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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Θ ανάπτυξθ των οικονομικϊν ςχζςεων τθσ χϊρασ μασ με τα κράτθ – μζλθ τθσ 

Ε.Ε., επζβαλαν τθν ανάγκθ εκςυγχρωνιςμοφ και προςαρμογισ του όλου φορολογικοφ 
μασ ςυςτιματοσ με εκείνα τα ςυςτιματα φορολογίασ που ιςχφουν ςτα λοιπά κράτθ – 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ. Θ κακιζρωςθ του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Σ.Α.) από 
1/1/1987 αποτζλεςε ςθμαντικό παράγοντα εκςυγχρωνιςμοφ του τομζα τθσ ζμμεςθσ 
φορολογίασ. Ωσ ζμμεςοσ φόροσ, επιβάλλεται ςε όλουσ ανεξαρτιτωσ του ειςoδιματοσ 
και αφορά τουσ καταναλωτζσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Σρόκειται για φόρο που 
καταβάλλεται τμθματικά ςε κάκε ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και τθσ 
εμπορίασ των αγακϊν και υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ αξίασ παράδοςθσ των 
αγακϊν και αξίασ κτιςθσ τουσ. 

Ρ ςθμερινόσ λογιςτισ εκτόσ από τα ςφγχρωνα ςυςτιματα λογιςτικισ, κα πρζπει 
ακόμα να γνωρίηει και όλα τα κζματα που ςχετίηονται με τθν φοροτεχνικι ακόμα και 
τθν εργατικι νομοκεςία, ςτοιχεία αναγκαία για να καταςτεί απαραίτθτο και πολφτιμο 
ςτζλεχωσ τθσ επιχείρθςθσ που εργάηεται.  

Υτθν παροφςα πτυχιακι εργαςία καταβλικθκε προςπάκεια με ςκοπό να 
ςυνδειαςκεί θ λογιςτικι κεωρεία με τουσ κανόνεσ φορολογικισ νομοκεςίασ που 
αφοροφν τον φόρο προςτθκζμενθσ αξίασ. Θ εργαςία αυτι ςυνδιάηει πρακτικά αλλά 
και ςε βάκοσ όλα τα παραπάνω κζματα που ςχετίηονται με τθν λογιςτικι 
αντιμετϊπιςθ του Φ.Σ.Α. και τθν επιρροι του ςτθν ελλθνικι οικονομία, κακϊσ επίςθσ 
και τθν κατανόθςθ των διατάξεων του κϊδικα Φ.Σ.Α., όπωσ ζχει διαμορφωκεί 
ςιμερα, μζςα από τθν παράκεςθ και το ςχολιαςμό τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, με 
αναλυτικά παραδείγματα και ςυμπλιρωςθ εντφπων. 
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ABSTRACT 
 

The strengthen of our country’s economic relations with other countries-
members of the European Union led to the urgent need of modernization and 
adjustment of our country’s tax system so it could be suitable with the  tax systems 
that are applied in the other countries-members of the European Union. The 
establishment of the Value Added Tax (VAT) in 1/1/1987 was a big step το modernize 
the indirect taxation sector. Αn indirect taxation is applied to every consumer 
regardless the income in the internal of Greece. It is a tax that is paid by installments in 
every stage of the production process and the commerce of commodities and is 
calculated as the difference between the delivery value and the acquisition value.  

Today’s accountant not only needs to acknowledge the current international 
accounting standards but also the accounting regulation and labor legislation, which is 
determining knowledge of today’s executive business members.  

At this thesis was tried to combine the accounting theory with the standards of 
the accounting legislation in regard of the VAT. This paper connects practically all the 
above issues that associate to the accounting handling of VAT and its influence in 
Greek economy, as well as the understanding of the provisions of today’s VAT code by 
quoting and commenting the present legislation with examples. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Ρ φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Σ.Α.) είναι ζνασ ζμμεςοσ φόροσ που 
πρωτοεφαρμόςτθκε ςτθν Ελλάδα τθν 1/1/1987, και είχε ωσ ςυνζπεια τθν κατάργθςθ 
ι και τθν ενοποίθςθ πολλϊν άλλων. Θ ειςαγωγι του Φ.Σ.Α. ιταν αναγκαία, γιατί το 
προθγοφμενο ςφςτθμα ιταν πολφπλοκο και διάτρθτο, αλλά παράλλθλα ιταν μια 
υποχρζωςθ τθσ Ελλάδασ να εναρμονιςτεί με το κοινό ευρωπαϊκό ςφςτθμα των 
εμμζςων φόρων. Ρ φόροσ αυτόσ επιβαρφνει τθν εγχϊρια κατανάλωςθ και 
επιβάλλεται ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.  

Φο ςφςτθμα του Φ.Σ.Α., ενϊ ζχει πολλά καλά χαρακτθριςτικά και 
πλεονεκτιματα ζναντι του προθγοφμενου ςυςτιματοσ, εν τοφτοισ θ απόδοςθ του δεν 
ιταν εκείνθ που όλοι ανζμεναν. Σαρατθρείται μεγάλθσ ζκταςθσ απϊλεια εςόδων και 
γι’ αυτό ςθμειϊνεται κάκε χρόνο απόκλιςθ μεταξφ προχπολογιςκζντων-
πραγματοποιθκζντων μεγεκϊν με εξαίρεςθ τον πρϊτο χρόνο εφαρμογισ. Αυτό 
ςυνζβθ γιατί οι φορολογοφμενοι δεν είχαν εξοικειωκεί με τον νζο φόρο και τισ 
μεκόδουσ φοροδιαφυγισ και θ αφξθςθ των τιμϊν από τθν ειςαγωγι του Φ.Σ.Α. 
οδιγθςε ςτθν αφξθςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ. 

Υτθν παροφςα πτυχιακι εργαςία γίνεται εκτενισ αναφορά των διατάξεων του 
κϊδικα Φ.Σ.Α. όπωσ ζχει διαμορφωκεί ςιμερα με αναλυτικά παραδείγματα και τθν  
ςυμπλιρωςθ εντφπων. 

Υτο πρϊτο κεφάλαιο αναφερόμαςτε ςτθν εξζλιξθ του Φ.Σ.Α. ςτα κράτθ – μζλθ  
τθσ Ε.Ε., κακϊσ και τθν κακιζρωςθ του ςτθν Ελλάδα ςτθσ 1/1/1987 με τον Ο. 
1642/1986.  

Υτο δεφτερο κεφάλαιο παρατίκεται ο οριςμόσ του Φ.Σ.Α. ωσ ζμμεςοσ φόροσ 
κατανάλωςθσ  και θ λειτουργία του. Επιπλζον, αναφζρονται τα γενικότερα 
χαρακτθριςτικά του Φόρου Σροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Σ.Α.), τα πλεονεκτιματα που 
επιφζρει, κακϊσ και τα μειονεκτιματα τθσ επιβολισ του. 

Υτο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενισ αναφορά ςτον κϊδικα του φόρου 
προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Σ.Α.). Σιο  ςυγκεκριμζνα αναλφεται το πεδίο εφαρμογισ του, 
οι φορολογικζσ πράξεισ , οι διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ με τον Ο. 4337/2015 
κακϊσ και θ επιβολι των προςτίμων. Επιπλζον αναφερόμαςτε ςτισ απαλλαςςόμενεσ 
από το Φ.Σ.Α. ςυναλλαγζσ, ςτισ τυχϊν εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ του φόρου κακϊσ 
επίςθσ και ςτισ απαραίτθτεσ διενζργειεσ που πρζπει να γίνουν αντίςτοιχα. Υτο τζλοσ 
αυτοφ του κεφαλαίου περιγράφονται ζνα - ζνα τα ειδικά κακεςτϊτα του Φ.Σ.Α. και  
τρόποσ ζνταξθσ των επιχειριςεων ςε αυτά. 

Υτο τζταρτο και τελευταίο κεφάλαιο ςυμπεριλαμβάνονται τα ζντυπα του Φ.Σ.Α. 
κακϊσ και ο τρόποσ ςυμπλιρωςθσ τουσ, μαηί με ζνα ολοκλθρωμζνο παράδειγμα μιασ 
επιχείρθςθσ για τθν κατανοθςι τουσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 

 
 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΗ ΣΟΤ ΦΠΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΣΗΝ Ε.Ε 

 
 

1.1  ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
Υτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ο ΦΣΑ είναι ζμμεςοσ φόροσ που επιβλικθκε από το 

παράγωγο δίκαιο του κοινοτικοφ δικαίου ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Φο 
1957 διορίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μια ειδικι επιτροπι φορολογικισ 
εναρμόνιςθσ με πρόεδρο τον κακθγθτι Neumark για να υπάρξει μια ενιαία 
εναρμόνιςθ ωσ προσ το ΦΣΑ ανάμεςα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΡΜ. Θ επιτροπι αυτι 
επζλεξε να καταργθκοφν οι εςωτερικοί φόροι και να αντικαταςτακοφν με ζνα ενιαίο 
φόρο που μζχρι τότε εφάρμοηε μόνο θ Γαλλία. Θ υλοποίθςθ των προτάςεων ξεκίνθςε 
ςτισ 11 Απριλίου του 1967 με τθν ζκδοςθ από το τότε Υυμβοφλιο Χπουργϊν των δφο 
πρϊτων οδθγιϊν (ντιρεκτίβεσ), 62/227/ΕΡΜ και 67/228/ΕΡΜ, με τισ οποίεσ 
κακιερϊκθκε ο ΦΣΑ ωσ κοινό ςφςτθμα φόρου κφκλου εργαςιϊν ςτα κράτθ-μζλθ. 
Αυτζσ κακιζρωςαν και τισ αρχζσ του ΦΣΑ (αντικείμενα-πράξεισ, υπόχρεουσ, 
ςυντελεςτζσ, βεβαιϊςεισ κ.λπ.). Θ ειςαγωγι του ΦΣΑ, βάςει των παραπάνω, 
ολοκλθρϊκθκε ςταδιακά το 1973.  

Δζκα χρόνια μετά τθν ζκδοςθ τθσ 2θσ οδθγίασ, ςτισ 11 Ξαϊου του 1977 
εκδόκθκε θ 6θ οδθγία (77/388/ΕΡΜ) θ οποία ςυμπλιρωςε και ολοκλιρωςε κενά 
πρακτικισ των δφο προθγουμζνων επεκτείνοντασ τον ΦΣΑ μζχρι και το λιανικό 
εμπόριο. Θ οδθγία αυτι ζπρεπε να τεκεί ςε ιςχφ από τισ 1 Ιανουαρίου του 1978, πλθν 
όμωσ δφο μόνο κράτθ-μζλθ, το Βζλγιο και θ Αγγλία που είχαν ςυμμορφωκεί. Θ 6θ 
αυτι οδθγία είναι και θ ςπουδαιότερθ κοινοτικι πράξθ βάςει τθσ οποίασ ρυκμίςτθκε 
αρχικά ο ΦΣΑ ωσ κοινό φορολογικό ςφςτθμα ςτθν ΕΕ, αλλά και για όλεσ τισ νεότερεσ 
ςυμπλθρϊςεισ και τροποποιιςεισ.  Ζτςι το Υυμβοφλιο Χπουργϊν με τθν 7θ οδθγία 
(78/558/ΕΡΜ) παρζτεινε τθν προκεςμία εφαρμογισ για ζνα χρόνο ακόμθ. Φελικά οι 
τελευταίεσ χϊρεσ-μζλθ, θ Γερμανία και το Νουξεμβοφργο εφάρμοςαν τον ΦΣΑ ςτισ 1 
Ιανουαρίου του 1980. Ρ ομοιόμορφοσ υπολογιςμόσ του φόρου απϋ όλα τα κράτθ-
μζλθ κακϊσ και ο υπολογιςμόσ ενόσ κοινοφ ποςοςτοφ επϋ αυτοφ αποτελοφν τα 
βαςικότερα ςτοιχεία ςτθ χρθματοδότθςθ του κοινοτικοφ προχπολογιςμοφ, και αυτόσ 
είναι ο λόγοσ που παρακολουκείται ιδιαίτερα θ εφαρμογι του ςτα κράτθ-μζλθ. 

 
 

1.2 ΚΑΘΙΕΡΩΗ ΣΟΤ ΦΠΑ 
 
Ρ Φόροσ Σροςτικζµενθσ Αξίασ ειςιχκθ και εφαρµόςτθκε ςτθν Ελλάδα ςτισ 

01/01/1987 µε το Ο. 1642/1986  φςτερα από απόφαςθ του τότε υπουργοφ 
Ρικονομικϊν Δθμιτρθ Φςοβόλα, αντικακιςτϊντασ πλικοσ άλλων ζμμεςων φόρων 
(χαρτόςθµο, φόροσ κφκλου εργαςιϊν,φόροι πολυτζλιασ κ.λπ). Θ ειςαγωγι του Φ.Σ.Α. 
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ςτθ χϊρα µασ αποτελεί µια από τισ µεγαλφτερεσ φορολογικζσ µεταρρυκµίςεισ που 
ζγιναν ςτθν Ελλάδα κατά τθν µεταπολεµικι περίοδο. Ζπρεπε να είχε 
πραγµατοποιθκεί τθν 1θ Ιανουαρίου 1984, επειδι όµωσ θ εφαρµογι του εν λόγω 
φόρου τθν θµεροµθνία αυτι κα προςζκρουε ςε δυςκολίεσ τεχνικοφ χαρακτιρα τόςο 
για τθν ∆ιοίκθςθ, όςο και για τουσ υποκείµενουσ ςτο φόρο φορολογουµζνουσ, θ 
Ελλάδα ηιτθςε και πιρε τρίχρονθ αναβολι για τθν εφαρµογι του ςτισ 1θ Ιανουαρίου 
1987. Ρ ςυντελεςτισ του ιταν 6% για είδθ λαϊκισ κατανάλωςθσ, 18% για υπθρεςίεσ 
και 36% για είδθ πολυτελείασ. Για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα θ εφαρμογι του 
προκάλεςε αρρυκμία ςτθν αγορά. Ρ ΦΣΑ κεωρείται ζμμεςοσ φόροσ, επιβάλλεται ςτισ 
ςυναλλαγζσ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα εκτόσ από τθν περιοχι του Αγίου ρουσ και 
επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο ςε βάροσ του αντιςυμβαλλόμενου. 
Ρνομάηεται ΦΣΑ επειδι υπολογίηεται ςτθν αξία που προςτίκεται από κάκε 
επιχείρθςθ , δθλαδι ςτθν διαφορά ανάμεςα ςτθν αξία παράδοςθσ των αγακϊν και 
ςτθν αξία κτιςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
  

 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΠΑ 
 
 

2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΦΠΑ 
 
Ρ Φόροσ Σροςτικζµενθσ Αξίασ είναι ζνασ γενικόσ ζµµεςοσ φόροσ κατανάλωςθσ, 

ο οποίοσ αποδίδεται από τον υπόχρεο που ορίηεται από τον νόµο, ςε βάροσ του 
αντιςυµβαλλοµζνου, και ο οποίοσ καταβάλλεται τµθµατικά, ςε κάκε ςτάδιο τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ και τθσ εµπορίασ αγακϊν. Ρι πράξεισ οι οποίεσ υπάγονται 
ςτο Φ.Σ.Α. είναι θ παράδοςθ αγακϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν εφόςον παρζχονται 
ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, µε κάποιο αντάλλαγµα, κακϊσ επίςθσ και θ ειςαγωγι 
αγακϊν από ξζνεσ χϊρεσ, εφόςον µεταβιβάηεται θ κυριότθτα των αγακϊν.  

Γενικά, ο Φ.Σ.Α. επιβάλλεται ςε κάκε φυςικό και νοµικό πρόςωπο, το οποίο 
αςκεί οικονοµικι δραςτθριότθτα. 

Από το Φ.Σ.Α. εξαιροφνται το ∆θµόςιο κακϊσ και τα Οοµικά Σρόςωπα 
∆θµοςίου  ∆ικαίου (Ο.Σ.∆.∆.), µόνο όµωσ για τισ πράξεισ τουσ ωσ δθµόςια εξουςία. 
Φζτοια παραδείγµατα είναι τα Χπουργεία, οι Οοµαρχίεσ και οι ∆θµόςιεσ Ρικονοµικζσ 
Χπθρεςίεσ, οι οποίοι δεν επιβάλλουν ςτουσ πολίτεσ Φ.Σ.Α. για τισ υπθρεςίεσ  που 
τουσ παρζχουν. 
 
 

2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 
  
Ρ Φ.Σ.Α. παρουςιάηει ςε ςχζςθ με τουσ φόρουσ που αντικατζςτθςε τα εξισ 

πλεονεκτιματα: 
  

1. Ρ φόροσ είναι ουδζτεροσ, κακϊσ δεν ςυγκεντρϊνει τθ φορολογικι  επιβάρυνςθ ςε 
ζνα μόνο ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, όπωσ ςυμβαίνει με τουσ φόρουσ 
κατανάλωςθσ ςτα ςτάδια τθσ παραγωγισ, του χονδρικοφ εμπορίου και του 
λιανικοφ εμπορίου, αλλά τθν κατανζμει ςε όλα τα ςτάδια. Ρ φόροσ είναι επίςθσ 
ουδζτεροσ και όςον αφορά τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί 
επιβαρφνει το ίδιο τα ειςαγόμενα αγακά και απαλλάςςει τισ εξαγωγζσ. Ιδιαίτερα 
όςον αφορά τισ εξαγωγζσ ο ΦΣΑ επιτρζπει τθν πλιρθ φορολογικι του απαλλαγι 
και επιβάλλεται με βάςθ τθν αρχι τθσ χϊρασ προοριςμοφ. Αν ο φόροσ επιβάλλεται 
με βάςθ τθν αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ και υπάρχουν μεταξφ των 
ςυναλλαςςόμενων χωρϊν διαφορζσ ςτθν φορολογικι μεταχείριςθ, μεταξφ 
ειςαγόμενων και εγχωρίων παραγόμενων προϊόντων με αποτζλεςμα να επθρεάηει 
το εμπορικό ιςοηφγιο των χωρϊν. Ξε τον τρόπο αυτό, αποφεφγεται θ διατάραξθ 
των όρων ανταγωνιςμοφ του εμπορίου και ςυναλλαγϊν, κακεςτϊσ που 
προβλζπεται και από το Άρκρο 9 τθσ Υυνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ρικονομικισ 
Μοινότθτασ από τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ που διζρχεται ζνα αγακό, 
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κακϊσ επίςθσ και από τισ ενδιάμεςεσ διαβιβάςεισ αγακϊν από τον παραγωγό ςτον 
τελικό καταναλωτι. 
 

2. Θ υποχρζωςθ των ςυναλλαςςόμενων να αναγράφουν χωριςτά από τθν τιμι το 
ποςό του φόρου (ΦΣΑ) ςτα εκδιδόμενα ςτοιχεία αποτρζπει τθν πυραμιδοποίθςθ 
με τθν προχπόκεςθ ότι ο ΦΣΑ καλφπτει όλα τα ςτάδια παραγωγισ και διανομισ 
και διευκολφνει τθν πλιρθ μετακφλιςθ του ςτουσ καταναλωτζσ. Επομζνωσ , θ 
κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν γίνεται ςφμφωνα με τθ κζλθςθ τθσ 
Φορολογοφςα Αρχισ, χωρίσ να ευνοοφνται οριςμζνοι καταναλωτζσ (π.χ. αυτοί που 
ζχουν ιςχυρι προτίμθςθ για αγακά, των οποίων θ παραγωγι και θ διανομι 
διζρχεται από λίγα ςτάδια) ςε βάροσ άλλων.  

 
3. Ενκαρρφνει τισ επενδφςεισ γιατί οι παραγωγοί μποροφν να προμθκεφονται τα 

κεφαλαιουχικά αγακά χωρίσ καμία φορολογικι επιβάρυνςθ αφοφ είναι δυνατι θ  
εκτίμθςθ του ακριβοφσ ποςοφ του φόρου που είναι ενςωματωμζνο ςτθν τιμι 
πϊλθςθσ.  

 
4. Ενιςχφει τθν ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων ςτισ διεκνείσ αγορζσ γιατί  

επιςτρζφεται ςτουσ εξαγωγείσ το ακριβζσ ποςό του φόρου με το οποίο ζχουν 
επιβαρυνκεί τα εξαγόμενα προϊόντα και ζτςι τα προϊόντα γίνονται φκθνότερα.  

 
5. Υυμβάλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ με τθ μθ φορολόγθςθ των επενδφςεων οι 

οποίεσ απαλλάςςονται με τθ μζκοδο τθσ ζκπτωςθσ ι επιςτροφισ φόρου τθ πλιρθ 
αποφορολόγθςθ των εξαγωγϊν (με ζκπτωςθ ι επιςτροφι   φόρου)   ϊςτε   τα  

 
 

6. Είναι άμεςθσ και εφκολθσ απόδοςθσ, αφοφ επιβάλλονται εφκολα ςε όλουσ τουσ 
πολίτεσ, ζχουν μικρότερο κόςτοσ βεβαίωςθσ και ειςπράττονται ευκολότερα.   

 
 

 

2.3 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 
 

 Ρ Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ, όμωσ, εμφανίηει και μια ςειρά από 
μειονεκτιματα, τα οποία είναι τα εξισ:  

 
1. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και ςθμαντικό αν λθφκεί υπόψθ ότι ο φόροσ αυτόσ είναι 

ευρείασ εφαρμογισ. Ζτςι, δθμιουργεί διαχειριςτικά προβλιματα ςτουσ 
φορολογοφμενουσ και ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ που δεν ζχουν επαρκι 
λογιςτικι οργάνωςθ, αλλά και ςτισ φορολογικζσ αρχζσ. Φα προβλιματα αυτά 
αυξάνουν όςο αυξάνει ο αρικμόσ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν τιρθςθ των λογιςτικϊν και τισ αγορζσ και πωλιςεισ που 
πρζπει να τθροφνται χωριςτά για κάκε φορολογικό ςυντελεςτι.  

 
2. Ζνα ακόμα ςθμαντικό μειονζκτθμα του φόρου είναι ότι δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά ωσ μζςο άςκθςθσ κοινωνικοοικονομικισ 
πολιτικισ, μζςω εξαιρζςεων ανάλογα με το βακμό πολυτελείασ των αγακϊν. Φο 
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παράδοξο αυτό φαινόμενο εξθγείται ωσ εξισ: αν θ εξαιροφμενθ επιχείρθςθ 
βρίςκεται ςε κάποιο ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, οι 
αγοραςτζσ των προϊόντων τθσ δεν κα μποροφν να εκπζςουν το φόρο που ζχει 
καταβλθκεί ςτα προθγοφμενα ςτάδια και ζχει ενςωματωκεί ςτθν τιμι με ςυνζχεια 
το προϊόν να γίνεται ακριβότερο. 

 
3. Φζλοσ, ζνα ακόμθ μειονζκτθμα του Φ.Σ.Α. είναι θ ιδιότθτά του ωσ ζμμεςοσ φόροσ, 

κακϊσ μεταξφ του καταναλωτι, που τελικά πλθρϊνει τον φόρο, και τθσ Χπθρεςίασ 
Φ.Σ.Α. μεςολαβεί ο επιχειρθματίασ/πωλθτισ (υποκείμενο ςτο φόρο πρόςωπο), ο 
οποίοσ ειςπράττει το φόρο από τουσ πελάτεσ του και τον αποδίδει ςτο δθμόςιο 
ταμείο. Ρι ζμμεςοι φόροι αποτελοφν ςθμαντικι πθγι εςόδων για το κράτοσ. 
Θεωροφνται, όμωσ, ωσ "κοινωνικά άδικοι", επειδι τα άτομα με χαμθλό ειςόδθμα 
επιβαρφνονται με το ίδιο ποςό φόρου, όπωσ και τα άτομα με υψθλό ειςόδθμα. 

 
 

2.4 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

2.4.1 Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α 
 
     Υε μια επιχείρθςθ ο Φ.Σ.Α. λειτουργεί με τον εξισ τρόπο : 

 
1) Θ επιχείρθςθ παραλαμβάνει από τουσ προμθκευτζσ τθσ κάποια τιμολόγια, τα 

οποία αφοροφν αγορζσ που ζχει κάνει από αυτοφσ και ςτα οποία αναγράφεται 
χωριςτά θ άξια των αγορϊν και θ αξία του Φ.Σ.Α. 

2) Θ ίδια επιχείρθςθ, εκδίδει ςτουσ πελάτεσ τθσ τιμολόγια ςτα οποία αναγράφεται θ 
αξία των αγακϊν που τουσ χρεϊνει και θ αξία του Φ.Σ.Α. που αναλογεί ςτισ 
ςυγκεκριμζνεσ πωλιςεισ. 

3) Θ επιχείρθςθ λοιπόν ζχει ειςπράξει ζνα ποςό Φ.Σ.Α. από τουσ πελάτεσ τθσ, βάςθ 
των πωλιςεϊν τθσ, και ζχει πλθρϊςει ζνα Φ.Σ.Α. ςτουσ προμθκευτζσ τθσ, βάςθ 
των αγορϊν τθσ. Μαλείται λοιπόν να αφαιρζςει από το Φ.Σ.Α. που πλιρωςε, το 
Φ.Σ.Α. που ειςζπραξε και τθ διαφορά κα πρζπει να τθν αποδϊςει ςτο Δθμόςιο. 

 
 

 Παράδειγμα 1. Λειτουργίασ του Φ.Π.Α. 
 
Χποκζτουμε ότι ο ςυντελεςτισ Φ.Σ.Α. για τα προϊόντα που εμπορεφεται θ 

επιχείρθςθ Α είναι 23% και τθρεί βιβλία γϋ κατθγορίασ. 
- Ματά τθ διάρκεια του 1ου μινα 2015 αυτι πουλάει εμπορεφματα αξίασ 

10.000€. Υτθν τιμι αυτι των εμπορευμάτων ζχει υπολογίςει και ζχει ειςπράξει Φ.Σ.Α. 
2.300€ με 23%. 

- Ματά τθν ίδια περίοδο ζχει αγοράςει εμπορεφματα αξίασ 8.000€ για τα οποία 
υπολογίςτθκε από τουσ προμθκευτζσ τθσ Φ.Σ.Α. 23%, δθλαδι 1.840€.Θ επιχείρθςθ 
αυτι πρζπει να καταβάλει ςτο δθμόςιο για το μινα αυτό Φ.Σ.Α. 460€ (2.300 – 1.840 = 
460€) με περιοδικι διλωςθ που κα τθν υποβάλλει ςτθ Δ.Ρ.Χ μζχρι 20.2.15. 
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2.4.2 ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΟΤ ΦΠΑ 
 

 
54.00 ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

 
Χρεωςτικό Χπόλοιπο: Χποχρζωςθ απόδοςθσ φόρου ςτο Δθμόςιο.  
Σιςτωτικό Χπόλοιπο: Δικαίωμα ζκπτωςθσ φόρου από το ΦΣΑ εκροϊν επόμενων 
μθνϊν. 

 
 
 
 
 
 

 

Χρεϊνεται (απαίτθςθ τθσ επιχείρθςθσ 
κατά του Δθμοςίου):   

 
 Ξε το ΦΣΑ επί: 

 Αγορϊν  
 Ειςαγωγϊν  
 Νιψθσ υπθρεςιϊν  
 Δαπανϊν 

  
Εφόςον για τισ οικείεσ πράξεισ 

παρζχεται το δικαίωμα ζκπτωςθσ του 
ΦΣΑ,  αλλιϊσ 

 
  Ρ ΦΣΑ κα περιλθφκεί ςτο 

κόςτοσ των ςτοιχείων ι υπθρεςιϊν 
και κα καταχωρθκεί ςτον οικείο 
λογαριαςμό. 

 
 Ξε το ΦΣΑ επί:  

 Φων αποκεμάτων που 
μετατάςςονται από το ζνα 
κακεςτϊσ ςτο άλλο.  

 Φων εκπτϊςεων ςτουσ πελάτεσ με 
πιςτωτικά τιμολόγια.  

 Tων επιςτροφϊν πωλιςεων και 
ειδϊν ςυςκευαςίασ.   

 Ξε τον ΦΣΑ ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων 
(πλαςματικι αξία).   

 
 Ξε τον αποδιδόμενο ςτο Δθμόςιο Φόρο 

(διαφορά οφειλόμενου και απαιτθτοφ 
φόρου). 

Πιςτϊνεται (υποχρζωςθ τθσ 
επιχείρθςθσ προσ το Δθμόςιο): 
 Ξε το ΦΣΑ επί:  

 Σωλιςεων  
 Σαροχι υπθρεςιϊν 
 Αυτοπαραδόςεων 
 Αυτοπαροχισ υπθρεςιϊν   

  
 Ξε τον ΦΣΑ  

 των εκπτϊςεων των 
προμθκευτϊν  

 των επιςτροφϊν αγορϊν και 
ειδϊν ςυςκευαςίασ.   

 
 Ξε τον επιςτρεφόμενο ςτθν επιχείρθςθ 

ΦΣΑ από οποιαδιποτε αιτία.   
 

 Ξε τον ΦΣΑ ενδοκοινοτικϊν 
αποκτιςεων (πλαςματικι αξία). 

 
 
 
 



 

15 
 

 Παράδειγμα 2.  Λειτουργίασ του Φ.Π.Α. ςε βιβλία Γ’ κατθγορίασ 

 
 Για τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του Φ.Σ.Α. και τθσ παρακολοφκθςθσ του 

ςασ παρακζτουμε τισ ακόλουκεσ θμερολογίακεσ εγγραφζσ:  
 

 1/1 αγορά μετρθτοίσ ανταλλακτικϊν αξίασ 200€ με Φ.Σ.Α. 23% δθλ. 46€.   
 3/1 εξόφλθςθ λογαριαςμοφ Ρ.Φ.Ε. 150€ με Φ.Σ.Α. 34,5€.  
 4/1 αγορά μετρθτοίσ διάφορων μικροποςοτιτων αναλωςίμων υλικϊν αξίασ 260€ 

με Φ.Σ.Α. 23% δθλ. 59,80€.   
 10/1 θ επιχείρθςθ πωλάει προϊόντα αξίασ 2.000€ πλζον ΦΣΑ 23% δθλ. 460€, ςτον 

Α με Φ.Δ.Α. Οο.123, το μιςό τοισ μετρθτοίσ και το υπόλοιπο με πίςτωςθ. 
 31/1 ςφνολο πωλιςεων προϊόντων μθνόσ όλεσ επί πίςτωςθ 36.000,00€ με 

ςυντελεςτι Φ.Σ.Α. 23% δθλ. 8.280,00€. 
 
 
---------------------1/01/2015-----------------------------            ΧΡΕΩΗ         ΠΙΣΩΗ 
 
26 ΑΟΦΑΝΝΑΜΦΙΜΑ ΣΑΓΙΩΟ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ     
26.10 Αγορζσ χριςεωσ με 23%                                                  200,00  
54 ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΦΡΤΡΧΥ   
54.00 Φ.Σ.Α.  
54.00.2504 ΦΣΑ αγορϊν ειςροϊν 
( λοιπϊν  αγορϊν λογ. 25-26-28) με 23%                                 46,00                       

38 ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ 
38.00 Φαμείο                                                                        246,00 

Αγορά ανταλλακτικϊν τιμ. Οο 1 
 
 ---------------------3/01/2015---------------------------  
 
62 ΣΑΤΡΧΕΥ ΦΤΙΦΩΟ   
62.03 Φθλεπικοινωνίεσ   
62.03.00 τθλεφωνικά                                                               150,00  
54 ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΦΡΤΡΧΥ   
54.00 Φ.Σ.Α.  
54.00.2904 ΦΣΑ ειςροϊν ( εξόδων) με 23%                           34,50                           

38 ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ 
38.00 Φαμείο                                                                      184,50  

Σλθρωμι ΡΦΕ απόδειξθ Οο 2 
 
---------------------4/01/2015-----------------------------          ΧΡΕΩΗ              ΠΙΣΩΗ 
 
25 ΑΟΑΝΩΥΙΞΑ ΧΝΙΜΑ  
25.05 Διάφορα αναλϊςιμα υλικά   
25.05.01 Αγορζσ χριςεωσ 23%                                          260,00  
54 ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΦΡΤΡΧΥ  
54.00 Φ.Σ.Α. 
54.00.2504 ΦΣΑ ειςροϊν  
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(λοιπϊν Αγορϊν των λογ. 25-26-28) με 23%                      59,80                        
38 ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ  
38.00 Φαμείο                                                                         319,80  

Αγορά διαφόρων αναλωςίμων τιμ. Οο 3 
 
----------------------10/01/2015------------------------------  
 
30 ΣΕΝΑΦΕΥ                                                                                 2.460 
30.00 Σελάτεσ εςωτερικοφ 
30.00.00.000 Α  
                                71 ΣΩΝΘΥΕΙΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ 
                                    71.00 Σωλιςεισ προϊόντων 23%                                         2.000 
                                 54 ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΦΡΤΡΧΥ      
                                 54.00 Φ.Σ.Α.                    

54.00.71023 ΦΣΑ εκροϊν  
(πωλιςεων προϊόντων)με 23%                                              460 

Σωλιςεισ προϊοντων με Φ.Δ.Α. Οο 123 
 
------------------------31/01/2015------------------------------ 
30 ΣΕΝΑΦΕΥ                                                                               44.280  
30.00 Σελάτεσ εςωτερικοφ                                                                       

                          71 ΣΩΝΘΥΕΙΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ                                            
71.00 Σωλιςεισ προϊόντων 23%                              36.000         
54 ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΦΡΤΡΧΥ      

                                    54.00 Φ.Σ.Α.                    
  54.00.7104 ΦΣΑ εκροϊν  

           (πωλιςεων προϊόντων)με 23%                                           8.280          
Υφνολο πωλιςεων Ιανουάριου  
-------------------------------------------------------------------- 
 

 Παράδειγμα 3.Λειτουργίασ του Φ.Π.Α. ςε βιβλία Β’ Κατθγορίασ  
 
Φο βιβλίο εςόδων – εξόδων ενόσ ςυνεργείου αυτοκινιτου είχε τισ εξισ κινιςεισ: 

 Χονδρικζσ πωλιςεισ  60.000€ με ΦΣΑ 23% 

 Υτα νθςιά Αιγαίου χονδρικζσ πωλιςεισ 9.000€ 

 Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 11.000€ με ΦΣΑ 23% 

 Ζξοδα από επιςκεφθ 5.000€ με ΦΣΑ 23% 

 Αγορζσ εμπορευμάτων 40.000€ με ΦΣΑ 23% 

 Αγορζσ παγίων 3.000€ με ΦΣΑ 23% 

 Δαπάνθ για ΡΦΕ 90€ με ΦΣΑ 23% 
Φο πιςτωτικό υπόλοιπο του προθγοφμενου τριμινου ιταν 1.500€. 
 
ΕΟΔΑ – ΕΚΡΟΕ                                                       
 Χονδρ. Σωλ. 60.000 × 23% = 13.800€                              
 Οθςία Αιγαίου χονδ. Σωλ. 9.000 × 16% = 1.440€                   
 Ζςοδα από παροχι 11.000 × 23% = 2.530€ 
φνολο εκρόων 17.770€ 
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ΕΞΟΔΑ – ΕΙΡΟΕ 
 Ζξοδα από επιςκεφθ 5.000 × 23% = 1.150€ 
 Αγορζσ εμπορευμάτων 40.000 × 23% = 9.200€ 
 Αγορζσ παγίων 3.000 × 23% = 690€ 
 Δαπάνθ για ΡΦΕ  90 × 23% = 20.70€ 
φνολο ειςροϊν 8.060,70€ 
 
Συμπεραίνουμε ότι: 

ΦΠΑ εςόδων – ΦΠΑ εξόδων = 17.770  8.060,70 = 9.709,30€ 

9.709,30  1.500 = 8.209,30€ χρεωςτικό υπολοιπό  
Άρα θ επιχείρθςθ οφείλει να αποδϊςει ςτο δθμόςιο 8.209,30€  
 
 

2.5 ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΜΑΣΑ 
 

 Είναι ο φόροσ του Κράτουσ 
 

1. Υτα ςφγχρονα Μράτθ ο φόροσ αποτελεί τθν κφρια τακτικι και κανονικι πθγι 
εςόδων, δια των οποίων αυτά καλφπτουν τισ κάκε φφςθσ δαπάνεσ τουσ, που 
πραγµατοποιοφνται ςτα πλαίςια των υπθρεςιϊν, που προςφζρουν, ωσ εκ το 
προοριςµό τουσ, ςτουσ πολίτεσ τουσ. Φόροσ δεν είναι θ αναγκαςτικι παροχι των 
πολιτϊν προσ το Μράτοσ, θ οποία επιβάλλεται µονοµερϊσ απ’ αυτό ςτουσ πολίτεσ 
του, χωρίσ ειδικό αντάλλαγµα, για τθν εκπλιρωςθ των κρατικϊν ςκοπϊν. 

2. Υτουσ φόρουσ του Μράτουσ, κατά τθν προεκτεκείςα ζννοια, εµπίπτει αναµφιβόλωσ 
και ο φόροσ προςτικζµενθσ αξίασ. Αυτό προκφπτει και από τθν διάταξθ του 
άρκρου 1 περί Φ.Σ.Α. Ο. 2859/2000, θ οποία ορίηει, ότι επιβάλλεται, ςφµφωνα µε 
τισ διατάξεισ του νόµου αυτοφ, φόροσ µε τθν ονοµαςία «φόροσ προςτικζµενθσ 
αξίασ». Ρ φόροσ αυτόσ εµφανίηεται ςτον Σροχπολογιςµό του Μράτουσ µε ίδιο 
κωδικό αρικµό εςόδου. 

 

 Είναι φόροσ ζµµεςοσ 
 
Ματά το υπάρχον ςφςτθµα φορολογίασ, οι φόροι διακρίνονται ςε άµεςουσ και 

ζµµεςουσ. Βάςει του φορολογικοφ κριτθρίου, άµεςοι φόροι είναι αυτοί που 
επιβάλλονται επί περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα οποία ζχουν διαρκι χαρακτιρα (π.χ. 
µιςκϊµατα ακινιτων, κζρδθ επιχειριςεων κ.λ.π.), ενϊ ζµµεςοι είναι αυτοί, που 
πλιττουν τισ καταρτιηόµενεσ πράξεισ ι ςυναλλαγζσ, ςυµπτωµατικζσ ι µεταβατικζσ. Ρ 
φόροσ προςτικζµενθσ αξίασ κατατάςςεται αναµφιβόλωσ ςτουσ ζµµεςουσ φόρουσ, 
επειδι δι’ αυτοφ πλιττονται οι πράξεισ και ςυναλλαγζσ, που αποτελοφν το 
αντικείµενο του φόρου αυτοφ. 

 

 Είναι φόροσ πραγµατικόσ 
 
Ρι φόροι, εκτόσ από τθν διάκριςθ τουσ ςε άµεςουσ και ζµµεςουσ, διακρίνονται 

ςε προςωπικοφσ και πραγµατικοφσ.  
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Προςωπικόσ είναι ο φόροσ, ο οποίοσ υποβάλλει ςε φορολογία το πρόςωπο του 
φορολογοφµενου, ενϊ πραγµατικόσ είναι ο φόροσ, ο οποίοσ υποβάλει ςε φορολογία 
όχι το πρόςωπο του φορολογοφµενου, αλλά οριςµζνο πράγµα ι αντικείµενο, 
λαµβανόµενο κακ’ εαυτό, άςχετα µε το πρόςωπο του φορολογοφµενου. Ρ 
πραγµατικόσ φόροσ, ςε αντίκεςθ µε τον προςωπικό, λαµβάνει υπόψθ µόνο τθ 
φορολογθτζα φλθ, χωρίσ να υπειςζρχεται ςτουσ υπολογιςµοφσ του φόρου θ 
προςωπικι κατάςταςθ του φορολογοφµενου. 

Ρ φόροσ προςτικζµενθσ αξίασ είναι αναµφιβόλωσ φόροσ πραγµατικόσ, κατά τθν 
προεκτεκείςα ζννοια, γιατί επιβάλλεται αντικειµενικά ςτισ πράξεισ και ςτισ 
ςυναλλαγζσ, που αποτελοφν το αντικείµενο του φόρου αυτοφ, χωρίσ να λαµβάνει 
υπόψθ τθν οικονοµικι κατάςταςθ του φορολογοφµενου. 
 

 Είναι φόροσ αναλογικόσ 
 
Ρι φόροι διακρίνονται επίςθσ, εκτόσ άλλων, ςε αναλογικοφσ και προοδευτικοφσ. 

Αναλογικόσ είναι ο φόροσ, κάκε φορά θ φορολογθτζα φλθ (φορολογικό αντικείµενο) 
υποβάλλεται ςε ζνα ςτακερό ποςοςτό, δθλαδι, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ δεν 
µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται θ φορολογθτζα φλθ. Αντίκετα, προοδευτικόσ είναι ο 
φόροσ, κάκε φορά που θ φορολογθτζα φλθ (φορολογικόσ ςυντελεςτισ) υποβάλλεται 
ςε ποςοςτό φορολογίασ αυξανόµενο, όςο αυξάνει θ φορολογθτζα φλθ, δθλαδι ο 
φορολογικόσ ςυντελεςτισ µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται θ φορολογθτζα φλθ. 

Ρ φόροσ προςτικζµενθσ αξίασ είναι φόροσ αναλογικόσ, κατά τθν προεκτεκείςα 
ζννοια, και όχι πραγµατικόσ. Μαι αυτό γιατί το ποςοςτό του φόρου αυτοφ (23% ι 13% 
κατά περίπτωςθ) είναι ςτακερό πάγιο όςο και αν αυξάνει θ φορολογθτζα αξία, που 
υπόκειται ςτο φόρο αυτό. Εξ’ άλλου, θ προοδευτικι φορολογία αποτελεί γνϊριςµα 
των άµεςων και όχι των ζµµεςων φόρων, όπωσ είναι ο φόροσ τθσ προςτικζµενθσ 
αξίασ. 

 

 Είναι φόροσ επί των ςυναλλαγϊν  
 

Φόροι επί των ςυναλλαγϊν είναι οι φόροι, οι οποίοι πλιττουν τα ιδιωτικά 
ειςοδιµατα κατά το ςτάδιο τθσ δθµιουργίασ τουσ, είτε µε τθ φορολόγθςθ διαφόρων 
χρθµατικϊν ςυναλλαγϊν των ιδιωτϊν, επιχειρθµατιϊν ι µθ, είτε µε τθν επιβολι τουσ 
επί οριςµζνων κατθγοριϊν εγγράφων, που εκδίδονται κατά τθ ςφναψθ οριςµζνων 
νοµικϊν ςχζςεων µεταξφ ιδιωτϊν ι µεταξφ ιδιωτϊν και δθµοςίων υπθρεςιϊν. Ρι 
φόροι αυτοί εντάςςονται ςτουσ ζµµεςουσ φόρουσ, γιατί πλιττουν τα ιδιωτικά 
ειςοδιµατα κατά τρόπο ζµµεςο. Ρι φόροι επί των ςυναλλαγϊν καταβάλλονται από 
τουσ υπόχρεουσ είτε δια χριςεωσ ειδικϊν ενςιµων, είτε δι’ εκδόςεων ςχετικοφ 
αποδεικτικοφ πλθρωµισ των Φορολογικϊν Αξιϊν. 

Ρ φόροσ προςτικζµενθσ αξίασ είναι φόροσ επί των ςυναλλαγϊν, κατά τθν 
προεκτεκείςα ζννοια, γιατί πλιττει τισ πράξεισ και τισ ςυναλλαγζσ οι οποίεσ 
αποτελοφν το αντικείµενο του φόρου αυτοφ. 
 

 Είναι φόροσ επιρριπτόµενοσ 
 
Επίρριψθ φόρου υπάρχει όταν ο νοµικά υπόχρεοσ, ζναντι του ∆θµοςίου, για τθν 

καταβολι ενόσ φόρου, ζχει τθν δυνατότθτα να επιρρίψει αυτόν ςε βάροσ άλλων 
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προςϊπων. Θ δυνατότθτα αυτι τθσ επίρριψθσ παρουςιάηεται κυρίωσ επί των φόρων 
κατανάλωςθσ, δθλαδι επί των φόρων, που πλιττουν τθν κατανάλωςθ των 
παραγόµενων ςτθν θµεδαπι ι των ειςαγόµενων από τθν αλλοδαπι αγακϊν. 

Ρ φόροσ προςτικζµενθσ αξίασ είναι φόροσ επιρριπτόµενοσ. Αναφζρεται ρθτά 
ςτο άρκρο 1 του περί Φ.Σ.Α. Ο. 2859/2000, ςτο οποίο ορίηεται, ότι «ο φόροσ αυτόσ 
επιρρίπτεται από τον κατά νόµο υπόχρεο ςε βάροσ του αντιςυµβαλλοµζνου». Θ 
επίρριψθ αυτι δεν αποτελεί είςπραξθ του φόρου, για λογαριαςµό του ∆θµοςίου, 
αλλά επιτρεπτι µεταβίβαςθ φορολογικοφ βάρουσ από το φορολογικό υποκείµενο 
ςτθν κατανάλωςθ. Υε περίπτωςθ που ο αγοραςτισ των αγακϊν ι ο λιπτθσ των 
υπθρεςιϊν αρνθκεί, για οποιονδιποτε λόγο να καταβάλλει το φόρο, που αναλογεί 
ςτα ςτοιχεία που εκδόκθκαν ςτο όνοµά του, ο πωλθτισ των αγακϊν ι ο παρζχων τισ 
υπθρεςίεσ δεν απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ τθσ εµπρόκεςµθσ καταβολισ του 
φόρου ςτο ∆θµόςιο. Φα πρόςωπα αυτά µποροφν να ειςπράξουν το φόρο από τουσ 
αγοραςτζσ των αγακϊν ι από τουσ λιπτεσ των υπθρεςιϊν µε κάκε νόµιµο µζςο, 
χωρίσ τθν οποιανδιποτε παρζµβαςθ του αρµοδίου Σροϊςταµζνου ∆.Ρ.Χ. επειδι, ςτθν 
προκειµζνθ περίπτωςθ, θ διαφορά είναι αςτικι και επιλφεται από τα πολιτικά 
δικαςτιρια. 

 

 ∆εν είναι φόροσ παρακρατοφµενοσ 
 
Σαρακράτθςθ φόρου υπάρχει όταν ο οφειλόµενοσ φόροσ καταβάλλεται κατ’ 

επιταγι νόµου ςτο ∆θµόςιο από τρίτο πρόςωπο και όχι από τον φορολογοφµενο, ο 
οποίοσ βαρφνεται µε το φόρο αυτό. 

Ρ φόροσ προςτικζµενθσ αξίασ, ωσ εκ τθσ φφςεωσ και λειτουργίασ του δεν είναι 
φόροσ παρακρατοφµενοσ και υπεφκυνοι για τθν καταβολι του ςτο ∆θµόςιο, είναι οι 
επιχειριςεισ, οι οποίεσ όταν καταβάλλουν το φόρο ςτο ∆θµόςιο εκπλθρϊνουν δικι 
τουσ υποχρζωςθ και όχι υποχρζωςθ τρίτου. Φο γεγονόσ, ότι ο φόροσ αυτόσ βαρφνει 
τελικά τουσ καταναλωτζσ, όπωσ ςυµβαίνει άλλωςτε µε όλουσ τουσ φόρουσ 
κατανάλωςθσ, δεν αποτελεί ςτοιχείο χαρακτθριςµοφ του φόρου αυτοφ ωσ 
παρακρατοφµενου φόρου. Σρακτικι ςθµαςία του ότι ο φόροσ αυτόσ δεν είναι φόροσ 
παρακρατοφµενοσ είναι, ότι επί του εν λόγω φόρου δεν εφαρµόηονται οι περί 
παρακρατουµζνων φόρων διατάξεισ. 

 

 ∆εν µπορεί να επιβλθκεί δια νόµου αναδροµικά 
 
Ματά το άρκρο 2 του Αςτικοφ κϊδικα, ο νόμοσ ορίηει για το μζλλον και δεν ζχει 

αναδρομικι δφναμθ και διατθρεί τθν ιςχφ του, εφόςον κανζνασ άλλοσ κανόνασ 
δικαίου δεν τον καταργιςει ρθτά ι ςιωπθρά, θ οποία ωςτόςο δεν δεςμεφει τον 
νομοκζτθ. Ρ νομοκζτθσ δεςμεφεται μόνο από ςυνταγματικζσ διατάξεισ. Δθλαδι θ 
αναδροµι αυτι δεν αντιβαίνει ςτο Υφνταγµα, ζτςι κατά το άρκρο 78 παρ. 2 του 
ιςχφοντοσ Υυντάγµατοσ, «φόροσ ι άλλο οποιοδιποτε οικονοµικό βάροσ δεν μπορεί να 
επιβλθκεί με νόμο αναδρομικισ ιςχφοσ που εκτείνεται πζρα από το οικονομικό ζτοσ 
του προθγοφμενου εκείνου κατά το οποίο επιβλικθκε». Θ απαγόρευςθ αυτισ τθσ 
αναδροµικότθτασ περιλαµβάνει τόςο τουσ φόρουσ υπό τθν κακιερωµζνθ ςτθ 
δθµοςιονοµικι επιςτιµθ ζννοια αυτϊν, όςο και κάκε δθµόςιο βάροσ, το οποίο 
µπορεί να επιβλθκεί δια νόµου ςτουσ πολίτεσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 

 

ΚΩΔΙΚΑ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
 
 

3.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΦΠΑ 
 

 ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ 
 

Υφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ο. 2859/2000 επιβάλλεται φόροσ κφκλου 
εργαςιϊν µε τθν ονοµαςία Φόροσ Σροςτικζµενθσ Αξίασ. Ρ νόµοσ αυτόσ επιρρίπτεται 
από τον κατά νόµο υπόχρεο ςε βάροσ του αντιςυµβαλλοµζνου. Ρ Φόροσ 
Σροςτικζµενθσ Αξίασ ι ΦΣΑ είναι ζνασ γενικόσ ζµµεςοσ φόροσ κατανάλωςθσ που 
επιβάλλεται ςε αγακά και υπθρεςίεσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ παραγωγισ, αρχίηοντασ από 
τισ πρϊτεσ φλεσ ςτο τελικό προϊόν. Ρ Φόροσ Σροςτικζµενθσ Αξίασ επιβάλλεται ςτθν 
αξία των προςκθκϊν ςε διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγισ. 

 

 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΤ 
 
Ρι πράξεισ που υπάγονται ςτο φόρο και που αναλφονται ςτα άρκρα 5 ζωσ και 

12 ειναι θ παράδοςθ αγακϊν, θ παροχι υπθρεςιϊν, θ ενδοκοινοτικι  απόκτθςθ 
αγακϊν και θ ειςαγωγι αγακϊν. 
 

Αντικείμενο του φόρου είναι:  
1) Θ παράδοςθ αγακϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν, εφόςον πραγματοποιοφνται από 

επαχκι αιτία (με αντάλλαγμα) και όχι από χαριςματικι αιτία, ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ από υποκείμενο ςτο φόρο που ενεργεί με αυτιν τθν ιδιότθτα. 

2) Θ ειςαγωγι αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ υπάγεται ςτο φόρο χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ θ ιδιότθτα του ειςαγωγζα (υποκείμενοσ ι όχι). 

3) Θ ενδοκοινοτικι  απόκτθςθ αγακϊν που πραγματοποιείται από επαχκι αιτία ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ από υποκείμενο ςτο φόρο, ο οποίοσ ενεργεί με αυτι τθν 
ιδιότθτα ι από μθ υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο, όταν ο πωλθτισ είναι 
υποκείμενοσ ςτο φόρο εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ, ενεργεί με αυτι 
τθν ιδιότθτα και δεν απαλλάςςεται από το φόρο λόγω φψουσ πραγματοποιθκζντοσ 
ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ του, οφτε 
υπάγεται ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρκρου 13. Ειδικά, θ 
ενδοκοινοτικι απόκτθςθ καινοφργιων μεταφορικϊν μζςων υπάγεται ςτο φόρο, 
ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτα του εγκατεςτθμζνου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 
προςϊπου.  

4) Θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν, τα οποία υπάγονται ςε ειδικό φόρο 
κατανάλωςθσ (τα ενεργειακά προϊόντα, θ αλκοόλθ, τα αλκοολοφχα ποτά και τα 
βιομθχανοποιθμζνα καπνά), που πραγματοποιείται από υποκείμενο ςτο φόρο ι 
από μθ υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο, εφόςον τα πρόςωπα αυτά 
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11. 
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 ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΟ ΦΟΡΟ 
 

Χποκείμενοσ ςτο φόρο είναι οποιοδιποτε πρόςωπο φυςικό ι νομικό, ζνωςθ 
προςϊπων, το οποίο αςκεί κατά τρόπο ανεξάρτθτο οποιαδιποτε οικονομικι 
δραςτθριότθτα ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ.  
 
Υτο φόρο υπόκειται με βάςθ το N.2238/1994 του Άρκρο 2:  
i) Ρποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, θμεδαπό ι αλλοδαπό ι ζνωςθ 

προςϊπων εφόςον αςκεί κατά τρόπο ανεξάρτθτο οικονομικι δραςτθριότθτα, 
ανεξάρτθτα από τον τόπο εγκατάςταςθσ, τον επιδιωκόμενο ςκοπό ι το 
αποτζλεςμα τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ.  

ii) Ρποιοδιποτε πρόςωπο (εκτόσ των υποκειμζνων), το οποίο πραγματοποιεί 
ευκαιριακά παράδοςθ προσ άλλο κράτοσ – μζλοσ καινοφργιου μεταφορικοφ 
μζςου, το οποίο αποςτζλλεται ι μεταφζρεται.  

iii) Ρποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεισ παράδοςθσ 
ακινιτων, του άρκρου 6, εφόςον με διλωςι του ενταχκεί ςτο κανονικό κακεςτϊσ 
Φ.Σ.Α.  

iv) Δεν κεωρείται ότι αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα κατά τρόπο ανεξάρτθτο, οι 
μιςκωτοί και λοιπά φυςικά πρόςωπα, τα οποία παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ με 
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ που δθμιουργεί δεςμοφσ εξάρτθςθσ, όςον αφορά 
τουσ όρουσ εργαςίασ ι τθν αμοιβι και ςυνεπάγεται τθν ευκφνθ του εργοδότθ.  

v) Φο Ελλθνικό δθμόςιο, οι διμοι, οι κοινότθτεσ και τα άλλα νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου δικαίου δεν κεωροφνται υποκείμενα ςτο φόρο για τισ πράξεισ 
παράδοςθσ αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν που ενεργοφν κατά τθν εκπλιρωςθ 
τθσ αποςτολισ τουσ, ακόμθ και αν ειςπράττουν τζλθ, δικαιϊματα ι ειςφορζσ. Φα 
πρόςωπα αυτά  δεν κεωροφνται ωσ υποκείμενα ςτο φόρο όταν ςτα πλαίςια του 
ςκοποφ τουσ ενεργοφν ωσ δθμόςια εξουςία, και εφόςον από τθν εξαίρεςθ των 
δραςτθριοτιτων αυτϊν δεν δθμιουργοφνται προβλιματα ακζμιτου 
ανταγωνιςμοφ.  

 
 

 ΤΠΟΧΡΕΟΙ ΣΟ ΦΟΡΟ 
 
Χπόχρεοσ ςτο φόρο είναι το πρόςωπο το οποίο ζχει τθν υποχρζωςθ να 

υποβάλλει δθλϊςεισ και να καταβάλλει ςτο δθμόςιο το φόρο που αναλογεί ςτισ 
φορολογθτζεσ πράξεισ που ενεργοφνται από αυτό. 

 

Για τθν παράδοςθ αγακϊν, τθν ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν και 
τθν παροχι υπθρεςιϊν, υπόχρεοι ςτο φόρο είναι: 

 
1. Ρ εγκατεςτθμζνοσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ υποκείμενοσ ςτον φόρο, για τισ 

ενεργοφμενεσ από αυτόν πράξεισ, για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολογίασ βρίςκεται ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

2. Ρ εγκατεςτθμζνοσ ςτο εςωτερικό άλλου κράτουσ -μζλουσ υποκείμενοσ ςτον φόρο, 
για τισ ενεργοφμενεσ από αυτόν πράξεισ, εκτόσ των πράξεων που ο τόποσ 
φορολόγθςθσ τουσ είναι θ Ελλάδα.  
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3. Ρ φορολογικόσ αντιπρόςωποσ του εγκατεςτθμζνου εκτόσ Ελλάδοσ υποκείμενου 
ςτον φόρο, για τισ πραγματοποιοφμενεσ από αυτόν πράξεισ, για τισ οποίεσ ο τόποσ 
φορολογίασ βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

4. Ρ εγκατεςτθμζνοσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ λιπτθσ των αγακϊν, ςτθν περίπτωςθ 
παράδοςθσ αγακϊν, που πραγματοποιείται κατά τθν ζννοια των διατάξεων του 
άρκρου 39, κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ που ο αγοραςτισ ι ειςαγωγζασ αγακϊν 
ι λιπτθσ υπθρεςιϊν ζτυχε μερικισ ι ολικισ απαλλαγισ από τον φόρο με 
υπουργικζσ αποφάςεισ. 

5. Ρ λιπτθσ των αγακϊν, εφόςον είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο, για τισ κατωτζρω 
πράξεισ για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολογίασ βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
εφόςον οι πράξεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται από μθ εγκατεςτθμζνο ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ υποκείμενο ςτον φόρο: 

i) Σαράδοςθ αγακϊν κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 15, που πραγματοποιεί ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, και ςτο τιμολόγιο 
ι άλλο ιςοδφναμο με αυτό ςτοιχείο που εκδίδεται, γίνεται ρθτι αναφορά 
ότι πρόκειται για παράδοςθ αγακϊν που πραγματοποιείται μετά από 
ενδοκοινοτικι απόκτθςθ και αναγράφεται τόςο ο αρικμόσ φορολογικοφ 
μθτρϊου, με τον οποίο ο υποκείμενοσ αυτόσ πραγματοποίθςε τθν 
ενδοκοινοτικι απόκτθςθ κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 15 και τθ μετζπειτα παράδοςθ αγακϊν, όςο και ο αρικμόσ 
φορολογικοφ μθτρϊου του παραλιπτθ ο οποίοσ είναι υπόχρεοσ για τθν 
καταβολι του φόρου τθσ παράδοςθσ αυτισ. 

ii) Σαράδοςθ αγακϊν, που πραγματοποιείται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όπωσ 
αναγράφεται ςτθν παραγράφου 3 του άρκρου 13(φυςικο αζριο ι θλεκτρικι 
ενζργεια). 

6. Ρ λιπτθσ των υπθρεςιϊν, εφόςον είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο ι μθ υποκείμενο 
ςτον φόρο νομικό πρόςωπο το οποίο διακζτει ΑΦΞ/ΦΣΑ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ, για τισ παροχζσ υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολογίασ βρίςκεται 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 14, εφόςον οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται από μθ 
εγκατεςτθμζνο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ υποκείμενο ςτον φόρο. 

7. Φο πρόςωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν. 
8. Ρποιοδιποτε άλλο πρόςωπο, το οποίο αναγράφει τον φόρο ςτα τιμολόγια που 

εκδίδει ι ςε άλλα ιςοδφναμα με αυτά ςτοιχεία και ζχει μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ, κεωρείται ωσ υποκείμενοσ ςτον φόρο μθ εγκατεςτθμζνοσ 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

i) Σραγματοποιεί φορολογθτζα παράδοςθ αγακϊν ι παροχι υπθρεςιϊν ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

ii) Θ ενδεχόμενθ εγκατάςταςθ που ο προμθκευτισ ι ο παρζχων διατθρεί ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ δεν παρεμβαίνει ςτθν εν λόγω παράδοςθ αγακϊν ι 
παροχι υπθρεςιϊν. 

 
Ρποιοδιποτε πρόςωπο χρεϊνει φόρο ςε φορολογικό ςτοιχείο που εκδίδει, 

ζςτω και αν ο φόροσ αυτόσ είναι μεγαλφτεροσ του προβλεπομζνου, υποχρεοφται ςτθν 
απόδοςθ του φόρου αυτοφ ςτο Δθμόςιο. 
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Για τθν ειςαγωγι αγακϊν, υπόχρεοσ ςτο φόρο είναι ο λογιηόμενοσ 

ωσ κφριοσ των ειςαγόμενων αγακϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
τελωνειακισ νομοκεςίασ. 
 
Ξε αποφάςεισ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν: 
1) Ρρίηεται ο τρόποσ καταβολισ του φόρου ςτισ περιπτϊςεισ που υπόχρεοσ είναι ο 

λιπτθσ υποκείμενοσ ςτο φόρο. 
2) Είναι δυνατόν να ορίηεται ότι υπόχρεοσ ςτο φόρο είναι ο εγκαταςτθμζνοσ ςε τρίτθ 

χϊρα υποκείμενοσ ςτο φόρο, εφόςον υπάρχει ςφμβαςθ αμοιβαίασ ςυνδρομισ, 
μεταξφ τθσ Ελλάδοσ και τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του. 

 
 

 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟ ΦΟΡΟ 
 

O υποκείμενοσ ςτο φόρο υποχρεοφται να υποβάλλει τισ παρακάτω 
δθλϊςεισ: 

 
α) Διλωςθ ζναρξθσ των εργαςιών. Μάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ 
προςϊπων υποχρεοφται να υποβάλλει διλωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν πριν από τθν 
πραγματοποίθςθ οποιαςδιποτε ςυναλλαγισ ςτα πλαίςια τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Ειδικά για τα νομικά πρόςωπα και τισ ενϊςεισ  
προςϊπων θ διλωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν μπορεί να υποβλθκεί χωρίσ τθν επιβολι 
κυρϊςεων μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθ νόμιμθ ςφςταςθ τουσ. Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ μθ πραγματοποίθςθ καμίασ ςυναλλαγισ κατά το διάςτθμα αυτό. 
β) Διλωςθ μεταβολών-μετάταξθσ. Φα φυςικά ι νομικά πρόςωπα και οι ενϊςεισ 
προςϊπων για οποιαδιποτε μεταβολι των αρχικά δθλωκζντων ςτοιχείων όπωσ, 
αλλαγι τθσ επωνυμίασ, του τόπου επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ, του αντικειμζνου 
εργαςιϊν, αλλαγι των μελϊν ι εταίρων, πραγματοποίθςθσ ενδοκοινοτικϊν 
αποκτιςεων και παραδόςεων αγακϊν και ίδρυςθσ ι κατάργθςθσ υποκαταςτθμάτων, 
υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ τθν αντίςτοιχθ διλωςθ. Θ διλωςθ 
αυτι υποβάλλεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από το χρόνο που ζγιναν οι μεταβολζσ.  
γ) Διλωςθ οριςτικισ παφςθσ εργαςιών. Φα φυςικά πρόςωπα υποχρεοφνται να 
υποβάλλουν διλωςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν οριςτικι παφςθ των εργαςιϊν 
τουσ. Φα νομικά πρόςωπα και τισ ενϊςεισ προςϊπων υποβάλλουν τθν ίδια διλωςθ  
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ λφςθ τουσ. Υε περίπτωςθ κλθρονομικισ διαδοχισ 
επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου, θ διλωςθ διακοπισ εργαςιϊν υποβάλλεται από τουσ 
κλθρονόμουσ, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, από τθν ενεργό ανάμιξθ τουσ ςτθν 
κλθρονομοφμενθ επιχείρθςθ και όχι πζραν των δζκα (10) θμερϊν από τθν λιξθ τθσ 
προκεςμίασ αποποίθςθσ, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 1847 του 
Αςτικοφ Μϊδικα, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.  

Ρι δθλϊςεισ των περιπτϊςεων αυτϊν επιτρζπεται να υποβάλλονται 
θλεκτρονικά. 
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Τρόποσ χοριγθςθσ και διαγραφισ Α.Φ.Μ.  
 
Υε κάκε υποκείμενο ςτο φόρο χορθγείται μοναδικόσ αρικμόσ φορολογικοφ 

μθτρϊου (Α.Φ.Ξ.) ωσ εξισ: 
 

α) Υτα φυςικά πρόςωπα ο Α.Φ.Ξ. χορθγείται με τθ διλωςθ απόδοςθσ Α.Φ.Ξ. που 
ςτθν περίπτωςθ επιτθδευματιϊν προθγείται τθσ διλωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν, εκτόσ αν 
ζχει χορθγθκεί προγενζςτερα Α.Φ.Ξ. Ρ Α.Φ.Ξ. του φυςικοφ προςϊπου δεν 
καταργείται δεν καταργείται με τθν υποβολι διλωςθσ οριςτικισ παφςθσ των 
εργαςιϊν, αλλά ςυνεχίηεται θ χρθςιμοποιθςι του ςτισ λοιπεσ φορολογικζσ 
ςυναλλαγζσ του. Διαγράφεται οριςτικά μόνο ςε περίπτωςθ κανάτου του.                                
β) Υτα νομικά πρόςωπα και ςτισ ενϊςεισ προςϊπων ο ΑΦΞ χορθγείται με τθν 
υποβολι τθσ διλωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν και δεν καταργείται ςε περίπτωςθ αλλαγισ 
τθσ νομικισ μορφισ των προςϊπων αυτϊν, παρά μόνο με τθν οριςτικι παφςθ των 
εργαςιϊν του  ι διάλυςθ τουσ. 
γ) Υτισ υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ χορθγείται Α.Φ.Ξ. Ξε τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ που παραμζνει ο ίδιοσ για τθν επιχείρθςθ και μετά το πζρασ 
των εργαςιϊν τθσ ίδρυςθσ. 
δ) Υτουσ υποκείμενουσ ςτο φόρο που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο Α.Φ.Ξ. χορθγείται με τθν υποβολι διλωςθσ ζναρξθσ 
εργαςιϊν. Ρ αρικμόσ αυτόσ δεν μεταβάλλεται ςε περίπτωςθ οριςμοφ, αλλαγισ ι 
παφςθσ φορολογικοφ αντιπροςϊπου. 

 
Ξε αποφάςεισ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν ορίηεται κάκε 
διαδικαςτικό κζμα, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι 
τουσ. 

 

Υποχρεϊςεισ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων 
 
Φα αλλοδαπά νομικά, ανεξάρτθτα αν πραγματοποιοφν πράξεισ, για τισ οποίεσ 

κακίςτανται υποκείμενοι ςτο φόρο ςτθν Ελλάδα υποχρεοφνται να υποβάλλουν 
διλωςθ ζναρξθσ, μεταβολισ, οριςτικισ παφςθσ και να λάβουν Α.Φ.Ξ. εφόςον: 
α. Ιδρφουν υποκατάςτθμα ι αποκτοφν άλλθ εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
β. Εγκακιςτοφν γραφείο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
γ. Υυμμετζχουν ςε θμεδαπά νομικά πρόςωπα, εκτόσ από τθ ςυμμετοχι ςε ανϊνυμεσ 
εταιρίεσ. 
δ. Αποκτοφν ακίνθτο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
ε. Ζχουν οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, θ οποία ςυνεπάγεται 
τθν υποβολι φορολογικϊν δθλϊςεων. 
 

Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο υποχρεοφται επίςθσ: 
 

1) Οα τθρεί βιβλία και να εκδίδει ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Μϊδικα 
Βιβλίων και Υτοιχείων, εκτόσ αν είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν διακζτει εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. 

2) Οα υποβάλλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
38 (περιοδικι, εκκακαριςτικι). ςοι πραγματοποιοφν αποκλειςτικά πράξεισ που 
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απαλλάςςονται από το φόρο χωρίσ δικαίωνα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν 
τουσ, δεν υποχρεοφνται ςε υποβολι δθλϊςεων. Θ διάταξθ αυτι δεν εφαρμόηεται 
προκειμζνου για υποκείμενουσ ςτο φόρο που πραγματοποιοφν αποκλειςτικά 
πράξεισ που απαλλάςςονται από το φόρο, χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ.  

3) Οα υποβάλλει ειδικά ζντυπα ςτον αρμόδιο Σροϊςτάμενο Δ.Ρ.Χ: 
i) Ειδικι διλωςθ Φ.Σ.Α., θ οποία υποβάλλεται κατά το χρόνο γζνεςθσ τθσ 
φορολογικισ υποχρζωςθσ. Ξε τθν υποβολι τθσ διλωςθσ αυτισ, καταβάλλεται 
εφάπαξ ο αναλογϊν ςτθν παράδοςθ του ακινιτου φόροσ, αφοφ ςυμψθφιςκεί 
ο φόροσ ειςροϊν κατά το ποςοςτό που βαρφνει τθ μεταβιβαηόμενθ 
ιδιοκτθςία, όπωσ ζχει διαμορφωκεί μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι γζνεςθσ τθσ 
φορολογικισ υποχρζωςθσ. 
ii) Ειδικά ζντυπα απεικόνιςθσ του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ οικοδομισ και 
κατανομισ αυτοφ ςτισ επί μζρουσ ιδιοκτθςίεσ, προχπολογιςτικά και 
απολογιςτικά. 
iii) Χπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία γνωςτοποιεί τισ τυχόν αιτίεσ για τισ οποίεσ 
πρόκειται να ςυνταχκεί ζγγραφο με το οποίο διορκϊνεται, ςυμπλθρϊνεται, 
τροποποιείται ι επαναλαμβάνεται άλλο ζγγραφο το οποίο αφορά 
προθγοφμενεσ  πράξεισ . 
 

Ξε αποφάςεισ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν ορίηεται ο τφποσ, το 
περιεχόμενο και θ διαδικαςία υποβολισ τθσ ειδικισ διλωςθσ και των ειδικϊν 
εντφπων, κακϊσ και ο χρόνοσ υποβολισ των εντφπων αυτϊν και κάκε αναγκαία 
λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου αυτισ. 
 
δ) Οα ορίηει φορολογικό αντιπρόςωπο του, πριν από τθν ενζργεια οποιαςδιποτε 
φορολογθτζασ πράξθσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον πρόκειται για υποκείμενο 
ςτο φόρο που δεν είναι μόνιμα εγκαταςτθμζνοσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςτο 
εςωτερικό άλλου κράτουσ - μζλουσ και για τθν οποία είναι ο ίδιοσ υπόχρεοσ ςτο 
φόρο. 
ε) Φορολογικό αντιπρόςωπο δφνανται να ορίηουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου αυτισ, και οι υποκείμενοι ςτο φόρο που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν διακζτουν 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Ρ φορολογικόσ αντιπρόςωποσ τθσ περίπτωςθσ αυτισ δεν 
υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων για τισ πράξεισ που 
πραγματοποιεί ο εντολζασ του. 
ςτ) Οα τθρεί κεωρθμζνο ειδικό βιβλίο όπου κα καταγράφει τα αγακά που απζςτειλε 
ι μετζφερε ι τα οποία απεςτάλθςαν ι μεταφζρκθκαν για λογαριαςμό του ςε άλλο 
κράτοσ-μζλοσ. Υτο βιβλίο αυτό καταχωροφνται επίςθσ τα μετακινοφμενα αγακά από 
άλλο κράτοσ-μζλοσ προσ το εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 
Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικζσ 

αποκτιςεισ αγακϊν, κακϊσ και παραδόςεισ αγακϊν που απαλλάςςονται 
υποχρεοφται επίςθσ: 

 
α) Οα χρθςιμοποιεί για τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου του 
με το πρόκεμα «EL» πριν απ’ αυτόν, κακϊσ επίςθσ και να αναγράφει ςτα ςτοιχεία 
που εκδίδει τον αρικμό του φορολογικοφ μθτρϊου του ςυναλλαςςόμενου με το 
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ανάλογο πρόκεμα που ιςχφει ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ. 
β) Οα υποβάλλει ςτατιςτικι διλωςθ (INTRASTAT) για τισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ 
που πραγματοποιεί για κάκε μινα. 
γ) Οα υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα (LISTING) για τισ ενδοκοινοτικζσ 
παραδόςεισ και αποκτιςεισ αγακϊν που διενεργεί. 

 
Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο ο οποίοσ ενεργεί αποκλειςτικά πράξεισ για 

τισ οποίεσ δεν του παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ (π.χ. γιατροί), τα νομικά 
πρόςωπα (π.χ. νοςοκομεία) που δεν υπόκεινται ςτο φόρο και οι αγρότεσ 
του ειδικοφ κακεςτϊτοσ (του άρκρου 41), εφόςον διενεργοφν 
ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν υποχρεοφνται: 

 
α) Οα υποβάλλουν τισ δθλϊςεισ και να λαμβάνουν Α.Φ.Ξ. 
β) Οα υποβάλλουν περιοδικι διλωςθ, με τθν οποία γνωςτοποιοφν τθ διενζργεια 
φορολογθτζων ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται 
κατά το χρόνο που διαπιςτϊνεται θ ςυνδρομι των προχποκζςεων για τθ 
φορολόγθςθ. 
γ) Οα υποβάλλουν διλωςθ με τθν οποία γνωςτοποιοφν τθν παφςθ των 
φορολογθτζων ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται 
μζχρι τισ 10 Ιανουαρίου του ζτουσ κατά το οποίο δεν προβλζπεται θ πραγματοποίθςθ 
φορολογθτζων ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν. 
δ) Οα υποβάλλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και τθ διλωςθ INTRASTAT που 
προβλζπεται.  

 

Τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπει το άρκρο αυτό ζχουν κατά 
περίπτωςθ και τα εξισ πρόςωπα: 

 
Φισ υποχρεϊςεισ του υποκείμενου ζχουν κατά περίπτωςθ και οριςμζνα άλλα 

πρόςωπα, τα οποία λόγω τθσ ιδιότθτασ τουσ ι τθσ ςχζςθσ τουσ με τον υποκείμενο, 
υποκακιςτοφν αυτόν απζναντι τθσ φορολογικισ αρχισ. 

 
         Τα πρόςωπα αυτά είναι: 
α) Μάκε πρόςωπο το οποίο, με βάςθ νόμο ι δικαςτικι απόφαςθ, υποκακιςτά τον 
υποκείμενο ςτο φόρο. 
β) Ρ επίτροποσ, ο κθδεμόνασ και ο αντιλιπτορασ, ςτισ περιπτϊςεισ ανθλίκων, 
απόντων, δικαςτικά ι νόμιμα απαγορευμζνων και των προςϊπων που βρίςκονται 
υπό δικαςτικι αντίλθψθ. 
γ) Ρ φορολογικόσ αντιπρόςωποσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηεται υπόχρεοσ ςτο φόρο. 
δ) Ρ προςωρινόσ ι οριςτικόσ ςφνδικοσ, ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του υποκείμενου 
ςτο φόρο.  
ε) Ρι κλθρονόμοι και οι δωρεοδόχοι του υποκείμενου ςτο φόρο για τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ του, μζχρι το κάνατο του ι τθ ςφςταςθ τθσ δωρεάσ εν ηωι. 
ςτ) Ρ εκκακαριςτισ, ο κθδεμόνασ, ο προςωρινόσ διαχειριςτι, ςτισ περιπτϊςεισ 
κλθρονομιάσ. 
η) Ρ εκπρόςωποσ ι μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 
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θ) Ρ ιδρυτισ τθσ επιχείρθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ αυτισ μζχρι το χρόνο ζναρξθσ τθσ 
λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

 
 

Απαλλάςςονται από τισ υποχρεϊςεισ του παρόντοσ άρκρου,οι εξισ 
περιπτϊςεισ: 

 
1) Φα πρόςωπα, τα οποία κακίςτανται υποκείμενα ςτο φόρο από περιςταςιακι 

παράδοςθ καινοφργιου μεταφορικοφ μζςου ςε άλλο κράτοσ- μζλοσ. 
2) Φα φυςικά πρόςωπα τα οποία πραγματοποιοφν απαλλαςςόμενεσ πράξεισ. 
3) Φα νομικά πρόςωπα που δεν υπόκεινται ςτο φόρο. 
4) Ρι αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ. 

 

Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ορίηονται: 
 
1) Ρ χρόνοσ και ο τρόποσ διαχωριςμοφ των ακακαρίςτων εςόδων από λιανικζσ 

πωλιςεισ κατά ςυντελεςτι φόρου.  
2) Ρ τφποσ, το περιεχόμενο και θ διαδικαςία υποβολισ των δθλϊςεων. 
3) Ρ τφποσ, το περιεχόμενο και ο χρόνοσ υποβολισ των ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων. 
4) Ρ τρόποσ τιρθςθσ και το περιεχόμενο του ειδικοφ βιβλίου.  
5) Ρ τφποσ και το περιεχόμενο του ςτοιχείου, προκειμζνου για παράδοςθ 

καινοφργιου μεταφορικοφ μζςου. 
6) Ρ τφποσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ ζναρξθσ και παφςθσ πραγματοποίθςθσ 

ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων και παραδόςεων αγακϊν, ενδοκοινοτικϊν λιψεων 
και παροχϊν υπθρεςιϊν. 

7) Φο χρονικό διάςτθμα εργαςιϊν ίδρυςθσ επιχείρθςθσ. 
 
 Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν, μπορεί να ορίηεται 

υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων και των πινάκων αυτϊν ι 
υποχρεωτικι θ διαβίβαςθ του αρχείου με θλεκτρονικά μζςα και να κακορίηεται θ 
διαδικαςία και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 
 

 ΒΕΒΑΙΩΗ ΦΟΡΟΤ 
 

 Ρ οφειλόμενοσ φόροσ βεβαιϊνεται από τον αρμόδιο Σροϊςτάμενο Δ.Ρ.Χ. ςτο 
όνομα του υπόχρεου. Για τθ βεβαίωςθ του φόρου, ο Σροϊςτάμενοσ Δ.Ρ.Χ. 
ςυντάςςει χρθματικό κατάλογο μζςα ςε προκεςμία δφο μθνϊν από τθ λιξθ του 
μινα που αποκτικθκε ο τίτλοσ βεβαίωςθσ και οπωςδιποτε όχι αργότερα από τρία 
ζτθ από το τζλοσ του ζτουσ κατά το οποίο αποκτικθκε ο τίτλοσ βεβαίωςθσ. Θ 
παράλειψθ βεβαίωςθσ του φόρου ςτθν προκεςμία των δφο μθνϊν αποτελεί 
πεικαρχικό αδίκθμα. 

 Αν δεν επιτεφχκθκε διοικθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ και αςκικθκε από τον 
υπόχρεο εμπρόκεςμθ προςφυγι, βεβαιϊνεται αμζςωσ από τον Σροϊςτάμενο 
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Δ.Ρ.Χ. ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του αμφιςβθτοφμενου κφριου φόρου 
και του πρόςκετου φόρου. 

 Θ αναςτολι που χορθγείται δεν αποκλείει τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
βεβαίωςθσ και ταμειακϊσ του ποςοςτοφ του αμφιςβθτοφμενου κφριου φόρου και 
του πρόςκετου φόρου που ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Φα ίδια 
ιςχφουν και ωσ προσ τθ βεβαίωςθ του ςυνολικοφ ποςοφ του κφριου φόρου και 
του πρόςκετου φόρου βάςει προςωρινισ πράξθσ του άρκρου 50 για τθν οποία 
αςκικθκε προςφυγι. 

 Φόροσ, που ζχει ιδθ βεβαιωκεί κατά το ποςό που δεν οφείλεται με βάςθ οριςτικι 
απόφαςθ οποιουδιποτε αρμόδιου δικαςτθρίου, εκπίπτεται ι επιςτρζφεται, κατά 
περίπτωςθ. 

 Ρρίηεται ο τφποσ, το περιεχόμενο και ο τρόποσ ςφνταξθσ του χρθματικοφ 
καταλόγου ςφμφωνα με αποφάςεισ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν . Ξε κοινζσ 
αποφάςεισ του ίδιου Χπουργοφ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ, 
μπορεί να ορίηονται και άλλεσ, εκτόσ από τισ Δ.Ρ.Χ., αρχζσ ι τράπεηεσ για τθν 
είςπραξθ του φόρου. 

 
 

 ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 
 
Ρ οφειλόμενοσ φόροσ, καταβάλλεται ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ: 
 

 Εφάπαξ: 
α) με τθν υποβολι των δθλϊςεων που προβλζπουν οι διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου, 
       β) τον επόμενο μινα από τθ βεβαίωςθ, εφόςον αφορά: 

i. Φόρο που προκφπτει με βάςθ προςωρινι πράξθ προςδιοριςμοφ του 
φόρου, ανεξάρτθτα από τθν άςκθςθ ι μθ προςφυγισ ι με οποιονδιποτε 
τρόπο οριςτικοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ. 

ii. Φο ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (50%) του αμφιςβθτοφμενου κφριου 
φόρου και του πρόςκετου φόρου. 

iii.  Φο φόρο που βεβαιϊκθκε με βάςθ οριςτικι απόφαςθ του διοικθτικοφ 
δικαςτθρίου. 

iv. Υτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν επόμενθ παράγραφο, εφόςον ο 
φόροσ που βεβαιϊκθκε δεν υπερβαίνει το ποςό των 300 ευρϊ. 
 

 Με βάςθ τθσ υποπαραγράφου (iv) τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ 
προθγουμζνθσ παραγράφου, ςε δφο (2) ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, από τισ 
οποίεσ θ πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται τον επόμενο μινα από τθ 
βεβαίωςθ, ςτισ περιπτϊςεισ: 

 
α) Διοικθτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ, με εξαίρεςθ τθν υποπαράγραφο (i) 
περίπτωςθσ β’. 
β) Ματάργθςθσ τθσ φορολογικισ δίκθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του Ο. 4600/1966. 
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γ) Βεβαίωςθσ με βάςθ πράξθ, θ οποία οριςτικοποιικθκε λόγω μθ άςκθςθσ ι μθ 
εμπρόκεςμθσ άςκθςθσ προςφυγισ, με εξαίρεςθ τθν υποπαραγραφο (i) τθσ 
περίπτωςθσ β’. 

 
Ξε αποφάςεισ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν μπορεί να ορίηονται ο 
τρόποσ καταβολισ του φόρου, οι προχποκζςεισ, οι διαδικαςίεσ και κάκε αναγκαία 
λεπτομζρεια για τθν απόδοςθ του οφειλόμενου φόρου και χωρίσ τθν υποβολι 
περιοδικϊν δθλϊςεων. 
 

 ΑΚΤΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
 
Για τθν ακφρωςθ ι τθν τροποποίθςθ οριςτικισ φορολογικισ εγγραφισ 

εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 75 του Ο. 2238/1994, όπωσ 
ιςχφουν. Ξε τθ διάταξθ του άρκρου αυτοφ ρυκμίηονται τα κζματα τθσ ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ τθσ οριςτικισ φορολογικισ εγγραφισ. Ειδικότερα, θ πράξθ 
προςδιοριςμοφ του φόρου που εκδόκθκε μπορεί να ακυρωκεί  είτε εξαιτίασ  
προςφυγισ, είτε από τθν επίτευξθ διοικθτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ, από τουσ 
παρακάτω λόγουσ: 
 ςε περίπτωςθ ματαίωςθσ ςυμβολαίου, 
 ςε περίπτωςθ διόρκωςθσ ςτοιχείων εκ παραδρομισ δθλωκζντων λανκαςμζνα 

ςτθν ειδικι διλωςθ, πλθν του φόρου των ειςροϊν, πριν τθν υπογραφι του 
ςυμβολαίου. 

Για τθν ακφρωςθ αποφαςίηει ο προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ρ.Χ., φςτερα από αίτθςθ του 
υποκειμζνου, εφόςον προςκομίηεται το πρωτότυπο τθσ ειδικισ διλωςθσ και 
βεβαιϊνεται από τον ςυμβολαιογράφο επί του ςϊματοσ αυτισ ότι δεν ζχει γινει θ 
μεταβίβαςθ. 
 
 
 

 ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕΩΝ 
 
Υτισ μζρεσ θ αφξθςθ του ΦΣΑ ζχει δθμιουργιςει τεράςτια  προβλιματα ςτισ 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Ξε τθν ψιφιςθ του Ο.4321/2015 ζχουν δθμιουργθκεί 
ερωτιματα ςτισ επιχειριςεισ ςχετικά με το άρκρο 21 του ιδίου νόμου. Θ διάταξθ, 
εκτόσ από το γεγονόσ ότι εμπεριζχει αρκετά ερμθνευτικά κενά, τα οποία πικανόν να 
ρυκμιςτοφν με τθν αναμενόμενθ υπουργικι απόφαςθ, ειςάγει μια επιπλζον 
υποχρζωςθ «παρακράτθςθσ φόρου», που αναμζνεται να δθμιουργιςει ςοβαρζσ 
ταμειακζσ δυςχζρειεσ ςε ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ και μθ. 

 
Οι ςυντελεςτζσ του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ αγακϊν και υπθρεςιϊν που 

ιςχφουν από τθν  1/10/2015 είναι οι ακόλουκοι:  
 
1. Ο κανονικόσ 23%, 
2. Ο μειωμζνοσ 13% 
3. Ο υπερμειωμζνοσ 6%. 
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 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ: 

Προϊόντα ςτο 23%: 

 Ξακαρόνια 
 Τφηι  
 Αλεφρι  
 Μαφζσ  
 Μακάο  
 Αλλαντικά  
 Ξαρμελάδεσ  
 Υοκολάτεσ  
 Σαγωτά  
 Είδθ ηαχαροπλαςτικισ  
 Ξπαχαρικά  
 Σροψθμζνο ψωμί  
 Σρομαγειρευμζνο φαγθτό  
 Ψωμί του τοςτ  
 Φρυγανιζσ  
 Αναψυκτικά-χυμοί  
 Εςτίαςθ-catering  
 Ειςιτιρια μζςων μαηικισ μεταφοράσ (λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία) 
 Μόμιςτρα ταξί 
 Φροντιςτιρια  
 Χπθρεςίεσ από ςυγγραφείσ, καλλιτζχνεσ, ςυνκζτεσ 

Προϊόντα ςτο 13%:  

 Μρζατα νωπά  
 Μρζατα κατεψυγμζνα  
 Ψάρια-καλαςςινά νωπά  
 Ψάρια-καλαςςινά κατεψυγμζνα  
 Γάλα (φρζςκο, ςε ςκόνθ, ςυμπυκνωμζνο) 
 Γιαοφρτια  
 Φυριά 
 Αυγά  
 Ξζλι φυςικό  
 Ναχανικά  
 Μαρποί  
 Φροφτα 
 Βότανα 
 Δθμθτριακά  
 Σροϊόντα αλευροποΐασ 
 Ξαςτίχα  
 Ελαιόλαδο  
 Ηάχαρθ και ηαχαρόηθ 
 Υπόροι για ςπορά 
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 Ηυμαρικά  
 Ψωμί  
 Ηωοτροφζσ  
 Οερά  
 Ανκρακοφχα νερά 
 Πφδι 
 Αλάτι  
 Θλεκτρικι Ενζργεια 
 Φυςικό αζριο  
 Θ διαμονι ςε ξενοδοχεία  
 Θ διαμονι ςε κάμπινγκ  

Προϊόντα ςτο 6%: 

 Φάρμακα και εμβόλια  

 Βιβλία  

 Ειςιτιρια κεατρικϊν παραςτάςεων  

ΣΟ ΦΠΑ ΣΑ ΝΗΙΑ 

Θ μείωςθ κατά 30% ςτα νθςιά ςυνεχίηει να ιςχφει και οι ςυντελεςτζσ 
διαμορφϊνονται ςε 16%, 9% και 4%. Θ ζκπτωςθ του 30% των ςυντελεςτϊν ΦΣΑ ςτα 
ανεπτυγμζνα τουριςτικά νθςιά με το ψθλότερο  κατά κεφαλιν ειςόδθμα  κα καταργθκεί 
από τθν 1θ Ρκτωβρίου 2015. Από τθν 1θ Ιουνίου το ειδικό κακεςτϊσ καταργείται ςτα 
λιγότερο ανεπτυγμζνα νθςιά, ενϊ εξαιροφνται τα πλζον απομακρυςμζνα. Υφμφωνα με 
όλα τα ανωτζρω, από 1.10.2015 ςτθν πρϊτθ ομάδα των νθςιϊν για τα οποία καταργείται 
θ ζκπτωςθ είναι θ Τόδοσ, θ Υαντορίνθ, θ Ξφκονοσ, θ Οάξοσ, θ Σάροσ και θ Υκιάκοσ. Για τα 
νθςιά αυτά, κα ιςχφουν οι ςυντελεςτζσ Φ.Σ.Α. που ιςχφουν και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα, 
6%, 13% και 23%. Υθμειϊνεται ότι τα ζξι ανωτζρω νθςιά αποτελοφν τθν πρϊτθ ομάδα 
που εντάςςεται ςτο κανονικό κακεςτϊσ ΦΣΑ και κα ακολουκιςει τθν 1θ Ιουνίου 2016 θ 
δεφτερθ ομάδα νθςιϊν και τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 τα υπόλοιπα. 

 

3.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 
 
 ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΓΑΘΩΝ 

 
Σαράδοςθ αγακϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 2, κεωρείται κάκε πράξθ με τθν 

οποία μεταβιβάηεται το δικαίωμα να διακζτει κάποιοσ ωσ κφριοσ ενςϊματα κινθτά 
αγακά, κακϊσ και τα ακίνθτα του άρκρου 6.  

 

Παραδόςεισ αγακϊν που υπόκεινται ςε Φ.Π.Α. είναι:   
 Θ πϊλθςθ αγακϊν. 
 Θ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, αερίου, ψφχουσ και κερμότθτασ που  μποροφν να 

αποτελζςουν αντικείμενο ςυναλλαγισ.  
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 Θ πϊλθςθ αγακϊν που γίνεται με παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ μζχρι 
αποπλθρωμισ του τιμιματοσ τουσ. Ρ Φ.Σ.Α. κα επιβάλλεται εφάπαξ ςε ολόκλθρθ 
τθν αξία του τιμιματοσ κατά το χρόνο που κα γίνεται θ πϊλθςθ. 

 Θ αγορά ι πϊλθςθ αγακϊν από παραγγελιοδόχο που ενεργεί ςτ’ όνομα του, 
οπότε αυτόσ κεωρείται αγοραςτισ ι πωλθτισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ ωσ 
προσ τον παραγγελζα.  

 Θ νόμιμθ αποηθμίωςθ που καταβάλλεται για τθν μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ 
κινθτϊν ι ακινιτων αγακϊν με τον όρο φυςικά ότι τα αγακά αυτά ανικουν ςε 
υποκείμενο ςτο Φ.Σ.Α. και όχι ςε ιδιϊτθ. 

 
Δε κεωρείται ωσ παράδοςθ αγακϊν θ μεταβίβαςθ αγακϊν επιχείρθςθσ ωσ 

ςυνόλου, κλάδου ι μζρουσ τθσ από επαχκι ι χαριςτικι αιτία ι με τθ μορφι ειςφοράσ 
ςε υφιςτάμενο ι ςυνιςτϊμενο νομικό πρόςωπο. Υτθν περίπτωςθ αυτι το πρόςωπο 
που αποκτά τα αγακά κεωρείται, για τθν εφαρμογι του νόμου αυτοφ, ότι 
υπειςζρχεται ωσ διάδοχοσ ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του προςϊπου που 
μεταβιβάηει. Θ διάταξθ αυτι δεν ζχει εφαρμογι, αν το πρόςωπο που μεταβιβάηει ι το 
πρόςωπο που αποκτά τα αγακά ενεργεί πράξεισ για τισ οποίεσ δεν παρζχεται 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου. 

 

 Παράδειγμα πώλθςθσ με ΦΠΑ για λογαριαςμών άλλων 
 
Ρ παραγγελζασ Α με ζδρα το Θράκλειο ζςτειλε με Δ.Α. ςτον παραγγελειοδόχο 

Δ ςτθν Σάτρα εμπορεφματα για πϊλθςθ αξίασ 15.000€ . Υυμφωνικθκαν μεταξφ τουσ 
όπωσ οι πωλιςεισ να γίνονται με ςυντελεςτθ μικτοφ κζρδουσ 20% και θ προμικεια 
που δικαιοφται ο Β κα είναι 5% ςτθν τιμι πϊλθςεισ των αγακϊν. Θ εκκακάριςθ 
παραγγελειοδόχου Β  ςυντάςςεται όπωσ πιο κάτω: 
 
 
 

Αξία πϊλθςθσ  15.000 + (20% × 15.000 ) =      18.000€ 
Σλζον ΦΣΑ                  18.000 × 23%  =                  4.140€ 
Υφνολο                                                                      22.140€ 
Ξείον προμικεια 18.000 ×  5% = 900€ 
+ ΦΣΑ προμθκειϊν 900 × 23% = 207€                 1.107€ 
Μακαρό πλθρωτζο                                                  21.033€ 

 
Ρ παραγγελζασ κατά τθν παραλαβι τθσ εκκακάριςθσ υποβάλλει περιοδικι 

διλωςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηει ο νόμοσ ανάλογα με τθν κατθγορία των 
βιβλίων που τθρεί. Υτισ φορολογθτζεσ εκροζσ καταχωρεί τθν αξία πϊλθςθσ, όπωσ 
αυτι προκφπτει από τθν εκκακάριςθ και τον ΦΣΑ εκροϊν που αναλογεί ςτθν πϊλθςθ 
αυτι. Φο ποςό των προμθκειϊν με τον αναλογοφντα ςε αυτζσ φόρο καταχωρείται ςτισ 
φορολογθτζεσ ειςροζσ.  

Αν υποτεκεί ότι θ αγορά των εμπορευμάτων των 15.000€ είχαν τιμολογθκεί 
μζςα ςτον ίδιο μινα που πωλικθκαν από τον Β και ο φόροσ ειςροϊν προσ 23% ιταν 
3.450€ το οφειλόμενο ποςό του Α προσ το Δθμόςιο για ΦΣΑ κα ιταν: 
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Φόροσ εκροϊν                                                                                       4.140€ 
Ξζιον φόροσ ειςροϊν: Αγορϊν   15.000 × 23% = 3.450€ 
                                         : Σρομθκειϊν 900 × 23% = 207€               3.657€ 
Οφειλόμενοσ  ςτο Δθμόςιο φόροσ                                                       483€ 
 
Ρ παραγγελειοδόχοσ είναι υπόχρεοσ ςτθν καταβολι του φόρου που του 

αναλογεί ςτθν προμθκειά του και μόνο, δθλαδι των 207€ 
 

 Παράδειγμα αγοράσ με ΦΠΑ για λογαριαςμών άλλων 
 
Ζςτω ότι ο παραγγελζασ Α ανακζτει ςτον παραγγελειοδόχο Β να του αγοράςει 

μια ποςότθτα από το αγακό χ ζναντι προμικειασ 20% ςτθν αξία των αγακϊν. Ρ 
παραγγελειοδόχοσ αγοράηει από τον προμθκευτι Γ τθν ηθτθκείςα ποςότθτα του 
αγακοφ χ αξίασ 10.000€ πλζον των αναλογοφντα ς’αυτι ΦΣΑ 23% δθλ. 2.300€. Ρ 
παραγγελειοδόχοσ Β ςτθ ςυνζχεια μεταβιβάηει τα αγοραςκζντα αγακά προσ τον 
παραγγελζα του Α εκδίδοντασ τθν προβλεπόμενθ εκκακάριςθ ςτθν οποία αναφζρει 
τθν αξία των αγακϊν με τον αναλογοφντα ςε αυτι ΦΣΑ, κακϊσ και τθ προμθκειά του 
με τον αναλογοφντα ςε αυτι ΦΣΑ ο ςυντελεςτισ του οποίου είναι ο ίδιοσ με το 
ςυντελεςτι ςτον οποίο υπάγεται το αγακό. 
 
Εκκακάριςθ παραγγελειοδόχου προσ παραγγελζα 
Αξία αγακϊν                                                                                  10.000€ 
Σλζον προμικεια  10.000 × 20%                                                 2.000€ 
                                                                                                         12.000€ 
Σλζον ΦΣΑ αξίασ αγακϊν 10.000 × 23%                                   2.300€ 
Σλζον ΦΣΑ προμικειασ   2.000 × 23%                                           460€ 
Υυνολικό ποςό οφειλόμενο από τον παραγγελζα                14.760€ 
 
Απόδοςθ ΦΠΑ 

Θ παραπάνω εκκακάριςθ αποτελεί ςτοιχείο εςόδου για τον παραγγελειοδόχο 
και ςτοιχείο κόςτουσ για τον παραγγελζα ωσ προσ τθν αξία των αγακϊν και τθν 
προμικεια παραγγελειοδόχου. Ξε βάςθ τθν εκκακάριςθ αυτι ο παραγγελειοδόχοσ 
κα αποδόςθ ςτο Δθμόςιο  το ΦΣΑ που αναλογεί ςτθν προμθκειά του, δθλ. 460€ και ο 
παραγγελζασ κα εκπζςει από το ΦΣΑ των εκροϊν του το ποςό του ΦΣΑ με το οποίο 
επιβαρφνκθκε ςυνολικά με τθν εκκακάριςθ του παραγγελειοδόχου δθλ.(2.300 + 460 
=) 2.760€. 
 

Πράξεισ που κεωροφνται ωσ  “παράδοςθ αγακών” και υπόκεινται 
ςε Φ.Π.Α.(ΑΤΣΟΠΑΡΑΔΟΕΙ) 

 
Σαράδοςθ αγακϊν που υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. κεωρείται θ διάκεςθ από τθν 

επιχείρθςθ παραγμζνων δικϊν τθσ προϊόντων για τισ ανάγκεσ τθσ όταν πρόκειται για 
αγακά που δεν παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Σ.Α. ςε περίπτωςθ αγοράσ τουσ 
από άλλο πρόςωπο υποκείμενο ςτο Φ.Σ.Α. 

Φζτοια αγακά είναι τα καπνοβιομθχανικά προϊόντα, τα ποτά, οι δεξιϊςεισ, οι 
ψυχαγωγίεσ και φιλοξενίεσ γενικά, θ ςτζγαςθ, θ τροφι, θ μετακίνθςθ και θ 
ψυχαγωγία για το προςωπικό ι τουσ εκπροςϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ, τα επιβατικά 
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αυτοκίνθτα ιδιωτικισ χριςθσ μζχρι 9 κζςεων. Υτθν περίπτωςθ αυτι οι επιχειριςεισ 
που παράγουν τα παραπάνω είδθ και διακζτουν ςτο προςωπικό τουσ οριςμζνα 
απ’αυτά, για τθν αξία των ειδϊν αυτϊν υπόκεινται ςε Φ.Σ.Α.  

Αν όμωσ μια επιχείρθςθ αγοράςει ζτοιμα από το εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ειςάγει 
ζτοιμα από το εξωτερικό τα παραπάνω αγακά και καταβάλλει γι’ αυτά Φ.Σ.Α., τότε 
τον Φ.Σ.Α. αυτόν δεν ζχει δικαίωμα να τον εκπζςει αλλά ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ θ 
διάκεςθ των αγακϊν αυτϊν ςτο προςωπικό δεν υπόκειται ςε Φ.Σ.Α.   

Θ διάκεςθ για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ  οποιουδιποτε άλλου αγακοφ που 
δεν αναφζρκθκε παραπάνω δεν υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. άςχετα αν αγοράηεται ι 
παράγεται από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ.   

  
Σαραδόςεισ αγακϊν που υπόκεινται ςε Φ.Σ.Α. κεωροφνται και οι παρακάτω, 

εφόςον όμωσ ο Φ.Σ.Α. που βάρυνε τα υλικά καταςκευισ τουσ  ζχει εκπζςει κατά τθν 
αγορά τουσ, τθν παραγωγι τουσ ι τθν καταςκευι τουσ. Υυνεπϊσ:   

 
 Θ διάκεςθ αγακϊν από υπαγόμενθ ςτο Φ.Σ.Α. δραςτθριότθτα ςε άλλθ μθ 

υπαγόμενθ, τθσ ίδιασ πάντα επιχείρθςθσ, υπόκειται ςε Φ.Σ.Α.  
  Θ δωρεάν διάκεςθ αγακϊν τθσ επιχείρθςθσ προσ τον ίδιο τον επιχειρθματία, το 

προςωπικό ι προσ τρίτουσ, για ςκοποφσ δθλαδι ξζνουσ προσ τθν άςκθςθ τθσ 
επιχείρθςθσ. Θ αξία των αγακϊν αυτϊν υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. το οποίο αποδίδεται 
με τθν περιοδικι διλωςθ.  

 Θ ιδιοκατοίκθςθ, ιδιόχρθςθ ι παράδοςθ ςε μθ φορολογθτζα δραςτθριότθτα τθσ 
ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ, ι μίςκωςθ ι δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ ι θ 
χρθςιμοποίθςθ για οποιονδιποτε ςκοπό ξζνο προσ τθν επιχείρθςθ των 
καινοφργιων ακινιτων που χρθςιμοποιοφνται για πρϊτθ φορά, θ αξία τουσ 
υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. 

  Θ ανάλθψθ μερίδασ ςε αγακά από εταίρο ι μζτοχο, ι κλθρονόμο ςε περίπτωςθ 
διακοπισ των εργαςιϊν, λφςθσ τθσ εταιρίασ ι αποχϊρθςθσ ι κανάτου του 
εταίρου από τθν  εταιρία, κοινοπραξία, ςυνεταιριςμό ι κοινωνία, υπόκειται ςε 
Φ.Σ.Α.  

 Θ μεταβίβαςθ ςτον επιχειρθματία ι ςτουσ κλθρονόμουσ του των αγακϊν τθσ 
ατομικισ επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ παφςθσ των εργαςιϊν τθσ, ι κανάτου του 
επιχειρθματία υπόκειται ςε Φ.Σ.Α., εφόςον φυςικά οι κλθρονόμοι δεν επικυμοφν 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχείρθςθσ του κλθρονομοφμενου.   

 
 

 Παράδειγμα αγοράσ αυτοκινιτου Ι.Χ. μζχρι 9 κζςεων από 
επιχείρθςθ για τισ ανάγκεσ τισ 

 
—  Ρ βιομιχανοσ Α αγοράηει ζνα αυτοκίνθτο Ι.Χ. 5 κζςεων και το χρθςιμοποιεί 

για τισ ανάγκεσ τισ επιχειρθςισ του. Ματά τθν αγορά του αυτοκινιτου αυτοφ πλθρϊνει 
ΦΣΑ 5.000€ το ποςό αυτό δεν ζχει δικαίωμα να το εκπζςει, οφτε όμωσ και θ 
χρθςιμοποίθςθ του αυτοκινιτου αυτοφ για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ υπόκειται ςε 
ΦΣΑ. 

—  Ρ βιομιχανοσ όμωσ Β καταςκευάηει Ι.Χ. αυτοκίνθτα και ζνα από αυτά των 5 
κζςεων το διζκεςε για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ αξία αυτι του 
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αυτοκινιτου του Β που χρθςιμοποιείται από τθν επιχειρθςι του υπόκειται  ςε ΦΣΑ, 
διότι ο Β εξζπεςε το ΦΣΑ των α’ και β’ υλϊν. 

 
 

 Παράδειγμα διάκεςθσ από βιομθχανία ποτών ςτο προςωπικό τθσ 
ποτά παραγωγι τθσ   

 Ζνασ βιομιχανοσ παράγει ποτά και διακζτει π.χ. ςε μια δεξίωςθ ι ςτο 
προςωπικό του μια ποςότθτα ποτϊν. Θ αξία κόςτουσ των ποτϊν αυτϊν που διακζτει 
ςτθν δεξίωςθ υπόκειται ςε ΦΣΑ. 

 Ζνασ άλλοσ βιομιχανοσ αγοράηει ποτά κα τα διακζτει για τον ίδιο παραπάνω 
ςκοπό. Ματά τθν αγορά τουσ πλθρϊνει ΦΣΑ π.χ. 200€. Φο ποςό αυτό των 200€ ΦΣΑ 
δεν ζχει δικαίωμα να το εκπζςει αλλά οφτε όμωσ και θ διάκεςι τουσ ςτθ δεξίωςθ 
αυτι υπόκειται ςε ΦΣΑ. 
 

 

 Παράδειγμα δωρεάν διάκεςθσ αγακών 
 
Επιχείρθςθ εμπορίασ θλεκτρικϊν ειδϊν αγοράηει ποςότθτα δερμάτινων ειδϊν 

αξίασ 50€ ζκατςο τα οποία διακζτει δωρεάν ςτο προςωπικό τθσ. Θ επιχείρθςθ αυτι 
επειδι κατά τθν αγορά των δερμάτινων ειδϊν εξζπεςε των αναλογοφντα ςτθν αξία 
τουσ ΦΣΑ, υποχρεοφται, κατά το χρόνο που διακζτει δωρεάν τα είδθ αυτά ςτο 
προςωπικό τθσ, να εκδϊςει το ειδικό ςτοιχείο αυτοπαράδοςθσ και να αποδϊςει το 
φόρο αυτό ςτο Δθμόςιο. 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που θ αξία τωνδερμάτινων ειδϊν δεν 
υπερβαίνει το ποςό των 10€ ζκαςτο χωρίσ ΦΣΑ, θ επιχείρθςθ αυτι δεν υποχρεοφται 
να εκδϊςει το ειδικό ςτοιχείο αυτοπαράδοςθσ και διατθρεί το δικαίωμα ζκπτωςθσ 
του ΦΣΑ τθσ απόκτθςθσ των δερμάτινων ειδϊν τα οποία διζκεςε δωρεάν ςτο 
προςωπικό τθσ. 

Πότε γεννιζται θ φορολογικι υποχρζωςθ από το Φ.Π.Α. ςτισ 
παραδόςεισ αγακών 

 
Θ φορολογικι υποχρζωςθ γεννιζται και ο Φ.Σ.Α. γίνεται απαιτθτόσ  από το 

Δθμόςιο, όταν πραγματοποιείται θ παράδοςθ των αγακϊν και εκδίδεται το τιμολόγιο 
πϊλθςθσ – δελτίο αποςτολισ ι το τιμολόγιο  πϊλθςθσ ι θ απόδειξθ λιανικισ 
πϊλθςθσ για τισ πωλιςεισ ι θ απόδειξθ αυτοπαράδοςθσ για τισ αυτοπαραδόςεισ ι θ 
ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ πλειςτθριαςμοφ.   

 
 

 ΠΑΡΟΧΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
 

Θ δεφτερθ ςθμαντικι κατθγορία πράξεων είναι θ παροχι υπθρεςιϊν. Ρ οριςμόσ 
των υπθρεςιϊν δεν είναι ςυγκεκριμζνοσ, όμωσ, ςτον όρο αυτό εμπίπτει απεριόριςτοσ 
αρικμόσ πράξεων, αρκεί οι πράξεισ αυτζσ να μθ ςυνιςτοφν παράδοςθ αγακϊν, 
δθλαδι των πράξεων που αναφζρονται ςτα άρκρα 5 ζωσ 7.  
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Ζτςι ςτθν κατθγορία αυτι εντάςςονται: 
 Ρι εργαςίεσ των ελεφκερων επαγγελματιϊν, των μεςιτϊν, των μεταφορζων, των 

ςυμβοφλων, των γραφείων μελετϊν, των διαφθμιςτϊν, των δθμοςίων κεαμάτων 
και ακροαμάτων και ινςτιτοφτο καλλονισ. 

 Επίςθσ  παροχι υπθρεςιϊν που υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. είναι και θ μεταφορά 
προςϊπων ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ που γίνεται με αυτοκίνθτα, τα οποία 
εκτελοφν ςυγκοινωνία ςε υπεραςτικζσ οδικζσ γραμμζσ που δεν εξυπθρετοφνται 
από λεωφορεία των ΜΦΕΝ, κακϊσ και οι μεταφορζσ προςϊπων που γίνονται από 
τα ειδικά τουριςτικά λεωφορεία Δ.Χ. μζςα ςτα νθςιά. Υτο Φ.Σ.Α. επίςθσ 
υπάγονται και οι υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν με πλοία κάτω των 50 κόρων.  

 Θ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ τθσ χριςθσ ενόσ άχλου αγακοφ όπωσ θ εκχϊρθςθ τθσ 
χριςθσ ενόσ εμπορικοφ ςιματοσ ι ενόσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ κλπ. υπόκειται 
ςε Φ.Σ.Α. Δεν υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. θ φιμθ και πελατεία όταν μεταβιβάηεται ςαν 
ςφνολο θ επιχείρθςθ.  

 Θ αμοιβι τθσ υποχρζωςθσ για παράλειψθ ι ανοχι μια πράξθσ ι κατάςταςθσ 
κεωρείται παροχι υπθρεςιϊν και υπόκειται ςε Φ.Σ.Α.  

 Ρι εργαςίεσ ςυνικουσ ςυντιρθςθσ των ακινιτων π.χ. οι επιςκευζσ, οι 
ελαιοχρωματιςμοί κλπ. υπόκεινται ωσ παροχι υπθρεςιϊν ςε Φ.Σ.Α. 

  Ρι ντίλερσ, που αςκοφν κατά ςφςτθμα αυτό το επάγγελμα, εκδίδουν κεωρθμζνεσ 
αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ προςκζτουν και το ανάλογο Φ.Σ.Α., 
το οποίο είναι εκπεςτζο για τισ επιχειριςεισ που τουσ απαςχολοφν.        

 

 Παράδειγμα παροχισ υπθρεςιών 
 
Φο ςυνεργείο Α, επιςκεφθσ τθλεοράςεων μάρκασ Χ, αναλαμβάνει να 

επιςκευάςει τθν τθλεόραςθ πελάτθ του μάρκασ Ψ επειδι το ςυνεργείο Α δεν είναι 
εξειδικευμζνο ςτθν επιςκευι τθλεοραςεων αυτισ τθσ μάρκασ απευκφνεται ςτο 
ςυνεργείο Β και λαμβάνει τθν υπθρεςία τθσ επιςκεφθσ ςτο όνομά του τθν οποία όμωσ 
ςτθ ςυνζχεια τιμολογεί ςτον πελάτθ του. 

  

Άλλεσ εργαςίεσ ι πράξεισ που κεωροφνται ωσ παροχι υπθρεςιών 
και υπόκεινται ςε Φ.Π.Α. 

 

 Θ εκμετάλλευςθ ξενοδοχείων, επιπλωμζνων δωματίων και οικιϊν , 
καταςκθνϊςεων και άλλων παρόμοιων εγκαταςτάςεων κεωρείται παροχι 
υπθρεςιϊν.  

 Θ εκμετάλλευςθ χϊρων ςτάκμευςθσ κάκε είδουσ μεταφορικϊν μζςων και 
τροχόςπιτων κεωρείται παροχι υπθρεςιϊν. 

  Θ διάκεςθ τροφισ και ποτϊν από εςτιατόρια, ηαχαροπλαςτεία, κζντρα 
διαςκζδαςθσ και παρόμοιεσ επιχειριςεισ για επιτόπια κατανάλωςθ κεωρείται 
παροχι υπθρεςιϊν.  

 Θ εκτζλεςθ υπθρεςίασ με καταβολι αποηθμίωςθσ φςτερα από επιταγι δθμόςιασ 
αρχισ ι ςτο όνομα τθσ ι ςε εκτζλεςθ νόμου κεωρείται παροχι υπθρεςιϊν.  

 Θ μίςκωςθ βιομθχανοςταςίων και χρθματοκυρίδων κακϊσ και τα εμπορικά 
κζντρα κεωροφνται “ωσ παροχι υπθρεςιϊν” 

  Ρι εργαςίεσ φαςόν πάνω ςε ενςϊματα κινθτά αγακά (εκτζλεςθ εργαςιϊν 
παραγωγισ, καταςκευισ ι ςυναρμολόγθςθσ) 
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 Θ χρθςιμοποίθςθ από τον υποκείμενο ςτο Φ.Σ.Α. αγακϊν τθσ επιχείρθςθσ του για 
τθν ικανοποίθςθ αναγκϊν του ιδίου ι του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ, ι για 
ςκοποφσ ξζνουσ προσ αυτι, κεωρείται παροχι υπθρεςιϊν, εφόςον κατά τθν 
απόκτθςθ των αγακϊν αυτϊν δθμιουργικθκε δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Σ.Α. 

 Θ παροχι υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ του ι τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του ι για 
ςκοποφσ ξζνουσ προσ τθν επιχείρθςθ. 

  Θ χρθςιμοποίθςθ δικϊν του υπθρεςιϊν για δραςτθριότθτα του ίδιου του 
υποκειμζνου που απαλλάςςεται από το Φ.Σ.Α., κακϊσ επίςθσ και θ 
χρθςιμοποίθςθ δικϊν του υπθρεςιϊν για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ του, εφόςον 
πρόκειται για υπθρεςίεσ που προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ παραγρ. 4, του άρκρου 
30, για τισ οποίεσ δεν παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Σ.Α. ςε περίπτωςθ 
λιψθσ όμοιων υπθρεςιϊν από άλλον υποκείμενο ςτο Φ.Σ.Α..  

 Θ αμοιβι τθσ μεςολάβθςθσ υποκείμενων ςτο Φ.Σ.Α. για παροχι υπθρεςιϊν 
υπόκειται ςε Φ.Σ.Α.       

 
 

 Παράδειγμα ιδιοχρθςιμοποίθςθσ υπθρεςιών 
 
Ρ ξενοδόχοσ Α παρζχει δωρεάν φιλοξενεία και ψυχαγωγία ςε οργανωτζσ 

τουριςτικϊν περιθγιςεων. Επίςθσ ο μθχανικόσ Β, επιςκευάηει ςτο δικό του ςυνεργείο 
και το Ι.Χ. αυτοκίνθτο 9 κζςεων τθσ επιχειρθςισ του. Θ αξία τθσ ψυχαγωγίασ και 
φιλοξενζιασ από τον Α κακϊσ και θ αξία τθσ επιςκεφθσ από τον Β υπόκεινται ςε ΦΠΑ 
κα κα πρζπει να εκδίδουν ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Α και ο Β τιμολόγιο για τθν 
παροχι των υπθρζςιων τουσ με τθν ζνδειξθ ‘’ιδιοχρθςιμοποιιςθ υπθρεςιϊν ‘’ όπωσ 
ορίηει ο Μ.Φ.Α.Υ. 

 
 

 
 

 ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 
 
Υυνιςτά παράδοςθ ακινιτων και επομζνωσ φορολογθτζα πράξθ θ μεταβίβαςθ 

από υποκείμενο ςτο φόρο ζναντι ανταλλάγματοσ τθσ κυριότθτασ αποπερατωμζνων ι 
θμιτελϊν κτιρίων ι τμθμάτων αυτϊν, κακϊσ και του οικοπζδου που μεταβιβάηεται 
μαηί με αυτό, εφόςον θ μεταβίβαςθ αυτι ενεργείται ωσ ενιαία ιδιοκτθςία ι ιδανικϊν 
μεριδίων οικοπζδου επί των οποίων εφαρμόηεται το αμάχθτο τεκμιριο και εφόςον 
πραγματοποιείται από επαχκι αιτία πριν από τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ ςε αυτά.  

 

Για να υπαχκεί ςτο Φ.Π.Α. θ παράδοςθ ακινιτων πρζπει να πλθροφνται οι 
εξισ προχποκζςεισ: 
1) Ωσ κτίρια, νοοφνται τα κτίςματα γενικά και όλεσ οι  καταςκευζσ που ςυνδζονται με 

τα κτίςματα ι με το ζδαφοσ κατά τρόπο ςτακερό και μόνιμο, ανεξάρτθτα αν είναι 
αποπερατωμζνα ι θμιτελι. 

2) Ωσ πρϊτθ εγκατάςταςθ, θ πρϊτθ χρθςιμοποίθςθ με οποιοδιποτε τρόπο των 
κτιρίων φςτερα από τθν ανζγερςι τουσ, όπωσ είναι θ ιδιοκατοίκθςθ, θ ιδιόχρθςθ, 
θ μίςκωςθ ι άλλθ χριςθ. Θεωρείται επίςθσ ότι πραγματοποιείται θ πρϊτθ 
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εγκατάςταςθ κατά το χρόνο που ςυμπλθρϊνεται πενταετία από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ αδείασ. 

3) Ρι μεταβιβάςεισ ακινιτων δεν υπάγονται ςε Φ.Σ.Α. ςτθ χϊρα μασ αλλά ςε φόρο 
μεταβίβαςθσ ακινιτων (Φ.Ξ.Α.). Θα πρζπει να γίνει αντιλθπτό ότι δεν επιτρζπεται 
θ επιβολι δυο φόρων ςτο ίδιο ακίνθτο. 

4) Θ επιβολι ΦΣΑ ςτα ακίνθτα άρχιςε να εφαρμόηετε για τα ακίνθτα τον οποίων θ 
άδεια καταςκευισ εκδόκθκε από τθν 1-1-2006 και μετά υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
δεν ζχουν ακόμθ αρχίςει οι εργαςίεσ καταςκευισ πριν τθν θμερομθνία 
ανακεϊρθςθσ. Εφόςον ζχει κατατεκεί πλιρθσ φάκελοσ ςτθν πολεοδομία και ζχει 
υπογραφεί προςφμφωνο και εργολαβικό ςυμβόλαιο καταςκευισ μζχρι τθν 
25.11.2005, μπορεί να χορθγθκεί εξαίρεςθ από τθν εφαρμογι των διατάξεων, με 
αίτθςθ των ενδιαφερομζνων. 

 

 Παράδειγμα παράδοςθσ ακινιτου 
 
1.Φεχνικι εταιρία αγοράηει ςτισ 10/2/2006 οικόπεδο προκειμζνου να ανεγείρει 

πολυκατοικία. Θ μεταβίβαςθ του οικοπζδου εξακολουκεί να υπάγεται ςε φόρο 
μεταβίβαςθσ ακινιτων (Φ.Ξ.Α.) και όχι ςε Φ.Σ.Α. 

Θ παραπάνω τεχνικι εταιρεία ανεγείρει πολυκατοικία 5 διαμεριςμάτων με 
άδεια καταςκευισ που εκδίδεται 30/5/2006 θ πϊλθςθ των διαμεριςμάτων κα 
υπαχκεί ςε Φ.Σ.Α. 

 
2.Φεχνικι εταιρεία καταςκευάηει πολυκατοικία ςε οικόπεδό τθσ με άδεια 

καταςκευισ που εκδόκθκε τθν 20/10/2005. Θ άδεια αυτι ανακεωρείται τθν 3/3/2006, 
οπότε και ξεκινοφν οι εργαςίεσ καταςκευισ. Θ πϊλθςθ των διαμεριςμάτων κα 
υπαχκεί ςε Φ.Σ.Α., κακόςον θ άδεια ανακεωρείται εντόσ του ζτουσ 2006 και οι 
εργαςίεσ καταςκευισ ξεκινουν μετά τθν ανακεϊρθςθ αυτι. 

Υτθν περίπτωςθ που θ ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ γίνει μετά τθν 1/1/2006 αλλά οι 
εργαςίεσ καταςκευισ ζχουν ιδθ ξεκινιςει πριν τθν ανακεϊρθςθ, θ πϊλθςθ των 
διαμεριςμάτων δεν κα υπαχκεί ςε Φ.Σ.Α. αλλά ςε Φ.Ξ.Α. 

3.Φεχνικι εταιρεία καταςκευάηει πολυκατοικία ςε οικόπεδο τθσ με θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ καταςκευισ τθν 4/1/2006. 

=> Ρι πωλιςεισ των διαμεριςμάτων δεν υπάγονται ςε Φ.Σ.Α., εφόςον 

πωλθκοφν ςε πρόςωπα που είναι δικαιοφχοι απαλλαγισ λόγω α’ κατοικίασ. 
 
4. Φεχνικι εταιρεία με βιβλία Γ' κατθγορίασ που οι δραςτθριότθτεσ τθσ αφοροφν 

τθν μελζτθ, τθν καταςκευι και τθν διαχείριςθ οικοδομικϊν ζργων ιδιοχρθςιμοποιεί 
ςαν γραφείο από 20/1/2013 ζνα καινοφργιο διαμζριςμα από αυτά που θ ίδια ζκτιςε 
και είναι ιδιοκτθςία τθσ. Φθν θμζρα αυτι το διαμζριςμα ζχει κόςτοσ καταςκευισ 
100.000€. Υτισ 15.4.2016 θ εταιρεία ποφλθςε το διαμζριςμα αυτό αντί του ποςοφ 
120.000€ και ο  ςυντελεςτισ Φ.Σ.Α είναι 23%.   Οα υπολογιςκεί ο Φ.Σ.Α που κα 
καταβλθκεί από τθν εταιρία.  

=> Ξζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν θμζρα που άρχιςε να ιδιοχρθςιμοιποιείται το 

ακίνθτο δθλ. μζχρι 20.2.2013  θ εταιρεία υποβάλλει διλωςθ μεταβολϊν ςτθν Δ.Ρ.Χ. 
επειδι το ακίνθτο κεωρείται ςτο εξισ ωσ αγακό επζνδυςθσ. 

=> Υτθν ςυνζχεια με το ποςό 100.000€ χωρίσ Φ.Σ.Α και με βάςθ το ςχετικό 

ςυμβόλαιο τακτοποίθςθσ ςυμπλθρϊνεται ζνα λογιςτικό ςθμείωμα ι ζνα ςτοιχείο 
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αυτοπαράδοςθσ  και τθν ίδια μζρα (20.1.2013) ςτο θμερολόγιο τθσ εταιρίασ 
χρεϊνεται ο λογαριαςμόσ 11 “Μτίρια” με το ποςό των 100.000€  και πιςτϊνεται ο 
λογαριαςμόσ 78 “Ιδιοπαραγωγι Σαγίων” με το ίδιο ποςό. Ξε βάςθ το παρακάτω 
πινακάκι το ποςό του Φ.Σ.Α ειςροϊν είναι 23.000€ (100.000*23%= 23.000€) 
διακανονίηεται για το ζτοσ 2013 και ςτα επόμενα 4 ζτθ ωσ εξισ :   

 
Ζτοσ                            Φ.Π.Α. 
2013                            4.600€ 
2014                            4.600€ 
2015                            4.600€ 
2016                            4.600€ 
2017                            4.600€ 
φνολο Φ.Π.Α.        23.000€ 

 
=> Θ Εταιρία υποβάλλει Εκκακαριςτικι Διλωςθ για το ζτοσ 2016 μζχρι 10 

Ξαΐου 2017  (ζτοσ πϊλθςθσ ακινιτου) και καταβάλλει Φ.Σ.Α 9.200€, δθλαδι το 
Φ.Σ.Α. που αναλογεί ςτα ζτθ 2016 και 2017 (4.600*2 ζτθ = 9.200€). 
 
 
 

 ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 
 
Θεωρείται ωσ ειςαγωγι θ είςοδοσ  αγακϊν ςτθν ελλθνικι επικράτεια (εκτόσ 

Αγίου ρουσ) που προζρχονται από τρίτεσ, προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, χϊρεσ ι είναι 
αγακά που κατάγονται  από τα κράτθ μζλθ αλλά δεν ζχουν τεκεί ςε ελεφκερθ 
κυκλοφορία. Ρ αναλογϊν Φ.Σ.Α. καταβάλλεται ςτο τελωνείο, ανεξάρτθτα από τθν 
ιδιότθτα του ειςαγωγζα (υποκείμενοσ ι ιδιϊτθσ). 
 
 

Φορολογθτζα αξία ςτθν ειςαγωγι αγακϊν 
Υτθν ειςαγωγι αγακϊν θ φορολογθτζα αξία διαµορφϊνεται:  

 Από τθ δαςµολογθτζα αξία των ειςαγόµενων αγακϊν, όπωσ αυτι προςδιορίηεται 
από τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ διατάξεισ.   

 Από τουσ δαςµοφσ, φόρουσ, τζλθ, ειςφορζσ και δικαιϊµατα που οφείλονται εκτόσ 
του εςωτερικοφ τθσ χϊρασ, κακϊσ και όςα ειςπράττονται κατά τθν ειςαγωγι υπζρ 
του ∆θµοςίου ι τρίτων, εκτόσ από το φόρο του παρόντοσ νόµου. 

 Από τα παρεπόµενα ζξοδα τθσ ειςαγωγισ αγακϊν, όπωσ τα ζξοδα προµικειασ, 
µεςιτείασ, τόκων, ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αςφάλιςθσ και 
µεταφοράσ µζχρι του πρϊτου τόπου του προοριςµοφ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ, εφόςον και κατά το µζροσ που δεν ζχουν ςυµπεριλθφκεί ςτθ 
δαςµολογθτζα αξία. Ωσ πρϊτοσ τόποσ προοριςµοφ νοείται ο τόποσ, ο οποίοσ 
αναγράφεται ςτθ φορτωτικι ι ςε οποιoδιποτε ζγγραφο µε το οποίο ειςάγονται 
τα αγακά ςτθ χϊρα. Αν δεν υπάρχει τζτοια ζνδειξθ, ωσ πρϊτοσ τόποσ προοριςµοφ 
κεωρείται ο τόποσ τθσ πρϊτθσ εκφόρτωςθσ των αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 Από τα αναφερόµενα ςτθν προθγοφµενθ περίπτωςθ γϋ ζξοδα, τα οποία 
πραγµατοποιοφνται, για τυχόν µεταφορά των αγακϊν από τον πρϊτο τόπο 
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προοριςµοφ ςε άλλο τόπο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςτο εςωτερικό 
άλλουκράτουσ µζλουσ τθσ Μοινότθτασ που είναι γνωςτόσ κατά το χρόνο 
τελωνιςµοφ τουσ και τθ κζςθ τουσ ςε ανάλωςθ.  
 

 Υε περίπτωςθ ειςαγωγισ αγακϊν, τα οποία είχαν εξαχκεί προςωρινά εκτόσ τθσ 
Μοινότθτασ για τελειοποίθςθ και επανειςαγωγι, θ φορολογθτζα αξία, που 
προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ προθγοφµενθσ παραγράφου, διαµορφϊνεται µε βάςθ 
τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ διατάξεισ. 

ταν τα ςτοιχεία προςδιοριςµοφ τθσ φορολογθτζασ αξίασ κατά τθν ειςαγωγι 
εκφράηονται ςε νόµιςµα άλλου κράτουσ, για τον προςδιοριςµό τθσ φορολογθτζασ 
αξίασ λαµβάνεται υπόψθ θ ιςοτιµία του νοµίςµατοσ αυτοφ προσ τθ δραχµι, ςφµφωνα 
µε τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ διατάξεισ, για τον υπολογιςµό τθσ δαςµολογθτζασ αξίασ. 

 

 Παράδειγμα ςτθν ειςαγωγι αγακών 
 
Ζμποροσ ειςάγει αγακά τα οποία εκφορτϊνονται ςτο λιμάνι του Σειραιά και ςτθ 

ςυνζχεια μεταφορτϊνονται, με τελικό προοριςμό ςτο Θράκλειο, όπου είναι οι 
αποκθκευτικοί χϊροι του ειςαγωγζα προκειμζνου να τεκοφν ςε ανάλωςθ ι ςε 
ελεφκερθ κυκλοφορία. Για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ κα λθφκεί 
υπόψθν και θ δαπάνθ τθσ μεταφοράσ αυτισ από τον Σειραία μζχρι το Θράκλειο, 
ανεξάρτθτα αν θ μεταφορά γίνει με μεταφορικά μζςα ιδιωτικισ ι δθμόςιασ χριςθσ.  

   
 

 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ 
 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΗΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΑΘΩΝ 
 

Ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν, που υπόκειται ςε Φ.Σ.Α., κεωρείται θ πράξθ 
με τθν οποία αποκτά ζνα πρόςωπο το δικαίωμα να κατζχει ωσ κφριοσ ενςϊματα 
κινθτά αγακά που αποςτζλλονται ι μεταφζρονται από άλλο κράτοσ-μζλοσ ςτθν 
Ελλάδα από τον πωλθτι ι τον αγοραςτι ι από άλλο πρόςωπο που ενεργεί για 
λογαριαςμό τουσ.  

 

Για να κεωρείται μια πράξθ ωσ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν κα 
πρζπει να ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:   

 

 Οα πρόκειται για αγακά που μεταφζρονται ςτθν Ελλάδα από άλλο κράτοσ - μζλοσ 
τθσ Ε.Ε. 

 Ρ αγοραςτισ να είναι υποκείμενο ςτον χϊρο. Ωσ υποκείμενο ςτο χϊρο κεωρείται 
το πρόςωπο που ειςάγει φορολογθτζεσ πράξεισ ι αφορολόγθτεσ με δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν (εξαγωγικζσ επιχειριςεισ) ι πράξεισ 
απαλλαςςόμενεσ (εκπαιδευτιριο, αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ) κακϊσ και οι 
αγοραςτζσ του ειδικοφ κακεςτϊσ. 

 Ρ πωλθτισ να είναι υποκείμενο ςτο φόρο ςε άλλο κράτο-μζλοσ, να μθν 
απαλλάςςεται λόγο φψουσ ακακάριςτων εςόδων ςτθν χϊρα του, τότε να 
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πραγματοποιεί παραδόςεισ αγακϊν για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολογίασ βρίςκεται 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 Θ ςυναλλαγι να πραγματοποιείται από επαχκι αιτία με αντάλλαγμα και μζςα ςτα 
πλαίςια άςκθςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τόςο του πωλθτι όςο και του 
αγοραςτι. Υτθν ζννοια τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ εντάςςεται και θ 
περίπτωςθ μεταφοράσ ςτθν Ελλάδα ζτοιμων προιόντων που καταςκευάςτθκαν ςε 
άλλο κράτοσ - μζλοσ από υλικά που ςτάλκθκαν από τθν Ελλάδα ςτο κράτοσ αυτό 
προκειμζνου να υποςτοφν μεταποίθςθ ςτα πλαίςια μιασ ςφμβαςθσ ζργου. 

 
 

Πράξεισ που κεωροφνται ωσ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακών 
και υπόκεινται ςτο Φ.Π.Α. 

 
Ρι παρακάτω πράξεισ εξομοιϊνονται με ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν αν 

και δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ επαχκοφσ αιτίασ ι τθσ μεταβίβαςθσ τθσ 
κυριότθτασ του αγακοφ:  

 
 Παραλαβι αγακοφ από υποκείμενο ςτο Φ.Π.Α. 

ταν ο υποκείμενοσ ςτο Φ.Σ.Α. μεταφζρει από κράτοσ - μζλοσ αγακά τθσ 
επιχείρθςθσ του και τα παραλαμβάνει ςτθν Ελλάδα, θ παραλαβι αυτι 
εξομοιϊνεται με ενδοκοινοτικι απόκτθςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι εξισ 
προχποκζςεισ: 

(α) τα αγακά αυτά να ζχουν αποκτθκεί με οποιοδιποτε τρόπο ςτο άλλο 
κράτοσ - μζλοσ και  
(β) τα αγακά αυτά προορίηονται για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ 
επιχείρθςθσ. Θ μεταφορά των αγακϊν αυτϊν, μπορεί να γίνεται από τον 
ίδιο ι από άλλο πρόςωπο που ενεργεί για λογαριαςμό του.   

 Παραλαβι αγακοφ από μθ υποκείμενο ςτο Φ.Π.Α. νομικό πρόςωπο.  
ςα αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ (α) ιςχφουν ανάλογα και 

για τθν περίπτωςθ που τα αγακά τα παραλαμβάνει νομικό πρόςωπο μθ 
υποκείμενο ςτο Φ.Σ.Α. 

  Η μετακίνθςθ αγακϊν από άλλο κράτοσ - μζλοσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 
κεωρείται ωσ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν. 

 

    Δεν κεωρείται ωσ  ενδοκοινοτικι απόκτθςθ θ αγορά αγακών από 
τα κράτθ - μζλθ που πραγματοποιείται από τα παρακάτω πρόςωπα. 
 
α) Οομικά πρόςωπα, τα οποία δεν κεωροφνται οτί αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα 
και κατά ςυνζπεια, δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του φόρου (Δθμόςιο, Διμοι 
Μοινότθτεσ Ο.Σ.Δ.Δ.). 
β) Σρόςωπα που ενεργοφν αποκλειςτικά πράξεισ μθ υπαγόμενεσ ςτο φόρο, για τισ 
οποίεσ δεν τουσ παρζχεται κανζνα δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Σ.Α. ειςροϊν τουσ, 
όπωσ  πράξεισ του άρκρου 22 του Ο.2859/2000 (γιατροί, φροντιςτιρια κλπ). 
γ) Αγρότεσ που ανικουν  ςτο ειδικό κακεςτϊσ τθσ κατ’αποκοπι επιςτροφισ του 
φόρου ειςροϊν ςφμφωνα με τιςδιατάξεισ του άρκρου 41. 
δ) Απαλλαςςόμενεσ λόγω μικροφ τηίρου επιχειριςεισ. 
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 ταν το φψοσ των αποκτιςεων των προςϊπων αυτϊν δεν είναι ςθμαντικό,δεν 
κεωρείται ότι πραγματοποιοφν ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ και κατά ςυνζπεια, για τισ 
πράξεισ αυτζσ δεν οφείλεται φόροσ ςτθν Ελλάδα. Ρι πράξεισ αυτζσ φορολογοφνται, 
ωσ παραδόςεισ αγακϊν, εντόσ του κράτουσ – μζλουσ ςτο οποίο πραγματοποιείται 
ςτθν Ελλάδα.  

Σροχπόκεςθ για τθν εξαίρεςθ αυτι είναι ςυνολικζσ αγορζσ αγακϊν από άλλα 
κράτθ μζλθ των οποίων θ ετιςια αξία χωρίσ Φ.Σ.Α. κατά το προθγοφμενο φψοσ των 
ςυναλλαγϊν αυτϊν, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, που οφείλεται ςτο κράτοσ-
μζλοσ, δεν υπερβαίνει κατά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο το ποςό των 
10.000€ και κατά τθν τρζχουςα διαχειριςτικι περίοδο δεν υπερβαίνει το ποςό αυτό.   

Εφόςον το επικυμοφν τα παραπάνω πρόςωπα, μποροφν με διλωςθ τουσ να 
επιλζξουν, οι αποκτιςεισ αγακϊν που πραγματοποιοφν από άλλα κράτθ - μζλθ ςτθν 
Ελλάδα να κεωροφνται ωσ “ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν”  ανεξάρτθτα από το 
φψοσ αυτϊν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. μζχρι τισ 30.1 του 
ζτουσ επιλογισ  και ιςχφει τουλάχιςτον για δυο διαχειριςτικζσ περιόδουσ. Αν θ 
διλωςθ αυτι υποβλθκεί κατά τθν διάρκεια τθν διαχειριςτικισ περιόδου και μετά τισ 
30.1, τότε ιςχφει για τθν τρζχουςα, κακϊσ και για τισ δφο επόμενεσ διαχειριςτικζσ 
περιόδουσ. Θ διλωςθ αυτι ιςχφει και πζραν τθσ διετίασ εφόςον μετά τθν πάροδο τθσ 
διετίασ δεν ανακλθκεί. Υε περίπτωςθ ανάκλθςθσ, θ ςχετικι διλωςθ που υποβάλλεται 
ιςχφει από τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου.         Υφμφωνα με τθν 
επιλογι αυτι τα παραπάνω πρόςωπα κακίςτανται υπόχρεοι ςτο Φ.Σ.Α., υποβάλλουν 
κανονικά τισ δθλϊςεισ του Φ.Σ.Α. και αποδίδουν το Φ.Σ.Α. που αντιςτοιχεί ςτθν 
αγορά αγακϊν από άλλο κράτοσ – μζλοσ ςφμφωνα με όςα ορίηουν τα άρκρα 35, 36 
και 38.   

 

 Παράδειγμα ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ αγακών 
 
Θ επιχείρθςθ Β με ζδρα τθν Ελλάδα ςτζλνει ςτθν επιχείρθςθ Α με ζδρα τθν 

Ιταλία πρϊτεσ φλεσ για τθν παραγωγι προϊόντων. Θ επιχείρθςθ Α καταςκευάηει τα 
προϊόντα και ςτθν ςυνζχεια τα ςτζλνει ςτθν επιχείρθςθ Β ςτθν Ελλάδα. Θ πράξθ αυτι 
για τθν επιχείρθςθ Α είναι μια παράδοςθ αγακϊν απαλλαςςόμενθ από το Φ.Σ.Α. ωσ 
μθ φορολογθτζα ςτθν Ιταλία καιγια τθν επιχείρθςθ Β είναι μια ενδοκοινοτικι 
απόκτθςθ αγακϊν φορολογθτζα ςτθν Ελλάδα. 

 

 Παράδειγμα ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ αγακών από Ν.Π.Δ.Δ. 

 Ιατρόσ ακτινολόγοσ πραγματοποίθςε αγορά ενόσ μθχανιματοσαπότθν Γερμανία 
αξίασ 5.000€. 

Θ αγορά αυτι δεν φορολογιται ωσ ενδκοινοτικι απόκτθςθ ςτθν Ελλάδα, αλλά 
φορολογιται ωσ παράδοςθ ςτθν Γερμανία. 

 Θ ίδια επιχείρθςθ τον Υεπτζμβριο του 2014 πραγματοποιείαγορά μθχανιματοσ 
από τθν Αγγλία αξίασ 6.000€ 

Θ αγορά αυτι αποτελεί ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν και φορολογιται ςτθν 
Ελλάδα, δεδομζνου ότι οι αγοραςτζσ τισ από άλλα κράτθ – μζλθ υπερζβθςαν το όριο 
των 10.000€ (5.000 + 6.000 = 11.000€). 

Θα πρζπει όμωσ πριν από τθν διενζργεια τθσ πράξθσ αυτισ να πραγματοποιιςει 
εγγαφι ςτο ςφςτθμα VIES. 
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 Υτθ ςυνζχεια τον Ρκτϊβριο του 2014 πραγματοποιεί αγορά μθχανιματοσ από τθν 
Ιταλία αξίασ 4.000€. Μαι θ αγορά αυτι αποτελεί ενδοκοινοτικι απόκτθςθ 
φορολογθτζα ςτθν Ελλάδα, κακόςον ζχει ιδθ υπερβεί το όριο των 10.000€. 

 Ματά το ζτοσ 2015, πραγματοποιεί αγορζσ από άλλα κράτθ – μζλθ αξίασ 9.000€. 
Μαι για τισ αγορζσ αυτζσ οφείλεται φόροσ ςτθν Ελλάδα εφόςον κατά τθν 
προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο είχε υπερβεί το όριο των 10.000€. 
 

Εφόςον οι ςυνολικζσ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ κατά το ζτοσ 2015 δεν 
υπερζβθςαν το όριο των 10.000€ κατά το επόμενο ζτοσ 2016 θ επιχείρθςθ δεν ζχει 
υποχρζωςθ καταβολισ φόρου ςτθν Ελλάδα εφόςον πργματοποιιςει όμωσ διαγραφι 
από το μθτρϊο VIES. Ματά τθν διάρκεια αυτοφ του ζτουσ κα πρζπει να 
παρακολουκιςει τισ αγορζσ τισ από τα άλλα κράτθ – μζλθ και ςτθν περίπτωςθ που 
υπερβεί το όριο (όπωσ το ζτοσ 2014), κακίςταται εκ νζου υπόχρεοσ για καταβολι του 
φόρου ςτθν Ελλάδα. 

  

Ειδικι ρφκμιςθ για καινοφργια μεταφορικά μζςα και για προϊόντα που 
υπόκεινται ςε ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ. 

 
Ωσ προϊόντα υποκείμενα ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ κεωροφνται τα 

ενεργειακά, θ αλκοόλθ και τα αλκοολοφχα ποτά και τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά 
,όπωσ ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ διατάξεισ, εκτόσ από το αζριο που 
παραδίδεται μζςω ςυςτιματοσ φυςικοφ αερίου ευριςκομζνου ςτο ζδαφοσ τθσ 
Μοινότθτασ ι μζςω οιουδιποτε δικτφου ςυνδεδεμζνου με τζτοιο ςφςτθμα. 

Ωσ μεταφορικά μζςα κεωροφνται, τα ςκάφθ μικουσ άνω των 7,5 μζτρων ,τα 
αεροςκάφθ των οποίων το ςυνολικό  βάροσ κατά τθν απογείωςθ υπερβαίνει τα 1.550 
χιλιόγραμμα και τα χερςαία οχιματα με κινθτιρα κυβιςμοφ άνω των 48  κυβικϊν 
εκατοςτϊν ι ιςχφοσ άνω των 7,2 τα οποία προορίηονται για τθ μεταφορά προςϊπων 
ι εμπορευμάτων, με εξαίρεςθ τα ςκάφθ και τα αεροςκάφθ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 27. 

   Δεν κεωροφνται ωσ "καινοφργια", τα µεταφορικά µζςα που αναφζρονται 
ςτθν προθγοφµενθ περίπτωςθ βϋ όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ δφο 
προχποκζςεισ: 
α) θ παράδοςθ ζχει πραγµατοποιθκεί µετά τθν πάροδο τριϊν µθνϊν από τθν 
θµεροµθνία τθσ πρϊτθσ κζςθσ ςε κυκλοφορία. Ειδικά, για τα χερςαία οχιµατα θ 
ανωτζρω χρονικι διάρκεια αυξάνεται ςε ζξι µινεσ.  
β) το µεταφορικό µζςο ζχει διανφςει περιςςότερα από 6.000 χιλιόµετρα, αν 
πρόκειται για χερςαίο όχθµα, ζχει πραγµατοποιιςει άνω των 100 ωρϊν πλεφςθσ, αν 
πρόκειται για ςκάφοσ και άνω των 40 ωρϊν πτιςθσ, αν πρόκειται για αεροςκάφοσ. 
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 Παράδειγμα Ι.Χ αυτοκινιτου από άλλο κράτοσ – μζλοσ 
 
Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνθτο τίκεται ςε κυκλοφορία ςτθν Ιταλία ςτισ 20/2/2012. Φο 

αυτοκίνθτο αυτό μεταβιβάηεται ςε δθμόςιο νοςοκομείο ςτθν Ελλάδα ςτισ 15/4/2012. 
Θ μεταβίβαςθ αυτι ςυνιςτά φορολογθτζα ενδοοινοτικι απόκτθςθ ςτθν Ελλάδα, 
ανεξάρτθτα από τα χιλιόμετρα, που ζχει διανφςει μζχρι τθν θμερομθνία μεταβίβαςθσ, 
επειδι θμεταβίβαςθ γίνεται πριν από τθν παρζλευςθ εξαμινου, από τθ κζςθ ςε 
κυκλοφορία, για πρϊτθ φορά ςτθν Ιταλία.  

Αν θ ανωτζρω μεταβίβαςθ πραγμτοποιθκεί ςτισ 10/9/2012, και μζχρι τθν 
θμερομθνία αυτι ζχει διανφςει 5.000 χ.λ.μ., ςυνιςτάται και πάλι ενδοκοινοτικι 
απόκτθςθ φορολογθτζα ςτθν Ελλάδα επειδι το αυτοκίνθτο αυτό ζχει διανφςει 
λιγότερα από 6.000 χ.λ.μ. 

Αν όμωσ μζχρι τθσ 10/9/2012 ζχει διανφςει 7.000 χ.λ.μ. το αυτοκίνθτο δεν 
κεωρείται <<καινοφργιο>> και κατά ςυνζπεια δεν οφείλεται φόροσ ςτθν Ελλάδα.   

 
 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΓΑΘΩΝ 
 

Θ πϊλθςθ αγακϊν από τθν ελλθνικι επιχείρθςθ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ 
ονομάηεται ενδοκοινοτικι παράδοςθ αγακϊν. Για τθν ενδοκοινοτικι παράδοςθ 
ςυμπλθρϊνεται θ μθνιαία ι τριμθνιαία περιοδικι διλωςθ ΦΣΑ, θ μθνιαία διλωςθ  
INTRASTAT και ο μθνιαίοσ ανακεφαλαιοτικόσ πίνακασ LISTING. Φυςικά θ 
ενδοκοινοτικι παράδοςθ δεν υπόκειται ςε ΦΣΑ ςτθν Ελλάδα,είναι δθλαδι παράδοςθ 
απαλλαςόμενθ με δικαίωμα όμωσ ζκπτωςθσ του αντίςτοιχου ΦΣΑ εκροϊν.Θ 
ενδοκοινοτικι παράδοςθ απαλάςςεται από το Φ.Σ.Α. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αφοφ 
κα φορολόγθκει ςτο κράτοσ μζλοσ του αγοραςτι ςαν ενδοκοινοτικι απόκτθςθ. Θ 
τιμολόγθςθ από τον πωλθτι ςτον αγοραςτι γίνεται μόνο εάν ςυντρζχουν 
ςυςςωρευτικά οι εξισ προφποκζςεισ: 

 
 Ρ πωλθτισ να είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο, να εχεί Α.Φ.Ξ./Φ.Σ.Α. να είναι 

δθλάδθ εγγεγραμμζνοσ ςτο ςφςτθμα VIES. 
 Ρ αγοραςτισ να είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο, να ζχει Α.Φ.Ξ./Φ.Σ.Α. να είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτο ςφςτθμα VIES. 
 Tα αγακά να αναφζρονται από το κράτοσ-μζλοσ του πωλιτθ ςτο κράτοσ-μζλοσ του 

αγοραςτι.    
 

 Παράδειγμα ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ αγακών 
 

1) Θ επιχείρθςθ Α υποκείμενθ ςτο Φ.Σ.Α. με ζδρα τθν Γερμανία αγοράηει από 
τθν επιχείρθςθ Β εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα υλικά ςυςκευαςίασ και δίνει εντολι να 
παραδοκοφν τα υλικά ςτθν επιχείρθςθ Γ που είναι επίςθσ εγκατεςτθμζνθ ςτθν 
Ελλάδα. Για να χρθςιμοποιθκοφν τα υλικά αυτά ςτθν ςυςκευαςία του αγακοφ που 
αγοράηει θ Α από τθν Γ και ζτςι ςυςκευαςμζνο το αγακό να αποςτζλλει από τον Γ 
ςτθν επιχειρθςθ Α τθσ Γερμανίασ. 
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Απάντθςθ:  
Θ παράδοςθ των υλικϊν ςυςκευαςίασ από τθν επιχείρθςθ Β ςτθν επιχείρθςθ Γ 

και θ αποςτολι του ςυςκευαςμζνου αγακοφ από τθν Γ ςτθν Α κεωροφνται 
ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ με τισ εξισ υποχρεϊςεισ: 

 Εκδίδει Φ.Δ.Α. με το ΑΦΞ τθσ Α χωρίσ Φ.Σ.Α. (ενδοκοινοτικι παράδοςθ) και 
παραδίδειτα υλικά ςτθν επιχείρθςθ Γ. 

 Δθλϊνει τθν αξία των υλικϊν ςτθν περιοδικι διλωςθ Φ.Σ.Α. και ωσ ενδοκοινοτικι 
παράδοςθ και υποβάλλει διλωςθ INTRASTAT και ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
LISTING με Α.Φ.Ξ. τθσ επιχείρθςθσ Α τθσ Γερμανίασ. 

 Διαφυλάττει τα αντίγραφα – τιμολόγια που αποςτζλλει ο Γ. 
 

2) Ζλλθνασ υποκείμενοσ Α ςτζλνει μθχανιματα τθσ επιχείρθςθσ του ςτθν Ιταλία 
για να εκτεκοφν ςε ζκκεςθ. Ματά τθν διάρκεια τθσ ζκκεςθσ μερικά πωλοφνται και τα 
υπόλοιπα επιςτρζφονται ςτθν Ελλάδα. 

 
Απάντθςθ: 
Θ μετακίνθςθ των μθχανθμάτων αυτϊν από τθν Ελλάδα προσ τθν Ιταλία δεν 

υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. Για τα μθχανιματα όμωσ εκείνα που πωλικθκαν ςτθν Ιταλία ο 
Ζλλθνασ  κα πρζπει να γραφεί ςτθν Δ.Ρ.Χ. τθσ Ιταλίασ, να πάρει Α.Φ.Ξ. και να 
δθλϊςει τθν φορολογθτζα αξία αυτϊν ςτθν Ιταλία ωσ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ 
χρεωπιςτϊνοντασ τον Φ.Σ.Α. που αναλογεί. Υτθν περίπτωςθ αυτι του Α, του εκδίδουν 
ιταλικά τιμολόγια και ο Φ.Σ.Α. ειςπράττεται και αποδίδεται ςτο ιταλικό δθμόςιο. 
Σαράλλθλα ο Ζλλθνασ εκκζτθσ Α για τα μθχανιματα που πωλικθκαν υποχρεοφται να 
υποβάλλει διλωςθ INTRASTAT και ανακεφαλαιοτικό πίνακα LISTING ςτθν Ελλάδα και 
ςτθν Ιταλία, διότι κεωρείται ότι πραγματοποίθςε ενδοκοινοτικι παράδοςθ των 
μθχανθμάτων αυτϊν που πουλικθκαν. Φα υπόλοιπα μθχανιματα μετά το πζρασ τθσ 
ζκκεςθσ επιςτρζφονται ςτθν Ελλάδα χωρίσ άλλεσ δθλωτικζσ υποχρεϊςεισ. 
 

Ενδοκοινοτικι παράδοςθ 
 Σεριοδικι διλωςθ Φ2 
 LISTING 
 INTRASTAT 
 χωρίσ Φ.Σ.Α. 

 
Ρ Φ.Σ.Α.καταβάλλεται ςτθν χϊρα όπου γίνεται θ ςυναλλάγθ. 

 
 
 

3.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΒΑΕΙ - ΚΤΡΩΕΙ ΣΟΤ ΦΠΑ 
 
Υτισ 17 Ρκτωβρίου 2015 ψθφίςτθκε ςτθ Βουλι ο Οόμοσ 4337/2015 «Ξζτρα για 

τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 
μεταρρυκμίςεων», ο οποίοσ περιζχει αρκετζσ αλλαγζσ ιδίωσ όςον αφορά ςτον Μϊδικα 
Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Μ.Φ.Δ.), οι ςθμαντικότερεσ εκ των οποίων ςυνοψίηονται 
παρακάτω. Ρι αλλαγζσ πάντωσ κινοφνται ςε μια γενικότερθ κατεφκυνςθ μείωςθσ των 
διαφόρων προςτίμων του Μ.Φ.Δ. 
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Φα νζα πρόςτιμα εφαρμόηονται για πράξεισ προςδιοριςμοφ οποιουδιποτε 
φόρου ι επιβολισ προςτίμου, τζλουσ ι ειςφοράσ που εκδίδονται από 12.10.2015 και 
αφοροφν φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, περιόδουσ ι χριςεισ που λιγουν μετά τισ 
31.12.2013 ι υποκζςεισ από 1.1.2014, για τισ οποίεσ είχαν εφαρμογι από 1.1.2014 οι 
διατάξεισ των άρκρων 58 (Σρόςτιμο ανακριβοφσ διλωςθσ ι μθ υποβολισ διλωςθσ) 
και 59 (Σρόςτιμο μθ καταβολισ παρακρατοφμενων φόρων) του ΜΦΔ, εφόςον θ 
εφαρμογι τουσ ςυνεπάγεται ευνοϊκότερο κακεςτϊσ για τον υπόχρεο.  

Ρι νζεσ αυτζσ διατάξεισ εφαρμόηονται και για τισ εκκρεμείσ υποκζςεισ εφόςον 
υποβλθκεί εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ ανζκκλθτθ διλωςθ ανεπιφφλακτθσ 
αποδοχισ. 

Δεν επιβάλλονται πρόςτιμα ςε περίπτωςθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου 
από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ λόγω μθ υποβολισ διλωςθσ. 

 
 

 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 

Παραβάςεισ 
 

Φορολογοφμενοσ 
ο οποίοσ δεν είναι 

υπόχρεοσ ςτθν 
τιρθςθ 

λογιςτικών 
βιβλίων 

Φορολογοφμεν
οσ που τθρεί 

βιβλία με 
απλοποιθμζνα 

λογιςτικά 
πρότυπα 

(Απλογραφικά) 

Φορολογοφμενοσ 
που τθρεί βιβλία 

με πλιρθ 
λογιςτικά 
πρότυπα 

(Διπλογραφικά) 
 
 

α) Δεν υποβάλλει ι 
υποβάλλει εκπρόκεςμα ι 
υποβάλει ελλιπι διλωςθ 
πλθροφοριακοφ χαρακτιρα 
ι φορολογικι διλωςθ από 
τθν οποία δεν προκφπτει 
φορολογικι υποχρζωςθ 
καταβολισ φόρου. 

100 100 100 

β) Δεν υποβάλλει ι 
υποβάλλει εκπρόκεςμα 
φορολογικι διλωςθ. 

100 250 500 

γ) Δεν υποβάλλει ι υποβάλει 
εκπρόκεςμα διλωςθ 
παρακράτθςθσ φόρου. 

100 250 500 

δ) Δεν ανταποκρικεί ςε 
αίτθμα τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ για παροχι 
πλθροφοριϊν ι ςτοιχείων. 

100 250 500 

ε) Δεν ςυνεργαςτεί ςτθ 
διάρκεια φορολογικοφ 
ελζγχου. 

2.500 2.500 2.500 

ςτ) Δεν γνωςτοποιιςει ςτθ - 250 500 
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Διοικθτικα πρόςτιμα με βάςθ το  Ν. 4337/2015 

 
Για τθν μθ ζκδοςθ αποδείξεων πλζον, εκτόσ των λοιπϊν κυρϊςεων που 

επιβάλλονται κατά περίπτωςθ (άρκρα 58α, άρκρα 59) και λοιπζσ κυρϊςεισ περί 
φορολογικϊν εγκλθμάτων, επιβάλλεται και το διαδικαςτικό πρόςτιμο 2.500,00€ . 
 

ΠΡΟΣΙΜΑ 
 
Υε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ ο χρόνοσ υπολογιςμοφ του πρόςκετου 

φόρου είναι θ επόμενθ θμζρα εκείνθσ κατά τθν οποία ζλθξε θ προκεςμία υποβολισ 
τθσ ςχετικισ διλωςθσ (περιοδικισ ι εκκακαριςτικισ). 

Φα πρόςωπα που παραβαίνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν 
κείμενθ φορολογικι νομοκεςία υπόκεινται για κάκε παράβαςθ ςε πρόςτιμο που 
ορίηεται από εκατόν δζκα επτά 117€ μζχρι χίλια εκατόν εβδομιντα 1170€. Φο 
πρόςτιμο αυτό επιβάλλεται ςτισ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται θ επιβολι 
πρόςκετου φόρου ι δεν προκφπτει ποςό φόρου για καταβολι.  

Ειδικά όποιοσ κατζχει και χρθςιμοποιεί αρικμοφσ φορολογικοφ μθτρϊου 
(Α.Φ.Ξ.) περιςςότερουσ από ζναν ι αναγράφει ςτα φορολογικά του ςτοιχεία 
κακϊσκαι ςτισφορολογικζσ του δθλϊςεισ αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου Α.Φ.Ξ. που 
ανικει ςε άλλο πρόςωπο ι που δεν ζχει χορθγθκεί ςε αυτόν υπόκειται ςε πρόςτιμο 
που ορίηεται ςε 4.400€ από 1/1/2002.  

 
 

 ΠΟΙΝΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ 
 
Φο αδίκθμα τθσ φοροδιαφυγισ για τθ μθ απόδοςθ ι τθν ανακριβι απόδοςθ 

ΦΣΑ από τουσ υπόχρεουσ υπόκειται ςτισ φορολογικζσ κυρϊςεισ οι οποίεσ 
κακορίηονται ρθτά ςτισ διατάξεισ του Ο.4337/2015 «Μϊδικασ Διοικθτικϊν και 
Σοινικϊν Μυρϊςεων ςτθ Φορολογικι Οομοκεςία».  Δίνεται ο οριςμόσ του εγκλιματοσ 
τθσ φοροδιαφυγισ, το οποίο επεκτείνεται ςτα περιςςότερα φορολογικά αντικείμενα. 
Υυγκεκριμζνα, ζγκλθμα φοροδιαφυγισ διαπράττουν τα πρόςωπα τα οποία με 
πρόκεςθ αποφεφγουν τθν πλθρωμι φόρου (π.χ. ειςοδιματοσ, ενιαίου φόρου 
ιδιοκτθςίασ ακινιτων, ειδικοφ φόρου ακινιτων, φπα, κφκλου εργαςιϊν, 

Φορολογικι Διοίκθςθ το 
διοριςμό του φορολογικοφ 
εκπροςϊπου του. 

η) Δεν προβαίνει ςε εγγραφι 
ςτο φορολογικό μθτρϊο ι 
εγγράφεται ςτο φορολογικό 
μθτρϊο περιςςότερεσ φορζσ. 

2.500 2.500 2.500 

θ) Δεν ςυμμορφϊνεται με 
κάκε υποχρζωςθ ςχετικι με 
τθν τιρθςθ βιβλίων, όπωσ 
ορίηονται ςτο Άρκ. 13 του 
Μϊδικα. 

2.500 2.500 2.500 
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αςφαλίςτρων, παρακρατοφμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελϊν ι ειςφορϊν, 
φόρου πλοίων, κλπ.). 
 

Οι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ των ποινικϊν κυρϊςεων ςφμφωνα με το         
Ν. 4337/2015 ςυνοψίηονται παρακάτω: 
 
1) Γίνεται νομοτεχνικι βελτίωςθ ςτισ διατάξεισ για τθν τιρθςθ βιβλίων και ςτοιχείων.  
2) Εκπρόκεςμθ αρχικι διλωςθ μπορεί να υποβλθκεί και μετά τθν εντολι ελζγχου. 3) 
Φα πρόςτιμα του άρκρου 54 (100€, 250€, 500€) δεν αλλάηουν, αλλά επεκτείνονται και 
ςτθ φορολογία κεφαλαίου.  
4) Φο ανϊτατο πρόςτιμο των 30.000€ για μθ ζκδοςθ φορολογικϊν ςτοιχείων 
καταργείται.  
5) Αλλάηουν τα πρόςτιμα ςτισ ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ.  
6) Αλλάηουν (μειϊνονται) τα πρόςτιμα ςτισ περιπτϊςεισ που προκφπτει διαφορά 
φόρου διλωςθσ και ελζγχου και επιβάλλονται μετά από ζλεγχο.  

 
 

 
 
7) Μακορίηονται διαφορετικά επιπλζον παραβάςεισ για τον ΦΣΑ μετά από τθν 
διαπίςτωςθ ελζγχου. 
 

Πρόςτιμα για παραβάςεισ που διαπιςτώνονται κατόπιν ελζγχου από 
τθ Φορολογικι Διοίκθςθ 
 

Παραβάςεισ 
που 

διαπιςτώνονται 
κατόπιν ελζγχου 

Πρόςτιμα 
Προχποκζςεισ 

επιβολισ 

Ανακριβισ 
διλωςθ 

10% του ποςοφ τθσ 
διαφοράσ 

Αν το ποςό υπερβαίνει 
το 5% ζωσ 20% του 
φόρου που προκφπτει με 
βάςθ τθ φορολογικι 
διλωςθ . 

 
25% του ποςοφ τθσ 

διαφοράσ 
 

Αν το ποςό υπερβαίνει 
το 20% ζωσ 50% του 
φόρου που προκφπτει με 
βάςθ τθ φορολογικι 
διλωςθ. 

 
50% του ποςοφ τθσ 

διαφοράσ 
 

Αν το ποςό υπερβαίνει 
το 50% του φόρου που 
προκφπτει με βάςθ τθ 
φορολογικι διλωςθ. 

Σρόςτιμο επί του ποςοφ τθσ διαφοράσ εάν θ διαφορά  

25% ανζρχεται από 20% ζωσ 50% 

50% Χπερβαίνει το 50% 
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Ξθ υποβολι 
διλωςθσ 

50% επί του ποςοφ του 
φόρου που αναλογεί ςτθ 
μθ υποβλθκείςα διλωςθ 

 

 
Υθμειϊνεται ότι τα εν λόγω πρόςτιμα δεν επιβάλλονται ςτισ περιπτϊςεισ 

ανακριβοφσ διλωςθσ ι μθ υποβολισ διλωςθσ ΦΣΑ και παρακρατοφμενων φόρων 
εφόςον επιβλθκοφν τα παρακάτω ςχετικά πρόςτιμα. 
 

Πρόςτιμα για παραβάςεισ ςχετικζσ με ΦΠΑ (κατόπιν ελζγχου) 
 
Σροςτίκεται νζο άρκρο για παραβάςεισ ςχετικζσ με τον ΦΣΑ και διευκρινίηεται 

ότι για τισ εν λόγω παραβάςεισ που διαπιςτϊνονται κατόπιν ελζγχου, ιςχφουν 
πλζον, διακριτά από τισ λοιπζσ φορολογίεσ, τα ειδικά αυτά πρόςτιμα: 
 

Παραβάςεισ ΦΠΑ που 
διαπιςτώνονται κατόπιν 

ελζγχου 
Πρόςτιμα 

Ξθ ζκδοςθ φορολογικοφ 
ςτοιχείου ι ζκδοςθ/λιψθ 
ανακριβοφσ ςτοιχείου για πράξθ 
που επιβαρφνεται με ΦΣΑ 

50% επί του ΦΣΑ που κα προζκυπτε 
από το μθ εκδοκζν ςτοιχείο ι επί τθσ 

διαφοράσ αντίςτοιχα 

Χποβολι ανακριβοφσ διλωςθσ/μθ 
υποβολι διλωςθσ 

50% επί του ΦΣΑ που κα προζκυπτε 
από τθ μθ υποβλθκείςα διλωςθ ι επί 

τθσ διαφοράσ αντίςτοιχα 

Άςκθςθ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ χωρίσ να ζχει 
υποβλθκεί διλωςθ ζναρξθσ 
εργαςιϊν (παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικισ υποχρζωςθσ) 

50% επί του ΦΣΑ που κα ζπρεπε να είχε 
αποδοκεί για όλθ τθ διάρκεια 
λειτουργίασ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ 

Ζκδοςθ φορολογκϊν ςτοιχείων 
με ΦΣΑ από μθ υπόχρεο ςε 
υποβολι δθλϊςεων ΦΣΑ 

50% επί του αναγραφόμενου φόρου που 
δεν αποδόκθκε 

 
8) Ματαργείται το πρόςτιμο ςτουσ παρακρατοφμενουσ φόρουσ και από 100% γίνεται 
50%, αλλά μετά από ζλεγχο. 
 

Παραβάςεισ επί 
παρακρατοφμενων φόρων 

που διαπιςτώνονται κατόπιν 
ελζγχου 

Πρόςτιμα 

Ανακριβισ διλωςθ 50% επί τθσ διαφοράσ του φόρου 

Ξθ υποβολι διλωςθσ 
50% επί του ποςοφ του φόρου που 

αναλογεί ςτθ μθ υποβλθκείςα διλωςθ 
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9) Ρ ψθφιςκισ νόμοσ φαίνεται να καταργεί από 1.12.2015 τα ειδικά πρόςτιμα για 
ζκδοςθ/λιψθ εικονικϊν και πλαςτϊν τιμολογίων (πζραν των αρχικϊν προςτίμων που 
ζχουν ιδθ αναλυκεί). Δεν είναι πάντωσ ςαφζσ αν θ πραγματικι πρόκεςθ ιταν θ 
κατάργθςθ των προςτίμων αυτϊν, ενϊ και οι μεταβατικζσ διατάξεισ (που 
περιγράφονται κατωτζρω) περιζχουν πολλζσ αςάφειεσ που δεν ξεκακαρίηουν πλιρωσ 
το τοπίο όςον αφορά τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. Θ εφαρμογι αυτϊν ςτθν πράξθ χριηει 
ςτενισ παρακολοφκθςθσ. 

Για παραβάςεισ ςχετικζσ με τθν ζκδοςθ ι λιψθ εικονικϊν και πλαςτϊν 
φορολογικϊν ςτοιχείων οι οποίεσ διαπράχκθκαν ζωσ 31.12.2013 ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ των διατάξεων του ΜΒΥ και του ΜΦΑΥ για τισ οποίεσ μζχρι 
12.10.2015 δεν ζχει εκδοκεί οριςτικι πράξθ επιβολισ προςτίμου κακϊσ και για 
αντίςτοιχεσ παραβάςεισ που διαπράχκθκαν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ΜΦΔ 
από 1.1.2014 ζωσ τισ 17.10.2015 προβλζπεται πλζον θ επιβολι των ακόλουκων 
προςτίμων: 
 
 

Παραβάςεισ Πρόςτιμα 

Ζκδοςθ πλαςτϊν ςτοιχείων 
Σοςό ίςο με το 50% τθσ αξίασ κάκε 

Υτοιχείου 

Ζκδοςθ εικονικϊν ι λιψθ εικονικϊν 
ςτοιχείων ι νόκευςθ 
αυτϊν, κακϊσ και καταχϊρθςθ 
ςτα βιβλία αγορϊν ι εξόδων 
χωρίσ παραςτατικά 

Σοςό ίςο με το 40% τθσ αξίασ κάκε 
ςτοιχείου ι του μζρουσ τθσ εικονικισ 
αξίασ εάν θ αξία του ςτοιχείου είναι 

μερικϊσ εικονικι ι ποςό ίςο με το 20% 
τθσ αξίασ του ςτοιχείου όταν δεν 

δφναται να προςδιοριςκεί θ μερικϊσ 
εικονικι αξία 

Θ εικονικότθτα ανάγεται 
αποκλειςτικά ςτο πρόςωπο του 
εκδότθ 

Σοςό ίςο με το 20% τθσ αξίασ του 
Υτοιχείου 

Νιψθ εικονικοφ φορολογικοφ 
Υτοιχείου 

Σοςό 10% τθσ αξίασ του ςτοιχείου για 
κάκε παράβαςθ, εφόςον θ λιψθ του 
ςτοιχείου δεν είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 
μείωςθ του φόρου ειςοδιματοσ του 

οικείου φορολογικοφ ζτουσ 

Ζκδοςθ ι ανακριβισ ζκδοςθ 
ςτοιχείων ι άλλεσ παραβάςεισ 
που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν 
απόκρυψθ τθσ ςυναλλαγισ ι 
μζρουσ αυτισ, θ δε αποκρυβείςα 
αξία είναι μεγαλφτερθ των 1.200€ 

Σοςό ίςο με το 25% τθσ αξίασ τθσ 
ςυναλλαγισ ι του μζρουσ τθσ 

αποκρυβείςασ (μθ εμφανιςκείςασ) αξίασ 
για κάκε παράβαςθ 

Για τισ λοιπζσ παραβάςεισ (που 
δεν υπάγονται ςε μια εκ των 
ανωτζρω περιπτϊςεων) 

Σοςό ίςο με το 1/3 του οριηόμενου από 
τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του 

ν.2523/1997 επιβαλλόμενου προςτίμου, 
κατά περίπτωςθ για κάκε παράβαςθ 

Φα παραπάνω πρόςτιμα εφαρμόηονται και για τισ εκκρεμείσ υποκζςεισ εφόςον 
υποβλθκεί εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ ανζκκλθτθ διλωςθ ανεπιφφλακτθσ 
αποδοχισ. 
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10) Ειςάγονται ςτον Μϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ νζεσ διατάξεισ (ωσ άρκρο 66) 
για τα εγκλιματα φοροδιαφυγισ που διαπράττονται με πρόκεςθ και  τα οποία 
εξειδικεφονται ρθτά, με ΑΤΣΗΡΕ ποινζσ:  

 

Πλαςτά και εικονικά:  

 

Σοινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν 
(3) μθνϊν 

ποιοσ εκδίδει πλαςτά ι εικονικά φορολογικά 
ςτοιχεία, κακϊσ και όποιοσ αποδζχεται 
εικονικά φορολογικά ςτοιχεία ι νοκεφει τζτοια 
ςτοιχεία, ανεξάρτθτα από το αν διαφεφγει ι 
μθ τθν πλθρωμι φόρου εκτόσ και αν τα 
φορολογικά ςτοιχεία χρθςιμοποιικθκαν για τθ 
διάπραξθ ι τθν υποςτιριξθ κάποιασ από τισ 
πράξεισ των παραπάνω περιπτϊςεων του 
ανωτζρω πίνακα, οπότε ο δράςτθσ τιμωρείται 
μόνο για τθν τελευταία ωσ αυτουργόσ ι 
ςυμμζτοχοσ. 

Φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον  2 

ετϊν 

 

α) αν ο φόροσ που αναλογεί ςτα 
φορολογθτζα ειςοδιματα ι ςτα 
περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν 
αποκρυβεί υπερβαίνει ανά 
φορολογικό ι διαχειριςτικό ζτοσ ι 
ανά φορολογικι υπόκεςθ τισ εκατό 
χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ ανά είδοσ 
φόρου, ι 

  

β) αν το προσ απόδοςθ ποςό του 
κφριου φόρου, τζλουσ ι ειςφοράσ 
που δεν αποδόκθκε ι αποδόκθκε 
ανακριβϊσ ι επεςτράφθ ι 
ςυμψθφίςτθκε ι εξζπεςε ι 
διακρατείται υπερβαίνει ανά 
φορολογικό ι διαχειριςτικό ζτοσ ι 
ανά φορολογικι υπόκεςθ:   

i) τισ πενιντα χιλιάδεσ 
(50.000) ευρϊ, εφόςον 
αφορά φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ 

ii) τισ εκατό χιλιάδεσ 
(100.000) ευρϊ ανά είδοσ 
φόρου, τζλουσ ι ειςφοράσ 
ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 

Επιβάλλεται 
κάκειρξθ 

αν το ποςό του φόρου, τζλουσ ι 
ειςφοράσ των παραπάνω 
περιπτϊςεων, υπερβαίνει ανά 
φορολογικό ι διαχειριςτικό ζτοσ τισ 
εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ, 
εφόςον αφορά φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ, ι τισ εκατό 
πενιντα χιλιάδεσ (150.000) ευρϊ 
ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ φόρου, 
τζλουσ ι ειςφοράσ. 
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Ειδικά, όποιοσ εκδίδει ι αποδζχεται εικονικά φορολογικά ςτοιχεία για 
ανφπαρκτθ ςυναλλαγι ςτο ςφνολό τθσ ι για μζροσ αυτισ, τιμωρείται: 

 

Φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ 
(1) ζτουσ 

Εφόςον θ ςυνολικι αξία των εικονικϊν φορολογικϊν 
ςτοιχείων υπερβαίνει το ποςό των εβδομιντα πζντε 
χιλιάδων (75.000) ευρϊ. 

Ξε κάκειρξθ ζωσ δζκα (10) 
ζτθ 

Εφόςον το ωσ άνω ποςό υπερβαίνει τισ διακόςιεσ 
χιλιάδεσ (200.000) ευρϊ. 

 
11) Ρ τόκοσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κα ςυνεχίςει να υπολογίηεται ανά μινα μζχρι 
και τθν 31.12.2017. 
12) Δεν αλλάηουν οι διατάξεισ για τθ δζςμευςθ κατακζςεων και κυρίδων αλλά γίνεται 
μεταφορά ςτισ νζεσ διατάξεισ περί εγκλθμάτων φοροδιαφυγισ. 

BΑΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ: 

Θυμίηουμε ότι με βάςθ τθν φιλοςοφία του Μ.Φ.Δ. οι δθλϊςεισ (φορολογικζσ, ΦΣΑ, 
παρακρατοφμενων κλπ)  ζχουν αποςυνδεκεί πλιρωσ από τθν καταβολι των φόρων, 
και ουςιαςτικά τα πρόςτιμα επιβάλλονται για δφο πράξεισ, τθν μθ υποβολι τθσ 
διλωςθσ και τθν μθ καταβολι του φόρου που απορρζει από κάκε διλωςθ. 

Σόκοσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ φόρων (άρκρο 53) 

 

Υτισ περιπτϊςεισ που από οποιαδιποτε διλωςθ προκφπτει φόροσ και ςυνεπϊσ 
υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτθν πλθρωμι του, τότε εκτόσ από τα πρόςτιμα για τθν 
εκπρόκεςμθ υποβολι τθσ διλωςθσ προκφπτουν επιπλζον επιβαρφνςεισ για τθν 
εκπρόκεςμθ πλθρωμι του φόρου αυτοφ.  

Φόκοι επί του εν λόγω ποςοφ φόρου για τθ χρονικι περίοδο από 
τθν επόμενθ μζρα τθσ λιξθσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
διλωςθσ.  

Μακοριςμόσ των επιτοκίων του άρκρου 53 του ν.4174/2013 
υπολογίηεται ςε : 

 (8,76% : 12 = 0,73%) 

Σχ, για 5 μινεσ κακυςτζρθςθσ κα είναι 5 × 0,73 = 3,65%. 

Άρκρο 66, παρ.15: Ξζχρι τθν 31.12.2015 ο τόκοσ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 53 υπολογίηεται ςε μθνιαία βάςθ 
κατά τθν είςπραξθ για ολόκλθρο το μινα. ΝΕΟ: Ξε το νζο Φ/Ο θ 
παραπάνω θμερομθνία παρατείνεται μζχρι 31/12/2017 

άρκρο 53 
ΜΦΔ 

ν.4174/2013 

 
 

 

http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΟ 
 
Ρι απαλλαςςόμενεσ από το Φ.Σ.Α. ςυναλλαγζσ, είναι οι ςυναλλαγζσ εκείνεσ, 

δθλαδι οι πωλιςεισ ι οι παροχζσ υπθρεςιϊν που όταν πραγματοποιοφνται, πάνω 
ςτθν αξία τουσ δεν προςτίκεται Φ.Σ.Α. Ρι απαλλαςςόμενεσ από το Φ.Σ.Α. ςυναλλαγζσ 
διακρίνονται ςτισ απαλλαγζσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, απαλλαγζσ ςτθν ειςαγωγι 
αγακϊν, απαλλαγζσ ςτθ διεκνι διακίνθςθ αγακϊν, ειδικζσ απαλλαγζσ, απαλλαγζσ 
ςτθν παράδοςθ αγακϊν ςε άλλο κράτοσ-µζλοσ, απαλλαγζσ ςτθν ενδοκοινοτικι 
απόκτθςθ αγακϊν και αναφζρονται ςτα άρκρα 22-29 του Ο. 2859/2000 και 
αναλφονται αμζςωσ παρακάτω.   

 
 

 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΗ ΧΩΡΑ  
 
Υτο άρκρο αυτό περιλαμβάνονται απαλλαγζσ από το Φ.Σ.Α., που αφοροφν 

πράξεισ που πραγματοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
Ρι πράξεισ ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι απαλλαγζσ αυτζσ, αφοροφν παροχι 

υπθρεςιϊν και οριςμζνεσ παραδόςεισ αγακϊν, που ςυνδζονται άμεςα με τισ 
υπθρεςίεσ αυτζσ. 

Φο κφριο χαρακτθριςτικό των πράξεων αυτϊν είναι οτί δεν παρζχουν ςτον 
υποκείμενο ςτο φόρο, που τισ πραγματοποιεί δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου που 
επιβάρυνε τισ ειςροζσ που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ των πράξεων αυτϊν. 

Απαλλάςςονται από το φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ο. 2859/2000 τα 
παρακάτω:  

1. Θ παροχι υπθρεςιϊν από τα Ελλθνικά Φαχυδρομεία (ΕΝ.ΦΑ.) και θ παρεπόμενθ 
των υπθρεςιϊν αυτϊν παράδοςθ αγακϊν.   

2. Ρι δραςτθριότθτεσ των εκνικϊν δικτφων Ταδιοφωνίασ και Φθλεόραςθσ, με 
εξαίρεςθ τισ δραςτθριότθτεσ εμπορικοφ χαρακτιρα.  

3. Θ παροχι νεροφ μθ εμφιαλωμζνου και θ αποχζτευςθ που πραγματοποιοφνται 
απευκείασ από τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ρ.Φ.Α.) ι ςυνδζςμουσ 
αυτϊν, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ δθμοτικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και οι 
ανταποδοτικζσ ειςφορζσ που επιβάλλουν οι Ρργανιςμοί Εγγείων Βελτιϊςεων - Ρ. 
Ε. Β. - (Ειδικοί Ρργανιςμοί, Γ.Ρ.Ε.Β.,Φ.Ρ.Ε.Β.) ςτα μζλθ τουσ για τθν παροχι 
αρδευτικοφ φδατοσ και οι λοιπζσ παροχζσ που ςυνδζονται άμεςα με τισ πράξεισ 
αυτζσ. 

4. Θ διάταξθ αυτι ιςχφει από 25.11.1992 μζχρι τθν κακιζρωςθ ειδικοφ 
απλοποιθμζνου κακεςτϊτοσ επιβολισ και απόδοςθσ Φ.Σ.Α. από τα παραπάνω 
πρόςωπα. Φυχόν φόροσ που καταβλικθκε ςτο Δθμόςιο κατά το χρονικό αυτό 
διάςτθμα δεν επιςτρζφεται οφτε ςυμψθφίηεται. 
Θ απαλλαγι των παροχϊν του πρϊτου εδαφίου ιςχφει και για πράξεισ που 
πραγματοποιοφνται από το Δθμόςιο και άλλα Ο.Σ.Δ.Δ.   

5. Θ παροχι υπθρεςιϊν νοςοκομειακισ και ιατρικισ περίκαλψθσ και διάγνωςθσ, 
κακϊσ και οι ςτενά ςυνδεόμενεσ με αυτζσ παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ 
υπθρεςιϊν, που ενεργοφνται από οργανιςμοφσ δθμοςίου δικαίου. 
Ξε τισ υπθρεςίεσ αυτζσ εξομοιϊνονται και οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτισ     
εγκαταςτάςεισ κεραπευτικϊν λουτρϊν και ιαματικϊν πθγϊν.  
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Θ εν λόγω απαλλαγι ιςχφει και για λοιποφσ οργανιςμοφσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι οι εν λόγω οργανιςμοί: 

i) Δεν ζχουν ωσ ςκοπό τθ ςυςτθματικι επιδίωξθ του κζρδουσ, τα ενδεχόμενα 
δε κζρδθ τουσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να διανζμονται αλλά να 
διατίκενται για τθ διατιρθςθ ι τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

ii) Θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των εν λόγω οργανιςμϊν πρζπει να αςκείται από 
πρόςωπα που δεν ζχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μζςω τρίτων προςϊπων, 
άμεςο ι ζμμεςο ςυμφζρον από τα αποτελζςματα τθσ εκμετάλλευςθσ των 
ςχετικϊν δραςτθριοτιτων, οι απαλλαγζσ δεν πρζπει να δθμιουργοφν 
κίνδυνο ςτρζβλωςθσ των όρων του ανταγωνιςμοφ.  

6. Ρι παροχζσ ιατρικισ περίκαλψθσ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 
άςκθςθσ ιατρικϊν επαγγελμάτων, κακϊσ και οι παροχζσ υπθρεςιϊν από 
ψυχολόγουσ, μαίεσ, νοςοκόμουσ, φυςικοκεραπευτζσ, λογοκεραπευτζσ και 
εργοκεραπευτζσ. 

7. Θ παροχι υπθρεςιϊν από οδοντοτεχνίτεσ, κακϊσ και θ παράδοςθ ειδϊν 
οδοντικισ προςκετικισ που ενεργείται από τουσ οδοντογιατροφσ και τουσ 
οδοντοτεχνίτεσ. 

8. Θ παράδοςθ ανκρϊπινων οργάνων, ανκρϊπινου αίματοσ και ανκρϊπινου 
γάλακτοσ. 

9. Θ παροχι υπθρεςιϊν από ςωματεία ι ενϊςεισ προςϊπων προσ τα μζλθ τουσ , τα 
οποία μζλθ αςκοφν δραςτθριότθτα απαλλαςςόμενθ από το φόρο ι μθ 
υποκείμενθ ςτο φόρο, εφόςον οι υπθρεςίεσ αυτζσ είναι άμεςα αναγκαίεσ για τθν 
άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ και παρζχονται ζναντι ςυνειςφοράσ ςτα κοινά 
ζξοδα. 

10.  Θ παροχι υπθρεςιϊν και θ παράδοςθ αγακϊν που ςυνδζονται ςτενά με τθν 
κοινωνικι πρόνοια και αςφάλιςθ, κακϊσ και τθν προςταςία των παιδιϊν και των 
νζων, που πραγματοποιοφνται από νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, ι άλλουσ 
οργανιςμοφσ ι ιδρφματα, αναγνωριςμζνα από το κράτοσ. 

11.  Θ μεταφορά αςκενϊν ι τραυματιϊν με οχιματα ειδικά καταςκευαςμζνα ι 
διαρρυκμιςμζνα για το ςκοπό αυτόν, εφόςον για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 
αυτισ ζχει δοκεί ζγκριςθ από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. 

12.  Θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ γενικά και οι ςτενά ςυνδεόμενεσ με αυτι 
παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν, που παρζχονται από δθμόςια 
εκπαιδευτιρια ι από άλλα πρόςωπα αναγνωριςμζνα από τθν, κατά περίπτωςθ, 
αρμόδια αρχι. 

13.  Θ παράδοςθ ιδιαίτερων μακθμάτων όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ. 
14.  Θ παροχι υπθρεςιϊν που ςυνδζεται ςτενά με τον ακλθτιςμό ι τθ ςωματικι 

αγωγι, από νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ςε πρόςωπα που 
αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό ι τθ ςωματικι αγωγι. 

15.  Θ παροχι υπθρεςιϊν και θ ςτενά ςυνδεόμενθ με αυτζσ παράδοςθ αγακϊν προσ 
τα μζλθ τουσ, ζναντι καταβολισ ςυνδρομισ, από μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
νομικά πρόςωπα και οργανιςμοφσ, που επιδιϊκουν ςτα πλαίςια του ςυλλογικοφ 
τουσ ςυμφζροντοσ ςκοποφσ πολιτικοφσ, ςυνδικαλιςτικοφσ, κρθςκευτικοφσ, 
φιλοςοφικοφσ, φιλανκρωπικοφσ ι εκνικοφσ εφόςον δεν οδθγοφν ςε ςτρζβλωςθ 
των όρων του ανταγωνιςμοφ. 

16.  Θ παροχι υπθρεςιϊν πολιτιςτικισ ι μορφωτικισ φφςθσ και θ ςτενά ςυνδεόμενθ 
με αυτζσ παράδοςθ αγακϊν, από νομικά πρόςωπα ι άλλουσ οργανιςμοφσ ι 



 

55 
 

ιδρφματα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τα οποία λειτουργοφν νόμιμα και ζχουν 
ςκοποφσ πολιτιςτικοφσ ι μορφωτικοφσ, εφόςον δεν οδθγοφν ςε ςτρζβλωςθ των 
όρων του ανταγωνιςμοφ. Υτισ υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται ιδίωσ οι 
παρεχόμενεσ ςε επιςκζπτεσ μουςείων, μνθμείων, αρχαιολογικϊν ι άλλων 
παρόμοιων χϊρων, κακϊσ και θ οργάνωςθ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, εκκζςεων 
και διαλζξεων. 

17. Θ διάκεςθ προςωπικοφ από νομικά πρόςωπα κρθςκευτικοφ ι φιλοςοφικοφ 
χαρακτιρα με ςκοπό τθν πνευματικι αρωγι και ανάπτυξθ. 

18. Εκδθλϊςεισ που οργανϊνονται για τθν οικονομικι ενίςχυςθ νομικϊν προςϊπων 
μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

19. Ρι αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ εργαςίεσ, κακϊσ και οι ςυναφείσ με αυτζσ 
εργαςίεσ που παρζχονται από αςφαλειομεςίτεσ και αςφαλιςτικοφσ πράκτορεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπθρεςιϊν οδικισ βοικειασ ζναντι ςυνδρομισ, 
που παρζχονται από αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και από φυςικά πρόςωπα 
ι νομικά πρόςωπα παροχισ οδικισ βοικειασ. 

20. Ρι εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ διαπραγμάτευςθ, που αφοροφν 
ςυνάλλαγμα, χαρτονομίςματα και νομίςματα, τα οποία αποτελοφν νόμιμα μζςα 
πλθρωμισ, με εξαίρεςθ τα νομίςματα και χαρτονομίςματα για ςυλλογζσ. 

21. Ρι εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ διαπραγμάτευςθ εκτόσ από τθ 
φφλαξθ και διαχείριςθ, που αφοροφν μετοχζσ ανϊνυμων εταιρειϊν, μερίδια, 
ομολογίεσ και λοιποφσ τίτλουσ, με εξαίρεςθ τουσ τίτλουσ παραςτατικοφσ 
εμπορευμάτων. 

22. Θ διαχείριςθ των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τθν ζννοια των διατάξεων που κάκε 
φορά ιςχφουν γι’ αυτά. 

23. Θ χοριγθςθ και θ διαπραγμάτευςθ πιςτϊςεων, κακϊσ και θ διαχείριςθ τουσ από 
το πρόςωπο που τισ χορθγεί. 

24. Θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων, προςωπικϊν ι χρθματικϊν εγγυιςεων και λοιπϊν 
αςφαλειϊν, θ διαπραγμάτευςθ για τθν ανάλθψθ των εργαςιϊν αυτϊν και θ 
διαχείριςθ εγγυιςεων πιςτϊςεων, που ενεργείται από το πρόςωπο που τισ 
χορθγεί.  

 

Πιο ςυγκεκριμζνα απαλλάςςονται από το Φ.Π.Α : 
o Θ αμοιβι για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που καταβάλλεται από τον οφειλζτθ ςε 

τρίτο. 
o Θ αμοιβι που καταβάλλεται από τον οφειλζτθ ςε τρίτο για τθν παροχι εγγυθτικισ 

επιςτολισ κλπ. 
o Θ αμοιβι που καταβάλλεται για τισ εργαςίεσ διαπραγμάτευςθσ ςε τρίτουσ για τθν 

ανάλθψθ υποχρεϊςεων κλπ. 
o Θ αμοιβι που καταβάλλεται προσ τράπεηα ι πιςτωτικό ίδρυμα για τθν διαχείριςθ 

εγγυιςεων πιςτϊςεων. 
 

25. Ρι εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ διαπραγμάτευςθ, που αφοροφν 
κατακζςεισ, τρεχοφμενουσ λογαριαςμοφσ, πλθρωμζσ, μεταφορζσ κατακζςεων και 
εμβάςματα, απαιτιςεισ, πιςτωτικοφσ τίτλουσ, επιταγζσ και λοιπά αξιόγραφα, με 
εξαίρεςθ τθν είςπραξθ απαιτιςεων τρίτων, κακϊσ και τισ εργαςίεσ που αφοροφν 
τθν πρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων που ενεργείται από τισ επιχειριςεισ 
που αςχολοφνται με τισ εργαςίεσ αυτζσ. 
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Πιο ςυγκεκριμζνα απαλλάςςονται από το Φ.Π.Α.: 
o Ρι τόκοι που προζρχονται από κατακζςεισ ςε τράπεηα. Ρι κατακζςεισ μπορεί να 

είναι όψεωσ ,ταμιευτθρίου ι προκεςμίασ. 
o Θ αμοιβι (προμικεια) τθσ τράπεηασ για μεταφορά κατακζςεων από ζνα 

λογαριαςμό ςε άλλο. 
o Θ προμικεια για αποςτολι εμβάςματοσ από ζνα τόπο ςε άλλο. 
o Ρι αμοιβζσ τθσ τράπεηασ για εργαςίεσ ςε τρεχοφμενουσ λογαριαςμοφσ . 
o Θ προμικεια των τραπεηϊν για πλθρωμι (εξόφλθςθ) τρίτων για λογαριαςμό του 

οφειλζτθ (εντολζα). 
o Ρι αμοιβζσ που καταβάλλονται για εργαςίεσ που αφοροφν ςυναλλαγματικζσ, 

γραμμάτια, μετοχζσ, ομόλογα, επιταγζσ κλπ. 
 

26. Ρι μιςκϊςεισ ακινιτων, εκτόσ αυτϊν τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 8. 

27. Θ παράδοςθ κρατικϊν λαχείων, δελτίων ΣΤΡ-ΣΡ, ΝΡΦΦΡ, ΣΤΡΦΡ και λαχείων του 
Ναχειοφόρου Αμοιβαίου Υτοιχιματοσ (SWEEPSTAKES) του Ρργανιςμοφ 
Ιπποδρομιϊν Ελλάδοσ. 

28. Θ παράδοςθ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία γραμματοςιμων που βρίςκονται ςε 
κυκλοφορία, κινθτοφ επιςιματοσ και λοιπϊν ενςιμων, κακϊσ και ταινιϊν ι 
ενςιμων αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν και λοιπϊν παρόμοιων αξιϊν, εκτόσ από 
αυτιν που προορίηεται για ςυλλογζσ. 

29. Θ παράδοςθ αγακοφ ι αγακϊν επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου, κλάδου ι μζρουσ αυτισ 
από επαχκι ι χαριςτικι αιτία ι με τθ μορφι ειςφοράσ ςε υφιςτάμενο ι 
ςυνιςτϊμενο νομικό πρόςωπο, από δραςτθριότθτα αποκλειςτικά απαλλαςςόμενθ 
ι εξαιροφμενθ από το φόρο ι από αγρότθ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ του άρκρου 
41, εφόςον για τα αγακά αυτά δεν ζχει παραςχεκεί οφτε αςκθκεί άμεςα, 
δικαίωμα ζκπτωςθσ, κακϊσ επίςθσ και θ παράδοςθ αγακϊν των οποίων θ κτιςθ ι 
θ διάκεςθ ζχει εξαιρεκεί από το δικαίωμα ζκπτωςθσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 4 του άρκρου 30. 

30. Θ παροχι υπθρεςιϊν των οποίων θ αξία περιλαμβάνεται ςτθ φορολογθτζα αξία 
κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 20. 

1) Θ παράδοςθ ακινιτων, εκτόσ από: 
o Φθν παράδοςθ που προβλζπουν οι διατάξεισ του άρκρου 6. 
o Φισ παραδόςεισ που προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 7. 
2) Θ παράδοςθ ακινιτων ςε δικαιοφχουσ απαλλαγισ από το φόρο 

μεταβίβαςθσ κατά τθν απόκτθςθ πρϊτθσ κατοικίασ, κακϊσ και θ 
παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ αποκλειςτικισ χριςθσ επί κοινόκτθτων 
κφριων, βοθκθτικϊν ι ειδικϊν χϊρων κτιςμάτων ι επί κοινόκτθτου 
τμιματοσ οικοπζδου που ςυνίςταται υπζρ των ανωτζρω ακινιτων. Θ 
απαλλαγι αυτι από το Φ.Σ.Α. κρίνεται οριςτικά κατά το χρόνο τθσ 
παράδοςθσ του ακινιτου. 

32. Θ παράδοςθ και διανοµι εφθµερίδων και περιοδικϊν από πρακτορεία, 
εφθµεριδοπϊλεσ και λοιποφσ λιανοπωλθτζσ, εφόςον αυτά διακινοφνται µζςω 
πρακτορείων διανοµισ. 
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33. Θ παράδοςθ αγακϊν, των οποίων θ ειςαγωγι απαλλάςςεται από το φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ, εκτόσ των περιπτϊςεων που ρυκμίηονται διαφορετικά από τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  
34. Φα ζςοδα που πραγματοποιοφν οι επιχειριςεισ του Ο.2206/1994 από τα παιχνίδια 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 3 του ίδιου νόμου και τα οποία 
διεξάγονται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ αυτοφ του νόμου. 

 
 

 Παραδείγματα ςτισ απαλλαγζσ ςτο εςωτερικό τθσ χώρασ 
 
1) Ρ Μυνθγετικόσ Υφλλογοσ Θρακλείου ζναντι μιασ μικρισ αμοιβισ των 50€ 

αναλαμβάνει τθν ζκδοςθ των αδειϊν κυνθγιοφ των μελϊν του. Θ αμοιβι αυτι δεν 
υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. 

 
2) Ρ Υφλλογοσ Θλιαχτίδα (ςφλλογοσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα) επιδειϊκει 

τθν υποςτιριξθ τόςο υλικι όςο και θκικι και ψυχολογικι των παιδιϊν με 
νεοπλαςματικά νοςιματα και των οικογενειϊν τουσ.  

Υτα πλαςια αυτά πραγματοποιεί  ζκκεςθ βιβλίων με ςκοπό τθν πϊλθςθ τουσ. Φα 
ζςοδα από τθν ζκκεςθ αυτι απαλλάςςονται από τον Φ.Σ.Α. 

 
3) Θ βιομθχανία καταςκευισ υποδθμάτων εξάγει υποδιματα ςτισ Θ.Σ.Α. αξίασ 

200.000€. Ρ διακανονιςμόσ του τιμιματοσ γίνεται μζςω τθσ εκνικισ τράπεηασ θ οποία 
ειςπράττει για τον διακανονιςμό αυτό προμικεια και τόκουσ 5.000€ που είναι 
εργαςίεσ απαλλαςςόμενεσ από τον Φ.Σ.Α. Επειδι θ τράπεηα προςζφερε υπθρεςίεσ ςε 
τράπεηα των Θ.Σ.Α. (χϊρα εκτόσ τθσ Μοινότθτασ), δικαιοφταιζκπτωςθ και επιςτροφι 
του Φ.Σ.Α. ειςροϊν των διαχειριςτικϊν εξόδων που αναλογεί ςτθν απαλλαςςόμενθ 
αυτι υπθρεςία. Ζτςι αν το ποςό του Φ.Π.Α. του ςυνόλου των διαχειριςτικϊν εξόδων 
τθσ εκνικισ τράπεηασ είναι 10.000€ και το ςφνολο των εςόδωντθσ τράπεηασ μζςα ςτθν 
ίδια φορολογικθ περίοδο 10.000€ τότε το ποςό που ζχει δικαίωμα να εκπζςει θ 
τράπεηα υπολογίηεται ωσ εξισ: 10.000 × 5.000 ÷ 100 = 500€ Φ.Π.Α. Φο πόςο αυτό ζχει 
δικαίωμα να εκπζςει θ τράπεηα υποβάλλοντασ ςχετικι διλωςθ ςτθν Δ.Ρ.Χ. 

 
4) Ρ γιατρόσ Α πωλεί τα ζπιπλα του ιατρίου του ςε ζναν ζμπορο. Θ επιχείρθςθ Β 

πωλεί ζνα επιβατικό αυτοκίνθτο ςεμια άλλθ επιχείρθςθ. Φο φροντθςτιριο μζςθσ 
εκπαίδευςθσ Γ πωλεί τα κρανία του ςε άλλο φροντθςτιριο Δ. Μαι ςτισ τρείσ αυτζσ 
περιπτϊςεισ θ πϊλθςθ απαλλάςςεται από τον Φ.Σ.Α. Αν ςτθν ςυνζχεια το 
φροντθςτιριο Δ πωλιςει τα κρανία αυτά ςε άλλο φροντθςτιριο Ε, τότε και πάλι θ 
πϊλθςθ αυτι δεν κα ζχει Φ.Σ.Α. διότι το φροντθςτιριο Δ είναι απαλλαςςόμενθ από 
το Φ.Σ.Α. επιχείρθςθ. Αντίκετα, ο ζμποροσ κα πωλιςει τα ζπιπλα του γιατροφΑ με 
Φ.Σ.Α. διότι είναι υποκείμενο ςτο Φ.Σ.Α. Φυςικά το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνθτο όςεσ φορζσ και 
αν πωλθκεί ςτο μζλλον κα πωλθκεί πάντα χωρίσ Φ.Σ.Α. 

 
5) Ρ Διμοσ Ξαλεβιηίου πωλεί ςε ζμπορο επίπλων τα γραφεία που 

χρθςιμοποιοφν οι υπάλλθλοι του Διμου. Υτθν περίπτωςθ αυτι δεν υπάγεται ςε 
Φ.Σ.Α. θ πϊλθςθ διότι πραγματοποιείται από πρόςωπο το οποίο εφόςον από 
πρόςωπο, το οποίο εφόςον ενεργεί ςτα πλάςια τθσ αποςτολισ του, εξαιρείται απ’ τθν 
υπαγωγι ςε Φ.Σ.Α. 
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6) Ξεταφορικι εταιρεία αναλαμβάνει τθν μεταφορά ειςαχκζντων αγακϊν από 
το τελωνείο των Ακθνϊν ςτο τελωνείο τθσ Θεςςαλονίκθσ όπου κα γίνει ο 
εκτελωνιςμόσ τουσ. Θ εταιρεία για τθν μεταφορά αυτι κα εκδϊςει φορτωτικι όπου 
δεν κα αναγράφει Φ.Σ.Α. και θ οποία κα ςφραγιςτεί απότο τελωνείο με τθν ζνδειξθ 
ότι ‘’ θ αξία μεταφοράσ ζχει ςυμπεριλθφκει ςτθ φορολογθτζα βάςθ για τθν επιβολι 
του Φ.Σ.Α. ςτο τελωνείο’’.  Ζτςι θ μεταφορικι εταιρεία παρόλο που δεν ειςζπραξε το 
Φ.Σ.Α. ‘’απαλλαςςόμενθ πράξθ’’ κα αφαιρζςει το Φ.Σ.Α. που πλιρωςε για καφςιμα 
κ.λ.π. τθσ παραπάνω μεταφοράσ.  

 
7) Ρ Α είναι εμπορικόσ αντιπρόςωποσ μιασ εταιρείασ με ζδρα ςτο εξωτερικό. Για 

τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ο Α δικαιοφται προμικειεσ τισ οποίεσ ειςπράττει από τθν 
τράπεηα  με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ τιμολογίου. Φο ποςό τθσ προμικειασ του εμπορικοφ 
αντιπροςϊπου δεν κα υπαχκεί ςε φόρο, εφόςον περιλαμβάνεται ςτα τιμολόγια του 
οίκου του εξωτερικοφ και κατά τθν ειςαγωγι των ειδϊν κα ςυνιπολογιςτεί ςτθ 
φορολογθτζα βάςθ των ειςαγόμενων ειδϊν. 

 
8) Φραγουδιςτισ καλείται να ςυμμετάςχει ςε εκδιλωςθ που οργανϊνεται από 

επιχείρθςθ οργάνωςθσ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων. Υτο ςτοιχείο που κα εκδόςει ο 
τραγουδιςτισ προσ τθν οργανϊτρια επιχείρθςθ δεν κα υπολογιςτεί Φ.Σ.Α. Αντίκετα 
αν ο τραγουδιςτισ πραγματοποιιςει ςυναυλία για ίδιο λογαριαςμό και για το ςκοπό 
αυτό εκδόςει ειςθτιρια για το κοινό τότε θ εκδιλωςει υπάγεται  ςε Φ.Σ.Α. 

9) Φεχνικι εταιρεία που καταςκεφαςε οικοδομι αποτελοφμενθ από 5 
διαμερίςματα με άδεια οικοδομισ που εκδόκθκε ςτισ 9/1/2006 πωλεί τα 4 
διαμερίςματα ωσ γραφεία ςε επιχειριςεισ και υπολογίηει για τθν πϊλθςθ αυτι Φ.Σ.Α. 
Για το πζμπτο διαμζριςμα, όμωσ ο αγοραςτισ που γι’ αυτόν αποτελεί τθν πρϊτθ 
κατοικία προςκομίηει ςτθν επιχείρθςθ δικαιολογθτικά από τα οποία προκφπτουν οτι 
πράγματι ζιναι δικαιοφχοσ απαλλαγισ.    

 
 

 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ  
 

Υφμφωνα με το άρκρο 23 του Ο. 2859/2000 προβλζπεται απαλλαγι από το φόρο ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ : 
 
 Θ επανειςαγωγι αγακϊν διαφόρων ειδϊν εφόςον αυτά επανειςάγονται ςτθν ίδια 

κατάςταςθ που αυτά ιταν όταν εξιχκθςαν, και από το ίδιο πρόςωπο που τα 
εξιγαγε. Θ απαλλαγι παρζχεται εφόςον ζχουν ατζλεια. 

 Θ οριςτικι ειςαγωγι ειδϊν, των οποίων θ αντίςτοιχθ παράδοςθ από υποκείμενο 
ςτο φόρο πρόςωπο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, απαλλάςςεται του φόρου. 

 Θ ειςαγωγι προϊόντων αλιείασ από επιχειριςεισ καλάςςιασ αλιείασ, ςτθν 
κατάςταςθ που αλιεφτθκαν ι αφοφ υποβλικθκαν ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ με 
ςκοπό τθν εμπορία τουσ και πριν από τθν παράδοςθ τουσ. 

 Θ ειςαγωγι αγακϊν, τα οποία ςτθ ςυνζχεια αποςτζλλονται ι μεταφζρονται από 
τον ειςαγωγζα ι από άλλο πρόςωπο που ενεργεί ςτο όνομα του και για 
λογαριαςμό του ειςαγωγζα ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ και θ παράδοςθ τουσ 
απαλλάςςεται ‘’ωσ ενδοκοιντικι παράδοςθ’’. 



 

59 
 

  Θ ειςαγωγι αερίου μζςω ςυςτιματοσ φυςικοφ αερίου ι οποιουδιποτε άλλου 
δικτφου ςυνδεδεμζνου με τζτοιο ςφςτθμα ι που ειςάγεται από πλοίο μεταφοράσ 
αερίου ςε ςφςτθμα φυςικοφ αερίου ι ςε ανάντθ δίκτυο αγωγϊν, θλεκτρικισ 
ενζργειασ, κερμότθτασ ι ψφχουσ μζςω των δικτφων κζρμανςθσ ι ψφξθσ. 

 Θ ειςαγωγι εφθμερίδων και περιοδικϊν αναςτζλλεται θ είςπραξθ του 
οφειλόμενου φόρου. Ρ φόροσ αυτόσ καταβάλλεται όταν οι εφθμερίδεσ και τα 
περιοδικά διανζμονται ςτθν Ελλάδα από τον ειςαγωγζα ι αν δεν υπάρχει 
ειςαγωγζασ από το πρακτορείο διανομισ και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει οφτε 
πρακτορείο διανομισ, από τον παραλιπτθ τουσ. 

 
Επίςθσ, δεν φορολογοφνται, κατά τθν ειςαγωγι και τα εξισ αγακά: 
 Φα αντικείμενα επιςτθμονικοφ ι εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα και τα είδθ  ιματιςμοφ, 

που προορίηονται για φοιτθτζσ. 
 Ρι αποςκευζσ ςτρατιωτικϊν και πολιτικϊν υπαλλιλων. 
 Φα καπνιςτικά προϊόντα και τα οινοπνευματϊδθ ποτά μζχρι ενόσ ποςοφ. 
 Φα αγακά μικρϊν αποςτολϊν, τα οποία αποςτζλλονται από ιδιϊτεσ του  

εξωτερικοφ ςε ιδιϊτεσ ςτθν Ελλάδα. 
 Φα καφςιμα που περιζχονται ςε δεξαμενζσ αυτοκινιτων. 
 Χθμικζσ ουςίεσ και πειραματόηωα, που προορίηονται για ζρευνα. 
 Αντικείμενα , τα οποία προορίηονται για γεωργικι χριςθ.    
 

 

 Παράδειγμα ςτθν ειςαγωγι αγακών 
 
1)  Θ επιχείρθςθ “Α”, που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα, ειςάγει από τθν 

Αίγυπτο αγακά, τα οποία ςτθ ςυνζχεια τα αποςτζλλει ςτθν Ιταλία ςτο εκεί κατάςτθμα 
τθσ που διατθρεί ι τα πωλεί ςε άλλον υποκείμενο ςτο Φ.Σ.Α., που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ επίςθσ ςτθν Ιταλία. Θ πράξθ αυτι τθσ αποςτολισ ι πϊλθςθσ 
ενεργείται υποχρεωτικά από φορολογικό αντιπρόςωπο και απαλλάςςεται από τον 
Φ.Σ.Α. ςτθν Ελλάδα επειδι κεωρείται ωσ ενδοκοινοτικι παράδοςθ αγακϊν προσ τθν 
Ιταλία. 

 
 

 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΕΚΣΟ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ     

 
Ρι απαλλαγζσ του άρκρου 24 του Ο.2859/2000 παρζχουν το δικαίωμα ςτον 

υποκείμενο ςε ΦΣΑ  να εκπζςει (αφαιρζςει)  το ΦΣΑ με τον οποίο ζχει επιβαρυνκεί θ 
απόκτθςθ των αγακϊν και θ λιψθ των υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό. 

 

Απαλλάςονται απο το φόρο τα παρακάτω: 
 Ρι εξαγωγζσ αγακϊν εκτόσ κοινότθτασ από τον ίδιο τον πωλθτι ι από άλλο 

πρόςωπο που ενεργεί για λογαριαςμό του πωλθτι απαλλάςςονται από το ΦΣΑ. Ρ 
εξαγωγζασ όμωσ δικαιοφται τθν ζκπτωςθ ι τθν επιςτροφι του ΦΣΑ των αγορϊν 
και δαπανϊν που πραγματοποίθςε είτε κατά τθν ειςαγωγι τουσ από το εξωτερικό 
είτε κατά τθν αγορά τουσ ι τθν παραγωγι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και που 
βαρφνουν τα εξαγόμενα αγακά. 
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 Θ παράδοςθ αγακϊν που εξάγονται εκτόσ Μοινότθτασ από τον μθ εγκαταςτθμζνο 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ αγοραςτι ι άλλο πρόςωπο που ενεργεί για λογαριαςμό 
του αγοραςτι απαλλάςςονται από το ΦΣΑ. μωσ δεν απαλλάςςονται από το 
ΦΣΑ τα αγακά εκείνα που μεταφζρονται από τον ίδιο αγοραςτι και προορίηονται 
για τον εξοπλιςμό ι εφοδιαςμό ςκαφϊν αναψυχισ και ιδιωτικϊν αεροςκαφϊν ι 
οποιουδιποτε άλλου μεταφορικοφ μζςου ιδιωτικισ χριςθσ. 

 Ρι υπθρεςίεσ που ζχουν ενςωματωκεί ςτα αγακά που εξάγονται εκτόσ τθσ 
κοινότθτασ απαλλάςςονται από το ΦΣΑ. Φζτοιεσ είναι οι εργαςίεσ φαςόν που 
αφοροφν επεξεργαςία κινθτϊν αγακϊν, τα οποία ζχουν αποκτθκεί, αποςταλεί για 
το ςκοπό αυτό ςτθν Ελλάδα και ςτθ ςυνζχεια εξάγονται ωσ ζτοιμα προϊόντα απ’ 
αυτόν που παρείχε τισ υπθρεςίεσ ι από τον μθ εγκαταςτθμζνο ςτθν Ελλάδα λιπτθ 
ι από άλλο πρόςωπο που ενεργεί για λογαριαςμό των προςϊπων αυτϊν. 

 Φα αγακά που παραδίδονται ςε φιλανκρωπικά και λοιπά ιδρφματα με ςκοπό τθν 
εξαγωγι τουσ, απαλλάςςονται από το ΦΣΑ. Δθλαδι απαλλάςςονται από το ΦΣΑ 
θ αγορά αγακϊν από αναγνωριςμζνα ςωματεία, ιδρφματα και άλλα μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα με ςκοπό να εξάγουν ςε τρίτθ χϊρα, 
ςτα πλαίςια των ανκρωπιςτικϊν φιλανκρωπικϊν δραςτθριοτιτων τουσ. 

 Ρι υπθρεςίεσ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγωγζσ εκτόσ κοινοτικοφ εδάφουσ 
και με τθν εξωτερικι διαμετακόμιςθ απαλλάςςονται το ΦΣΑ. Δθλαδι 
απαλλάςςονται από το ΦΣΑ οι υπθρεςίεσ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγωγζσ 
αγακϊν προσ τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ και με τισ ειςαγωγζσ αγακϊν που τίκενται ςε 
κακεςτϊσ εναποκικευςθσ, εκτόσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

 Ρι μεςιτικζσ εργαςίεσ. Απαλλάςςονται από το ΦΣΑ οι μεςιτικζσ εργαςίεσ που 
αφοροφν τισ πράξεισ του άρκρου 24 και του άρκρου 27 του Ο. 2859/2000, εφόςον 
τα πρόςωπα που μεςολαβοφν ενεργοφν ςτ’ όνομα και για λογαριαςμό άλλου 
προςϊπου. Ρι υπθρεςίεσ που παρζχονται από μεςίτεσ και άλλα πρόςωπα που 
ενεργοφν ωσ αντιπρόςωποι για τθν πραγματοποίθςθ εξαγωγισ απαλλάςςονται 
από το ΦΣΑ, εφόςον το ςχετικό φορολογικό ςτοιχείο εκδίδεται μετά τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ ςχετικισ πράξθσ. Επίςθσ απαλλάςςονται από το ΦΣΑ 
οριςμζνα δικαιϊματα και αμοιβζσ των ναυτικϊν πρακτόρων. 

 ριο παροχισ άμεςθσ απαλλαγισ από τον Φ.Σ.Α των ειςροϊν που προορίηονται 
για εξαγωγι. Ρ υποκείμενοσ ςτο Φ.Σ.Α. που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα 
και πραγματοποιεί εξαγωγζσ ζχει δικαίωμα άμεςθσ απαλλαγισ από το Φ.Σ.Α. για 
τισ ειςροζσ του που είναι απαραίτθτεσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγικισ 
του δραςτθριότθτασ.Θ ειςαγωγι και θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν που 
πραγματοποιείται από υποκείμενο ςτο φόρο, κακϊσ και θ παράδοςθ αγακϊν 
προσ υποκείμενο ςτο φόρο, με ςκοπό να εξαχκοφν εκτόσ τθσ Μοινότθτασ αυτοφςια 
ι μεταποιθμζνα, κακϊσ και οι παροχζσ υπθρεςιϊν, που ςυνδζονται άμεςα με τθν 
εξαγωγικι του δραςτθριότθτα και μζχρι του ποςοφ των εξαγωγϊν που 
πραγματοποίθςε ο υποκείμενοσ ςτο φόρο κατά τθν προθγοφμενθ δωδεκάμθνθ 
χρονικι ι δωδεκάμθνθ διαχειριςτικι περίοδο. Θ απαλλαγι αυτι χορθγείται με 
ζκδοςθ ειδικοφ κεωρθμζνου δελτίου απαλλαγισ Ε.Δ.Δ.Α αναγράφοντασ το όριο 
τθσ απαλλαγισ και ο εξαγωγζασ χρθςιμοποιεί αυτό για τισ αγορζσ, ειςαγωγζσ 
αγακϊν και λθψεισ υπθρεςιϊν μζχι τθν κάλυψθ του ορίου των εξαγωγϊν τθσ 
προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου.  
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 Παραδείγμα εξαγώμενων αγακών εκτόσ Κοινότθτασ 
 
Θ επιχείρθςθ Α παραλαμβάνει αγακά προζλευςθσ τρίτθσ χϊρασ π.χ. φφαςμα και 

καταςκευάηει ενδφματα και εξάγει αυτά ςτον εργοδότθ. Θ πράξθ τθσ εξαγωγισ αυτισ 
κεωρείται πράξθ απαλλαςςόμενθ του Φ.Σ.Α. για τθν αμοιβι τθσ επιχείρθςθσ Α, που 
είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 

 Παράδειγμα τθσ απαλλαγισ από το Φ.Π.Α. τθσ αμοιβισ μεταφορικοφ 
γραφείου 

 
1) Ζνα μεταφορικό γραφείο με ζδρα τθν Ελλάδα αναλαμβάνει τθ μεταφορά ςτο 

εξωτερικό (Γαλλία) αγροτικϊν προϊόντων, τθν οποία τελικά ανακζτει ςε μεταφορικι 
επιχείρθςθ. Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Γαλλικι επιχείρθςθ ςτο εδϊ 
μεταφορικό γραφείο απαλλάςςεται από το Φ.Σ.Α. Επίςθσ, απαλλάςςεται από το 
Φ.Σ.Α. και θ αμοιβι τθσ μεταφορικισ επιχείρθςθσ. 

 
2) Υτο Υωματείο Φορτοεκφορτωτϊν Ρ.Ν.Θ. παρζχει υπθρεςίεσ φόρτωςθσ 

πλοίου με αγακά που εξάγονται από τθν Ελλάδα προσ Φρίτθ χϊρα. Αυτι θ υπθρεςία 
φόρτωςθσ απαλλάςςεται του Φ.Σ.Α., επειδι ςυνδζεται άμεςα με αγακά τα οποία 
εξάγονται από το εςωτερικό τθσ χϊρασ. 
 

 Παράδειγμα απαλλαγισ από το Φ.Π.Α. ειςροών που προορίηονται 
για εξαγωγι  

 
1) Θ επιχείρθςθ πραγματοποίθςε κατά τθν διαχειριςτικι περίοδο του ζτουσ 

2014 εξαγωγζσ αξίασ 400.000€ και ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ αξίασ 500.000€. Ματά 
τθν διαχειριςτικι περίοδο 2015 δικαιοφται να τφχει απαλλαγισ για αγορζσ ςτο 
εωτερικό ι ειςαγωγζσ αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ι και λιψθ υπθρεςιϊν ςυνολικισ 
αξίασ 900.000€ (όριο απαλλαγισ) με τθν προχπόκεςθ ότι οι αγορζσ και οι υπθρεςίεσ 
ςυνδζονται άμεςα με τθν εξαγωγικι τθσ δραςτθριότθτα. 

Αν θ αξία των αγορϊν και των υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2015 ανζλκει ςτο ποςό 
των 1.300.000€, τότε θ επιχείρθςθ αυτι δικαιοφται απαλλαγισ αξίασ μζχρι 900.000€ 
όςο δθλαδι το όριο τθσ απαλλαγισπου δικαιοφται μεβάςθ το φψοσ τωνεξαγωγϊν του 
προθγοφμενου ζτουσ, ενϊ γιατο υπόλοιπο ποςό των 400.000€ δεν δικαιοφται άμεςθσ 
απαλλαγισ λόγω εξάντλθςθσ του δικαιοφμενου ορίου απαλλαγισ. Επομζνωσ για το 
ποςό αυτό κα επιβαρυνκεί από τουσ προμθκευτζσ τΙσ με Φ.Σ.Α. 

 
2) Επιχείρθςθ κατά τθν δωδεκάμθνθ διαχειριςτικι περίοδο του ζτουσ 2014 

πραγματοποίθςε εξαγωγζσ και ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ ςυνολικισ αξίασ 500.000€ 
με τθν ςυνολικι αυτιαξία θ επιχείρθςθ κεϊρθςε το ειδικό διπλότυπο δελτίο 
απαλλαγισ (Ε.Δ.Δ.Α.) για το επόμενο ζτοσ 2015. Ματά το ζτοσ αυτό όμωσ θ επιχείρθςε 
πραγματοποίθςε αγορζσ – λιψεισ υπθρεςιϊν ςυνολικια αξίασ 400.000€. Υυνζχιςε να 
χρθςιμοποιεί  αυτό το Ε.Δ.Δ.Α για το ζτοσ 2016 μζχρι που το εξάντλθςε. Ματά τθν 
διάρκεια του ζτουσ 2016 προςκόμιςε για κεϊρθςθ ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. Ε.Δ.Δ.Α. 
φψουσ 700.000€, όςο δθλαδι ιταν θ ςυνλικι αξία των εξαγωγϊν και ενδοκοινοτικϊν 
παραδόςεων που πραγματοποίθςε θ επιχείρθςθ κατά το ζτοσ 2015.  
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Δεδομζνου ότι θ επιχείρθςθ για το ζτοσ 2016 χρθςιμοποίθςε Ε.Δ.Δ.Α που 
αφοροφςε το ζτοσ 2015 ςυνολικισ αξίασ 100.000€, κατά τθν κεϊρθςθ του Ε.Δ.Δ.Α του 
ζτουσ 2016 κα αναφζρεται επ’ αυτοφ το ςυνολικό δικαιοφμενο ποςό τθσ απαλλαγισ 
για το ζτοσ 2016, δθλ.(700.000€ - 100.000€ = 600.000€) υπόλοιπο ποςοφ ορίου 
απαλλαγισ για το 2016. 
 
 

 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΑΓΑΘΩΝ   
 
Ρι απαλλαγζσ του άρκρου 25 που αναφζρονται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ 

παρζχουν το δικαίωμα ςτον υποκείμενο ςτο ΦΣΑ να εκπζςει (αφαιρζςει) το ΦΣΑ 
ειςροϊν με τον οποίο ζχει επιβαρυνκεί θ διακίνθςθ αγακϊν και θ λιψθ υπθρεςιϊν 
που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό. 

 

 
Απαλλαγζσ που παρζχουν δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν είναι οι 

εξισ: 
 Απαλλαγζσ κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν που τίκεται ςε κακεςτϊσ εναποκικευςθσ, 

εκτόσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 
 Απαλλαγι τθσ παράδοςθσ και τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ αγακϊν που τίκενται 

ςτα ειδικά κακεςτϊτα.  
 
Τα ειδικά κακεςτϊτα που απαλλάςςονται από το Φ.Π.Α. είναι τα εξισ: 

1) Φα αγακά που προορίηονται ςτο τελωνείο για να τεκοφν  ςε κακεςτϊσ 
τελωνειακισ αποκικευςθσ, τελωνειακισ αποταμίευςθσ ι ενεργθτικισ 
τελειοποίθςθσ. 

2) Οα γίνουν δεκτά ςτα χωρικά καλάςςια φδατα για να ενςωματωκοφν ςε 
εξζδρεσ γεωτριςεων ι εκμετάλλευςθσ με ςκοπό τθν επιςκευι, καταςκευι 
ι τον εξοπλιςμό τουσ ι για τθν ςφνδεςθ των εξζδρων αυτϊν με τθ ξθρά.  

3) Οα τεκοφν ςε κακεςτϊσ φορολογικισ αποκικθσ ι να τεκοφν ςε κακεςτϊσ 
τελωνειακισ επίβλεψθσ, ελεφκερου τελωνειακοφ χϊρου, ελεφκερου 
τελωνειακοφ ςυγκροτιματοσ ι αποκθκϊν ανεφοδιαςμοφ. 

 Απαλλάςςονται από το ΦΣΑ οι παραδόςεισ αγακϊν που προβλζπουν οι 
παρακάτω διατάξεισ:  

1) τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παραγράφου 1  του άρκρου 10 του Ο. 2859/2000, 
με τθ διατιρθςθ των κακεςτϊτων προςωρινισ ειςαγωγισ, με πλιρθ 
απαλλαγι από ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ ι εξωτερικισ διαμετακόμιςθσ. 

2) τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 του Ο. 2859/2000, με 
διατιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εςωτερικισ κοινοτικισ διαμετακόμιςθσ, 
που προβλζπεται από το άρκρο 61 του Ο.2859/00, κακϊσ και οι παροχζσ 
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται άμεςα με τισ παραδόςεισ αυτζσ, δθλαδι 
αγακά που προορίηονται για άλλο κράτοσ- μζλοσ, ι προορίηονται να 
επανεξαχκοφν μετά από προθγοφμενθ παραγωγι, καταςκευι, 
ςυναρμολόγθςθ, επεξεργαςία, ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ι τελοφν υπό 
κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ. 

 Επίςθσ, απαλλάςςονται από το ΦΣΑ θ παράδοςθ και θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ 
αγακϊν τα οποία τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία αλλά παραμζνουν ςτο 
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κακεςτϊσ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ, ανεξάρτθτα με ποια ονομαςία λειτουργεί 
το κακεςτϊσ αυτό ςτθν Ελλάδα (τελωνειακό ι φορολογικό), αποταμίευςθ, 
ελεφκερο τελωνειακό ςυγκρότθμα. 

 

Η ζκδοςθ όμωσ του τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α. πρζπει να γίνεται με τισ εξισ 
προχποκζςεισ :    

 
1) Ρ αγοραςτισ να προςκομίηει ςτον προμθκευτι του κεωρθμζνο αντίγραφο 

του οικείου παραςτατικοφ τελωνειακοφ κακεςτϊτοσ από τθν αρμόδια 
τελωνειακι αρχι.   

2) Ρ προμθκευτισ να αποςτζλλει τα αγακά με δελτίο αποςτολισ και μζςα 
ςτθν νόμιμθ προκεςμία ζκδοςθσ του τιμολογίου να παραλαμβάνει από τον 
πελάτθ του το παραπάνω παραςτατικό το οποίο κα πρζπει να επιςυνάπτει 
ςτο ςτζλεχοσ του τιμολογίου.   

3) Ρ προμθκευτισ να αναγράφει ςτο τιμολόγιο τθν ζνδειξθ “ΑΣΑΝΝΑΓΘ ΑΣΡ 
Φ.Σ.Α – ΦΕΝΩΟΕΙΑΜΡ ΜΑΘΕΥΦΩΥ….” Αρικμόσ παραςτατικοφ…”. 
 

 Παράδειγματα απαλλαγισ ςτθν διεκνι διακίνθςθ αγακών 
 

1) Ζνασ ζμπορασ ειςάγει εμπορεφματα αξίασ 50.000€ τα οποία κζτει ςε 
κακεςτϊσ επαναποκθκευςισ με ςκοπό να τα επανεξάγει. Για τθν ειςαγωγι των 
εμπορεφματων αυτϊν δεν πλθρϊνει Φ.Σ.Α. Αν όμωσ πραγματοποίθςε δαπάνεσ που 
αναφζρονται ςτα εμπορεφματα αυτά  για παράδειγμα 10.000€ και Φ.Σ.Α  3.500€, 
τότε το ποςό των 3.500€ ςυμψθφίηεται ςτισ επόμενεσ περιοδικζσ δθλϊςεισ με το 
Φ.Σ.Α. των άλλων περιπτϊςεων. 

 
2) Ρ μεταποιθτισ Α μπορεί από βαμβάκι να παράγει νιμα. Υτθν ςυνζχεια το 

νιμα το μεταβιβάηει ςτο Β για να παραχτεί φφαςμα. Φο φφαςμα τομεταπωλεί ο Β για 
τθν παραγωγι ενδυμάτων. Ρι διαδοχικζσ αυτζσ μεταβιβάςεισ εφόςον 
πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια του κακεςτϊτοσ ενεργθτικισ τελειοποίθςθσ, γίνονται 
πάντα με τελωνειακό παραςτατικό και απαλλάςςονται απότο Φ.Σ.Α.  
 
 

 ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ 
 
Ρι απαλλαγζσ του άρκρου 27  του Ο. 2859/2000 παρζχουν το δικαίωμα ςτον 

υποκείμενο ςε Φ.Σ.Α. να εκπζςει το Φ.Σ.Α. ειςροϊν με το οποίο ζχει επιβαρυνκεί θ 
αγορά των αγακϊν αυτϊν κακϊσ και τα ζξοδα που αφοροφν τισ δραςτθριότθτεσ του 
άρκρου 27. Επίςθσ οι απαλλαγζσ που προβλζπονται από αυτι τθν κατθγορία 
αφοροφν τθν ειςαγωγι ι τθν παράδοςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, επειδι θ αγορά 
από άλλο κράτοσ - μζλοσ δεν κεωρείται ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αλλά απαλλάςςεται 
άμεςα ςτο άλλο κράτοσ μζλοσ. 
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Κατά ςυνζπεια οι πράξεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ που απαλλάςςονται από 
το φόρο είναι οι εξισ:  

 
 Θ παράδοςθ και θ ειςαγωγι πλοίων που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 

εμπορικι ναυςιπλοΐα, τθν αλιεία, ι άλλθ εκμετάλλευςθ ι να διαλυκοφν ι 
πρόκειται να διατεκοφν ι να χρθςιμοποιθκοφν από τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ και το 
Δθμόςιο γενικά για τισ ανάγκεσ τουσ (π.χ από τισ υπθρεςίεσ δίωξθσ 
λακρεμπορίου). Επίςθσ απαλλάςςονται από τον φόρο θ παράδοςθ και ειςαγωγι 
αντικειμζνων και υλικϊν τα οποία προορίηονται να ενςωματωκοφν ι να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτά (π.χ εξαρτιματα και ανταλλακτικά, ζπιπλα και ςκεφθ 
κ.λπ). Από αυτιν τθν υποκατθγορία εξαιροφνται τα ςκάφθ ιδιωτικισ χριςθσ που 
προορίηονται για αναψυχι ι ακλθτιςμό.   

 Θ παράδοςθ και θ ειςαγωγι αεροςκαφϊν, όπωσ αεροπλάνων, υδροπλάνων, 
ελικοπτζρων κ.λ.π. που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ των 
ζνοπλων δυνάμεων ι του δθμοςίου γενικά ι από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ οι 
οποίεσ ενεργοφν μεταφορζσ για τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ ι που πρόκειται να διαλυκοφν, κακϊσ και θ παράδοςθ και 
ειςαγωγι αντικειμζνων και υλικϊν τα οποία προορίηονται να ενςωματωκοφν ι να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτά, όπωσ τα εξαρτιματα και ανταλλακτικά, ζπιπλα και 
ςκεφθ κ.λπ. Θ απαλλαγι τθσ αγοράσ ι τθσ ειςαγωγισ αεροςκαφϊν από 
αεροπορικζσ εταιρείεσ ιςχφει μόνον εφόςον αυτζσ εκτελοφν κυρίωσ μεταφορζσ 
από και προσ το εξωτερικό και τα ζςοδα από τισ διεκνείσ αυτζσ μεταφορζσ 
υπερβαίνουν το 50% των ςυνολικϊν ετιςιων ακακάριςτων εςόδων τουσ από 
αεροπορικζσ μεταφορζσ κατά τθν προθγοφμενθ τθσ παράδοςθσ ι τθσ ειςαγωγισ 
διαχειριςτικι περίοδο. 

 Θ παράδοςθ και θ ειςαγωγι καυςίμων, λιπαντικϊν και τροφοεφοδίων και άλλων 
παρεμφερϊν αγακϊν τα οποία προορίηονται για τον εφοδιαςμό πλοίων και 
αεροςκαφϊν των παραπάνω δφο περιπτϊςεων. 

 Θ ναφλωςθ πλοίων και θ μίςκωςθ αεροςκαφϊν τα οποία απαλλάςςονται 
ςφμφωνα με τα παραπάνω, εφόςον γίνονται με ςκοπό τθν περαιτζρω 
εκμετάλλευςθ αυτϊν. Απαλλάςςονται επίςθσ οι εργαςίεσ μετατροπισ, επιςκευισ 
και ςυντιρθςθσ των πλοίων, πλωτϊν μζςων και αεροςκαφϊν, κακϊσ και οι 
εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των αντικειμζνων που ενςωματϊνονται ι 
χρθςιμοποιοφνται για τθν εκμετάλλευςθ των μζςων αυτϊν (π.χ το βάψιμο του 
πλοίου). 

 Θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των άμεςων αναγκϊν των πλοίων, 
πλωτϊν μζςων και αεροςκαφϊν για τα οποία προβλζπεται απαλλαγι όπωσ π.χ θ 
ρυμοφλκθςθ, θ πλοιγθςθ, πρόςδεςθ, θ διάςωςθ, θ πραγματογνωμοςφνθ και  θ 
χριςθ λιμανιϊν και αεροδρομίων. 

 Θ παράδοςθ και θ ειςαγωγι αγακϊν κακϊσ και θ παροχι υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια των ρυκμίςεων των διπλωματικϊν και 
προξενικϊν ςχζςεων, δθλαδι ςτισ πρεςβείεσ και ςτουσ διαπιςτευμζνουσ ςτθν 
χϊρα μασ διπλωματικοφσ υπάλλθλουσ ξζνων κρατϊν, ςτα προξενεία και ςτουσ 
προξενικοφσ υπάλλθλουσ των ξζνων κρατϊν και ςτο αλλοδαπό διοικθτικό και 
τεχνικό προςωπικό των ανωτζρω διπλωματικϊν και προξενικϊν αποςτολϊν. 

 Θ παράδοςθ αγακϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν προσ ζνα άλλο κράτοσ - μζλοσ 
εφόςον τα αγακά και οι υπθρεςίεσ προορίηονται να καλφψουν ανάγκεσ των 
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ζνοπλων δυνάμεων οποιουδιποτε κράτουσ που  ςυμμετζχει ςτο Βορειοατλαντικό 
ςφμφωνο, εκτόσ από τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ του κράτουσ προοριςμοφ των αγακϊν. 

 Ρι διεκνείσ μεταφορζσ προςϊπων (αεροπορικζσ, καλάςςιεσ και ςιδθροδρομικζσ) 
από τθν Ελλάδα προσ το εξωτερικό (εντόσ και εκτόσ κοινότθτασ) και αντίςτροφα. 

 Θ ειςαγωγι χρυςοφ (ακατζργαςτθ ι θμικατεργαςμζνθ μορφι ράβδοι, κ.λ.π.) 
πραγματοποιείται απευκείασ από τθν τράπεηα τθσ Ελλάδοσ κακϊσ και θ 
παράδοςθ που πραγματοποιείται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ προσ τθν τράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ, απαλλάςςεται επίςθσ από τον φόρο. 

 

 Παράδειγμα ςτισ ειδικζσ απαλλαγζσ 
 
Φο υπουργείο εξωτερικϊν πραγματοποιεί διεκνθ αεροπορικι μεταφορά του 

Ζλλθνα πρόξενου ςτο Ελλθνικό προξενείο τθσ Γερμανίασ. Θ αερομεταφορά αυτι 
απαλλάςςεται από το Φ.Σ.Α. κακϊσ και οι βοθκθτικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται 
για τθ μεταφορά αυτι π.χ. θ μεταφορα αποςκευϊν του πρόξενου. 

 
   

 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟ-ΜΕΛΟ 
 
Από 1/1/1993 οι αποςτολζσ αγακϊν από τθν Ελλάδα προσ άλλο κράτοσ – μζλοσ 

δε χαρακτθρίηονται ωσ εξαγωγζσ και ωσ εκ τοφτου δεν τθροφνται οι τελωνειακζσ 
διατυπϊςεισ για τθν διακίνθςθ των αγκϊν. Ρι αποςτολζσ όμωσ αυτζσ απαλλάςςονται 
από το φόρο ωσ ‘’ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ αγακϊν’’, κακόςοντα αγακά αυτά 
φορολογοφνται ςτο άλλο κράτοσ – μζλοσ ωσ ενδοκοινοτικεσ αποκτιςεισ αγακϊν.   

 

Απαλλάςςονται από το φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Ν. 2859/2000:  
 Απαλλάςςεται από το φόρο θ παράδοςθ αγακϊν, τα οποία αποςτζλλονται ι 

μεταφζρονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ από τον πωλθτι ι τον αποκτϊντα ι από 
άλλον που ενεργεί για λογαριαςμό τουσ, προσ άλλον υποκείμενο ςτο φόρο ι προσ 
μθ υποκείμενο νομικό πρόςωπο, που ενεργεί με τθν ιδιότθτα του αυτι ςε άλλο 
κράτοσ μζλοσ.  

    
Θ διάταξθ αυτι δεν ιςχφει για παράδοςθ αγακϊν που πραγματοποιείται προσ:  

 αγρότεσ που ανικουν ςτο ειδικό κατ’ αποκοπι κακεςτϊσ Φ.Σ.Α.  

 υποκειμζνουσ που πραγματοποιοφν απαλλαςςόμενεσ πράξεισ χωρίσ 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν τουσ,   

 μθ υποκείμενα ςτο φόρο νομικά πρόςωπα, εφόςον το φψοσ των 
ςυνολικϊν ενδοκοινοτικϊν τουσ αποκτιςεων αγακϊν, χωρίσ φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ, δεν υπερβαίνει κατά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι 
περίοδο το ποςό των 10.000€ και κατά τθν τρζχουςα διαχειριςτικι 
περίοδο δεν υπερβαίνει το ποςό αυτό.  

Θ εξαίρεςθ αυτι δεν ιςχφει για καινοφργια μεταφορικά μζςα και προϊόντα που 
υπάγονται ςε ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ.  

 
 Απαλλαγι από το Φ.Σ.Α. τθσ περιςταςιακισ παράδοςθσ καινοφργιων 

μεταφορικϊν μζςων, που αποςτζλλονται ι μεταφζρονται από τθν Ελλάδα προσ 
άλλο κράτοσ – μζλοσ. 
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 Απαλλαγι τθσ παράδοςθσ αγακϊν που υπόκεινται ςε ειδικοφσ φόρουσ 
κατανάλωςθσ (αλκοοολοφχα ποτά, τςιγάρα, πετρελαιοειδι) τα οποία 
αποςτζλλονται ι μεταφζρονται προσ άλλο κράτοσ – μζλοσ. 

 Απαλλαγι τθσ μεταφοράσ αγακϊν επιχείρθςθσ προσ άλλο κράτοσ – μζλοσ, δθλαδι 
μεταφορά παγίων από τθν Ελλάδα προσ άλλο κράτοσ – μζλοσ όπου ο υποκείμενοσ 
ςτο φόρο διατθρεί υποκατάςτθμα. 

 Θ ειςαγωγι και θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν που πραγματοποιοφνται από 
υποκείμενο ςτο φόρο και θ παράδοςθ αγακϊν προσ υποκείμενο ςτο φόρο, με 
ςκοπό τθν παράδοςι τουσ με τουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ, κακϊσ και θ 
παροχι υπθρεςιϊν που αφοροφν αυτζσ τισ παραδόςεισ αγακϊν με προοριςμό ζνα 
άλλο κράτοσ - μζλοσ, μζχρι του ποςοφ των παραδόςεων αυτϊν που 
πραγματοποίθςε ο υποκείμενοσ ςτο φόρο, κατά τθν προθγοφμενθ δωδεκάμθνθ 
χρονικι ι δωδεκάμθνθ διαχειριςτικι περίοδο. 

 

 Παραδείγματα ςτισ απαλλαγεσ ςτθν παραδοςθ αγακων ςε αλλο 
κρατοσ-μελοσ 

 
1) Θ Ελλθνικι επιχείρθςθ Α παραδίδει ςτρατιωτικζσ ςχολζσ ςτο Γαλλικό δθμόςιο 

αξίασ 6.000€ 
Υτο τιμολόγιο που εκδίδει: 

 Χρεϊνεται Φ.Σ.Α. με το ςυντελεςτι που ιςχφει ςτθν Ελλάδα 23% και δεν 
κα υπαχκεί θ πράξθ αυτι ςτθν Γαλλία. 
 

Αντίκετα για τθν πράξθ αυτι δεν κα χρεωκεί Φ.Σ.Α. ςτο τιμολόγιο, όταν παρζχεται 
ςτον Ζλλθνα προμθκευτι Δ  Α.Φ.Ξ./Φ.Σ.Α. του Γαλλικοφ δθμοςίου, που ςθμαίνει οτί 
εκεί κα φορολογθκεί θ πράξθ αυτι. Φο ίδιο κα ςυμβεί και ςτθν περίπτωςθ που θ 
πράξθ αυτι είναι αξίασ μεγαλφτερθσ των 10.000€. 

 
 

2) Θ επιχείρθςθ Α, παράγει χθμικά προϊόντα ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτεσ φλεσ για τθν παραγωγι προϊόντων από άλλθ δικι τθσ 
επιχείρθςθ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν Αγγλία, ενϊ παράλλθλα διατθρεί 
αποκθκευτικό χϊρο ςτθν Σορτογαλία. Ζνα μζροσ των προϊόντων τθσ Ελλθνικισ 
επιχείρθςθσ μεταφζρεται ςτθν Αγγλία και ζνα άλλο μζροσ μεταφζρεται για 
αποκικευςθ ςτθν Σορτογαλία.  

Υτθ περίπτωςθ αυτι θ Ελλθνικι επιχείρθςθ, τόςο για τθν επιχειρθματικι τθσ 
δραςτθριότθτα ςτθν Αγγλία όςο και ςτθν Σορτογαλία, κεωρείται υποκείμενθ ςτο 
Φ.Σ.Α. και ανικει ςτ κανονικό κακεςτϊσ Φ.Σ.Α. των κρατϊν – μελϊν αυτϊνκαι θ εν 
λόγω μεταφοράτων αγκϊν τθσ κεωρείται για τθν Ελλάδα παράδοςθ ςε άλλο κράτοσ – 
μζλοσ μθ υπαγόμενθ ςτο Φ.Σ.Α. ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ κα για τθν Αγγλία και 
Σορτογαλία ωσ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν που φορολογείται ςε αυτά τα κράτθ 
– μζλθ. 
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 ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΑΘΩΝ 
 
Ρριςμζνεσ περιπτϊςεισ αποκτιςεων αγακϊν, απαλλάςςονται επίςθσ από το 

φόρο. Ρι απαλλαγζσ αυτζσ ζχουν ςτόχο αφενόσ τθν ίςθ φορολογικι μεταχείρθςθ των 
πράξεων αυτϊν με τισ πράξεισ που διενεργοφνται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και 
αφετζρου τθν απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ επιςτροφι του φόρου ςτουσ 
αλλοδαποφσ υποκείμενουσ ςτο φόρο. 

   

Με βάςθ το άρκρο 29 του Ν. 2859/2000: 
 Απαλλαγι τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ αγακϊν, των οποίων θ ειςαγωγι ι θ 

παράδοςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ απαλλάςςεται από το φόρο . 
 Απαλλάςςεται από το Φ.Σ.Α. θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν για τθν οποία ο 

υπόχρεοσ για τθν καταβολι του Φ.Σ.Α. ςτθν Ελλάδα κα είχε δικαίωμα ολικισ 
επιςτροφισ του Φ.Σ.Α. αυτοφ. Σρόκειται για το δικαίωμα επιςτροφισ του Φ.Σ.Α. 
με τον οποίο επιβαρφνονται ςτθν Ελλάδα υποκείμενοι ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ. 

 Απαλλάςςεται από το Φ.Σ.Α. θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ εφθμερίδων και 
περιοδικϊν που αναςτζλλεται από τθν είςπραξθ του οφειλόμενου φόρου. Ρ 
φόροσ αυτόσ καταβάλλεται όταν οι εφθμερίδεσ και τα περιοδικά διανζμονται ςτθν 
Ελλάδα από τον υποκείμενο ςτο φόρο ι από το πρακτορείο διανομισ και ςε 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει οφτε πρακτορείο διανομισ, από τον παραλιπτθ. 

 
 

 Παράδειγμα απαλλαγισ ςτθν ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακών 
 
Θ μεταφορικι επιχείρθςθ Α που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ιςπανία κατά τθν 

διάρκεια μεταφοράσ που πραγματοποιεί απότθν Ιταλία ςτθν Ελλάδα παραγγζλει ζνα 
εξάρτθμα από τθν Ιταλία για τθν επιςκεφθ του αυτοκινιτου τθσ που ζπακε βλάβθ 
ςτθν Ελλάδα. Για τθν απόκτθςθ αυτι δεν οφείλεται Φ.Σ.Α., ςτθν Ελλάδα εφόςον θ 
επιχείρθςθ Α δεν πραγματοποιεί μεταφορζσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ.αν όμωσ θ 
επιχείρθςθ Α πραγματοποιεί μεταφορζσ από άλλο κράτοσ – μζλοσ προσ τθν Ελλάδα 
και αντίςτροφα  και παράλλθλα πραγματοποιεί και εςωτερικζσ μεταφορζσ,  για τισ 
τελευταίεσ αυτζσ πράξεισ πρζπει να εγγραφεί ςτο Φ.Σ.Α., να πάρει Α.Φ.Ξ. και να 
υποβάλλει δθλϊςεισ Φ.Σ.Α. ςτθν Ελλάδα.   

 
 

 

3.5 ΕΚΠΣΩΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 
 
 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ    
 
Θ κάκε επιχείρθςθ, ζχει το δικαίωµα να αφαιρζςει από το Φ.Σ.Α. που ειςζπραξε 

από τισ πωλιςεισ τθσ, τισ παροχζσ υπθρεςιϊν τθσ και από τισ ενδοκοινοτικζσ 
αποκτιςεισ αγακϊν και λιψεισ υπθρεςιϊν, το Φ.Σ.Α. που πλιρωςε κατά τθν αγορά ι 
κατά τθν ειςαγωγι των αγακϊν τθσ και παγίων τθσ, κακϊσ και των δαπανϊν τθσ. Αν θ 
επιχείρθςθ υποβάλει διλωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ και κατζχει τα νόμιμα 
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φορολογικά ςτοιχεία (τιμολόγια κλπ.) που ζχουν εκδοκεί μετά τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ ζναρξθσ, δεν χάνει το δικαίωμα ζκπτωςθσ και επιςτροφισ του Φ.Σ.Α., αν 
τυχόν δεν τα ζχει καταχωριςει εμπρόκεςμα ςτα τθροφμενα βιβλία ι αν υποβάλει 
εκπρόκεςμα τισ δθλϊςεισ του Φ.Σ.Α.  

Υτθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ενεργεί πράξεισ υποκείµενεσ και µθ 
υποκείµενεσ ςτο Φ.Σ.Α., το δικαίωµα τθσ ζκπτωςθσ του Φ.Σ.Α. περιορίηεται µόνο ςτισ 
υπαγόµενεσ ςτο Φ.Σ.Α. πράξεισ. Φζτοιου είδουσ πράξεισ είναι οι πωλιςεισ προϊόντων 
και εµπορευµάτων που πραγµατοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ενϊ πράξεισ µθ 
υπαγόµενεσ ςτο Φ.Σ.Α. είναι τα ζςοδα από εκµετάλλευςθ ιαµατικϊν πθγϊν, οι 
αµοιβζσ από αςφαλιςτικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ πραγµατοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ.  

Φο δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Σ.Α. ειςροϊν γεννάται τθ ςτιγμι που 
πραγματοποιείται θ φορολογθτζα πράξθ τθσ παράδοςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, 
αγακϊν και τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ των αγακϊν και επομζνωσ τθ ςτιγμι 
εκείνθ ο υποκείμενοσ ζχει δικαίωμα να εκπζςει το Φ.Σ.Α. 

Για τα ειςαγόμενα αγακά, το δικαίωμα ζκπτωςθσ γεννάται κατά το χρόνο που 
γίνεται αποδεκτό το παραςτατικό τθσ ειςαγωγισ, ςφμφωνα με τισ τελωνειακζσ 
διατάξεισ. 

ςον αφορά τισ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ δεν καταβάλλεται ουςιαςτικά ο 
Φ.Σ.Α. που αναλογεί ςε αυτζσ, απλά γίνεται μια μόνο λογιςτικι τακτοποίθςθ του 
Φ.Σ.Α. το οποίο αναλογεί ςτισ πράξεισ των ενδοκοινοτικϊν αυτϊν αποκτιςεων, χωρίσ 
ςτθν ουςία να καταβάλλεται ο Φ.Σ.Α. αυτόσ. Επομζνωσ, με τθν παραλαβι ι αποςτολι 
των αγακϊν και τθν ζκδοςθ των ςχετικοφ τιμολογίου από τον προμθκευτι άλλου 
κράτουσ-μζλουσ, πιςτϊνεται ο λογαριαςμόσ του Φ.Σ.Α. και ταυτόχρονα γίνεται και 
ιςόποςθ χρζωςθ του. 

ςον αφορά τθν αξία τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ, καταχωρείται ςτα βιβλία 
του υποκείμενου ωσ ειςροι, ςε χωριςτό λογαριαςμό, το κόςτοσ αυτισ και λαμβάνεται 
ωσ φορολογθτζα αξία τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ αυτι που προςδιορίηεται, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 και ωσ εκροι ςε χωριςτό λογαριαςμό το ίδιο ποςό. Ρ 
Φ.Σ.Α. τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ αγακϊν εκπίπτει όταν παρζχεται από το νόμο 
ολικό δικαίωμα ζκπτωςθσ. Υε αντίκετθ περίπτωςθ γίνεται αποκλειςμόσ του 
δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ ι επιμεριςμόσ του Φ.Σ.Α. που εκπίπτει ςε περίπτωςθ 
επιμεριςμοφ του Φ.Σ.Α., δθλαδι καταβάλλεται με τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 
διλωςθσ. 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΣΩΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΟΜΕΝΕ ΠΡΑΞΕΙ 
 
Εξαίρεςθ του κανόνα ςφμφωνα με τον οποίο το δικαίωμα ζκπτωςθσ παρζχεται 

μόνο κατά το μζροσ που τα αγακά και οι υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν 
πραγματοποίθςθ πράξεων που υπάγονται ςτο φόρο, αποτελοφν οριςμζνεσ πράξεισ 
για τισ οποίεσ, παρότι είναι απαλλαςςόμενεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. Θ 
παροχι δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ για τισ πράξεισ αυτζσ, ζχει ςτόχο αφενόσ τθν αποφυγι 
τθσ διπλισ φορολόγθςθσ και αφετζρου τθν αποφορολόγθςθ των πράξεων οι οποίεσ 
δεν αποτελοφν εγχϊρια κατανάλωςθ (εξαγωγζσ αγακϊν και πράξεισ εξομοιοφμενεσ 
με εξαγωγζσ).  
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Οι πράξεισ αυτζσ είναι:  

 Δραςτθριότθτεσ που γίνονται ςτο εξωτερικό  
Δικαίωμα ζκπτωςθσ παρζχεται ςτον υποκείμενο, κατά το μζροσ που τα αγακά ι 

οι υπθρεςίεσ  χρθςιμοποιοφνται για τθν πραγματοποίθςθ ςτο εξωτερικό 
δραςτθριοτιτων, εφόςον αυτζσ κα παρείχαν δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου αν είχαν 
πραγματοποιθκεί ςτο εςωτερικό. 

 Πράξεισ που απαλλάςςονται από το φόρο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 22 (παρ. 1, περιπ. λϋ και λγϋ) 

Υτθν περίπτωςθ αυτι, περιλαμβάνεται το δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
ειςροϊν, για υπθρεςίεσ που απαλλάςςονται απο τον φόρο, επειδι θ αξία αυτϊν 
περιλαμβάνεται ςτθ φορολογθτζα αξία των ειςαγόμενων αγακϊν, κακϊσ και για τισ 
πράξεισ παράδοςθσ αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, που απαλλάςςεται από το 
φόρο, επειδι, αν τα αγακά αυτά ειςάγονταν από το εξωτερικό κα απαλλαςςόταν 
απότο φόρο. 

 Πράξεισ που απαλλάςςονται από το φόρο με τισ διατάξεισ των άρκρων 24, 25, 
26, 27 και 28 

Θ διάταξθ αυτι καλφπτει μια μεγάλθ κατθγορία απαλλαςςόμενων πράξεων, για 
τισ οποίεσ, εκτόσ απότθν απαλλαγι παρζχεται ταυτόχρονα και δικαίωμα ζκπτωςθσ 
του φόρου (φόρου ειςροϊν) που τισ επιβάρυνε. 

 Δικαίωμα ζκπτωςθσ για αςφαλιςτικζσ, ανταςφαλιςτικζσ και διάφορεσ 
χρθματοοικονομικζσ εργαςίεσ  

Ξε τθ διάταξθ αυτι παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ςε μια μεγάλθ 
κατθγορία παρεχόμενων υπθρεςιϊν, οι οποίεσ απαλλάςςονται από το φόρο και 
αφοροφν όλεσ τισ αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ εργαςίεσ κακϊσ και το 
μεγαλφτερο μζροσ των χρθματοοικονομικϊν (τραπεηικϊν κλπ.) εργαςιϊν, εφόςον ο 
λιπτθσ είναι εγκαταςτθμζνοσ εκτόσ τθσ Μοινότθτασ ι οι εργαςίεσ αυτζσ ςυνδζονται 
άμεςα με αγακά που εξάγονται ςε χϊρα εκτόσ τθσ Μοινότθτασ. 

 Δικαίωμα ζκπτωςθσ για τθν διάκεςθ δϊρων και δειγμάτων 
Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 απαλλάςςονται από το φόρο τα δϊρα 

αξίασ μζχρι 10 € και τα δείγματα που διακζτει ο υποκείμενοσ ςτο φόρο. 

 Δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ςτουσ υποκείμενουσ που μεςολαβοφν για τθ 
διάκεςθ καρτϊν τθλεπικοινωνίασ και ειςιτθρίων μεταφοράσ προςϊπων που 
ακυρϊνονται ςε ειδικά μθχανιματα ( άρκρο 19 παρ. 3)  

 

 Παράδειγμα 1ο  
 

Ξθχανολόγοσ – Θλεκτρολόγοσ, που ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα (γραφείο ςτο Θράκλειο), αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ 
θλεκτρολογικισ μελζτθσ για ακίνθτο που βρίςκεται ςτθν Ιςπανία.  

Για τθν εργαςία αυτι ο Ζλλθνασ μθχανικόσ προβαίνει ςε οριςμζνεσ δαπάνεσ 
ςτθν Ελλάδα, για αγορά υλικϊν ςχεδίαςθσ, κ.λ.π. 1.000€ και επιβαρφνεται με φόρο. 
Υτθν περίπτωςθ αυτι ο Ζλλθνασ μθχανικόσ δικαιοφται να εκπζςει ολόκλθρο το φόρο 
ειςροϊν του ςυμπεριλαμβανομζνου και του φόρου των δαπανϊν που ζκανε ςτθν 
Ελλάδα για τθν υπθρεςία που προςζφερε ςτο εξωτερικό δεδομζνου ότι θ υπθρεςία 
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αυτι, κα παρείχε δικαίωμα ζκπτωςθσ αν είχε πραγματοποιθκεί ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ. 

 

 Παράδειγμα 2Ο 
 

Ξεταφορικό γραφείο αναλαμβάνει τθν μεταφορά από τθν Ακινα ςτο Βόλο 
αγακϊν που ζχουν προςκομιςκεί ςτο τελωνείο Ακθνϊν, αλλά με τελικό προοριςμότο 
Βόλο όπου κα γίνει και ο εκτελονιςμόσ των αγακϊν. Θ αξία τθσ μεταφοράσ αυτισ κα 
ςυμπεριλθφκεί ςτθ φορολογθτζα βάςθ για τθν επιβολι του Φ.Σ.Α. ςτο τελωνείο. 
Υτθν περίπτωςθ αυτι θ φορτοτικι που κα εκδοκεί, κα ςφραγιςτεί από το τελωνείο με 
ςχετικι ζνδειξθ ότι θ αξία τθσ μεταφοράσ ζχει λθφκεί υπόψθν ςτθ φορολογθτζα αξία 
των ειςαχκζντων ειδϊν και ςυνεπϊσ δεν κα αναγράφει Φ.Σ.Α. ςτθ φορτοτικι. Ζτςι το 
μεταφορικό γραφείο παρά το γεγονόσ ότι δεν ζχει ειςπράξει Φ.Σ.Α., κα προβεί ςτθν 
ζκπτωςθ του Φ.Σ.Α. που πλιρωςε για καφςιμα και λοιπά ζξοδα μεταφοράσ. 

 

 Παράδειγμα 3Ο  
 
Εμπορικόσ αντιπρόςωποσ οικϊν εξωτερικοφ που εδρεφει ςτθν Ακινα μεςολαβεί 

για τθν ειςαγωγι υφαςμάτων ςε ελλθνικι εταιρεία από κινζηικο οίκο. Για 
μεςολάβθςι του λαμβάνει προμικεια. Υτο τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν που κα 
εκδόςθ ο αντιπρόςωποσ δεν κα υπολογίςει Φ.Σ.Α., διότι θ προμικεια που δικαιοφται 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ φορολογθτζα αξία των ειςαγϊμενων υφαςμάτων. Υτθν 
περίπτωςθ αυτι δικαιοφται επιπλζον να εκπζςει το Φ.Σ.Α. των δαπανϊν του π.χ. 
ζξοδα λειτουργείασ γραφείου που αναλογοφν ςτα απαλλαςςόμενα ζςοδα τθσ 
προμικειασ που ειςζπραξε για τθν ςυγκεκριμζνθ διαμεςολάβθςθ.  
 
 

 Παράδειγμα 4Ο  
 

Ζςτω εμπορικόσ αντιπρόςωποσ για παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του 2015, πρζπει 
να ειςπράξει από αλλοδαπό οίκο προμικειεσ 20.000€ μζςω τθσ Εκνικισ Φράπεηασ. Για 
το ςκοπό αυτό εκδίδει τιμολόγιο προσ τθν τράπεηα αναφζροντασ και τα ςτοιχεία του 
αλλοδαποφ οίκου ωσ εξισ: 

Για προμικειεσ 20.000€ - φόροσ ειςοδιματοσ 15% × 20.000 = 3.000€ => κακαρό 
πλθρωτζο 17.000€. 

 
Υτα βιβλία του αντιπροςϊπου κα γίνει θ εγγραφι: 
------------------------                         ------------------------- 

38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                               17.000 
33.13.99 ΝΡΙΣΡΙ ΣΑΤΑΜΤΑΦΡΧΞΕΟΡΙ ΦΡΤΡΙ                         3.000 
                37.00 ΕΥΡΔΑ ΑΣΡ ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ                                                     
                37.00.00 ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧ                                            20.000 

               ------------------------                         -------------------------- 
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 Παράδειγμα 5Ο  
 
Ελλθνικι επιχείρθςθ που εξάγει τα προϊόντα τθσ αποκλειςτικά εκτόσ κοινότθτασ 

πραγματοποίθςε κατά τον  μινα Ιανουάριου του ζτουσ 2015 εξαγωγζσ αξίασ 30.000€ - 
το Φ.Σ.Α. μθδζν ( 0 ). 

Ματά το ίδιο χρονικό διάςτθμα καταβάλει  για αγορά πρϊτων και βοθκθτικϊν 
υλϊν και ζξοδα που ζχουν επιβαρυνκεί με φόρο 20.000€ και Φ.Σ.Α. 4.600€. Επειδι θ 
επιχείρθςθ είναι αποκλειςτικά εξαγωγικι και ο Φ.Σ.Α. εκροϊν επομζνωσ κα είναι 
μθδζν, ολόκλθρο το ποςό του φόρου των ειςροϊν του φόρου 4.600€, δικαιοφται να 
ηθτιςει να τθσ επιςτραφεί. 

 
 Παράγειγμα 6ο  

 
Ζμποροσ Α πουλάει εμπορεφματα αξίασ 20.000€ ςτον ζμπορο Β, ο οποίοσ κζτει 

τα εμπορεφματα αυτά ςτο τελωνειακό κακεςτϊσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, με 
ςκοπό τθν μεταγενζςτερθ εξαγωγι τουσ. Θ παράδοςθ αυτι απαλλάςςεται από το 
φόρο. Ρ ζμποροσ Α ζχει δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν, με τον οποίο 
επιβαρφνκθκαν τα αγακά αυτά ςε προθγοφμενα ςτάδια. 

 

 Παράδειγμα 7Ο  
 

Ζμποροσ ειδϊν εξοπλιςμοφ πλοίων που ζχει τθν ζδρα του ςτον Σειραιάπωλεί 
διάφορα εξαρτιματα πλοίου αντί 10.000€ ςε πλοιοκτιτθ, ο οποίοσ τα τοποκετεί ςε 
πλοιό που ναυπθγεί. Φα εν λόγω εξαρτιματα ζχουν ειςαχκεί από τον ζμπορο αντί 
αξίασ 8.000€ πλζον Φ.Σ.Α. ειςαγωγισ 1.520€. Υτθ περίπτωςθ αυτι προβλζπεται 
πλιρωσ απαλλαγι τθσ παράδοςθσ των εξαρτθμάτων και ςυχρόνωσ παρζχεται ςτον 
ζμπορο το δικαίωμα τθσ ζκπτωςθσ τόςο του φόρου των αγορϊν 1.520€ όςο και του 
φόρου των δαπανϊν που αναλογοφν ςτθ πϊλθςθ αυτι. Επομζνωσ αν υποκζςουμε ότι 
ο φόροσ δαπανϊν που αναλογεί ςτθν απαλλαςςόμενθ αυτι πϊλθςθ είναι 400€ ο εν 
λόγω ζμποροσ διακιοφταινα εκπζςει ι να του επιςτραφεί ο φόροσ που κατζβαλλε 
ςυνολικά ( 1.520 + 400 = 1.920€ ). 

 

 Παράδειγμα 8ο  
 
Ελλθνικι αςφαλιςτικι εταιρεία, με ζδρα τθ Νάριςα αναλαμβάνει τθν αςφάλιςθ 

εμπορευμάτων τουρκικισ εμπορικισ εταιρείασ που αγοράςτθκαν ςτθν Ελλάδα και 
μεταφζρονται ςτθν Φουρκία. Για τισ εν λόγω εργαςίεσ (αςφάλιςτρα εμπορευμάτων) 
δεν οφείλεται φόροσ διότι οι εργαςίεσ αυτζσ απαλλάςςονται από το Φ.Σ.Α. 
Σεραιτζρο όμωσ θ ελλθνικι αςφαλιςτικι εταιρεία δικαιοφται να υποβάλλει διλωςθ 
ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. και να ηθτιςει τθν επιςτροφι του φόρου ειςροϊν που 
αναλογοφν ςτθν απαλλαςςόμενθ εργαςία αςφάλιςθσ των εμπορευμάτων τθσ 
τοφρκικθσ εμπορικισ εταιρείασ. 
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 Παράδειγμα 9Ο  
 
Υε μια αςφαλιςτικι εταιρεία τα ςυνολικά αςφάλιςτρα αγακϊν του μθνόσ 

Ιανουαρίου του 2015 ανιλκαν ςε 48.000€. Από το ποςό αυτό 36.000€ αφοροφν 
αςφάλιςτρα εμπορευμάτων για εξαγωγζσ ςε τρίτεσ χϊρεσ και 12.000€ αφοροφν 
αςφάλιςτρα για εξαγωγζσ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Αν ςτθν ίδια φορολογικι περίοδο ο 
Φ.Σ.Α. ειςροϊν  που επιβάρυνε τα διαχειριςτικά ζξοδα ανιλκε ςε 900€, θ 
αςφαλιςτικι εταιρεία δικαιοφται να ηθτιςει από το δθμόςιο επιςτροφι του Φ.Σ.Α. 
ειςροϊν που αναλογεί ςτισ εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ποςοφ 900€ × 75% = 675€ 
επειδι (36.000 ÷ 48.000) × 100 = 75%.  

 
Λογιςτικόσ χειριςμόσ: 

Ματά τθν καταβολι  του Φ.Σ.Α. ειςροϊν χρεϊνεται ο λογαριαςμόσ 63 φόροι 
-  τζλθ με ολόκλθρο το ποςό 

-------------------------------                       ----------------------------------- 
63 ΦΡΤΡΙ – ΦΕΝΘ                                                                            900 
63.98.08 Φ.Σ.Α. ΕΜΣΙΣΦΡΞΕΟΡΥ ΦΡΤΡΝΡΓΘΜΑ  
               38 ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ 
               38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                                900 
------------------------------                       ------------------------------------ 
 
Ματά τθν επιβολι του αιτιματοσ επιςτροφισ μζροσ του φόρου ειςροϊν ςτθν 
αρμόδια Δ.Ρ.Χ. κα γίνει θ εγγραφι: 

       ------------------------------                            ------------------------------- 
33 ΧΤΕΩΥΦΕΥ ΔΙΑΦΡΤΡΙ                                                            675 
33.13 ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΔΘΞΡΥΙΡ  
33.13.91 ΕΣΙΥΦΤΕΣΦΕΡΥ Φ.Σ.Α. ΕΙΥΤΡΩΟ 

74.01 ΕΣΙΥΦΤΡΦΕΥ ΔΑΥΞΩΟ ΜΑΙ ΝΡΙΣΩΟ                               
ΕΣΙΒΑΤΧΟΥΕΩΟ                                

74.01.91 ΕΣΙΥΦΤΕΣΦΕΩΥ Φ.Σ.Α. ΕΙΥΤΡΩΟ                                   675 
                  -------------------------------                           --------------------------------- 
  

 Παράδειγμα 10ο  
 
Επιχείρθςθ εμπορίασ θλεκτρικϊν ειδϊν αγόραςε 200 αναπτιρεσ προσ 8€ τον 

κακζνα ςφνολο 1.600 πλζον Φ.Σ.Α. 23% = 368€ με ςκοπό να τουσ δωρίςει ςτουσ 
πελάτεσ τθσ. Επειδι θ αξία κτιςθσ χωρίσ φόρο που αναλογεί για κάκε άτομο ζιναι 
κάτω από 10€ ςτθ δίακεςθ των δϊρων δεν υπολογίηεται Φ.Σ.Α. Θ εγγραφι αγοράσ κα 
είναι: 

-------------------------                         --------------------------- 
64 ΔΙΑΦΡΤΑ ΕΠΡΔΑ                                                                        1.600 
64.02 ΕΠΡΔΑ ΣΤΡΒΡΝΘΥ ΜΑΙ ΔΙΑΦΘΞΙΥΘΥ 
64.02.07 ΕΠΡΔΑΑ ΣΤΡΒΡΝΘΥ ΔΙΑΝΡΙΣΩΟ ΞΕΘΡΔΩΟ 
64.02.07.04 ΕΙΥΤΡΕΥ ΕΠΡΔΩΟ – ΔΑΣΑΟΩΟ  
                      ΧΣΡΜΕΙΟΦΑΙ ΥΕ Φ.Σ.Α.23% 
54 ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΦΡΤΡΧΥ                                                       368 
54.00 Φ.Σ.Α. 
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54.00.29 Φ.Σ.Α. ΕΙΥΤΡΩΟ ΕΠΡΔΩΟ ΔΑΣΑΟΩΟ  
54.00.29.04 Φ.Σ.Α.ΕΙΥΤΡΩΟ ΕΠΡΔΩΟ ΔΑΣΑΟΩΟ  
                       ΣΤΡΥ 23% 

38 ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ                                                             1968 
38.00 ΦΑΞΕΙΡ 

     ------------------------------                         -----------------------------  
 
 

ΕΞΑΙΡΕΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΣΩΗ 
 
Ματϋεξαίρεςθ των όςων εκτζκθκαν παραπάνω, δεν παρζχεται δικαίωμα 

ζκπτωςθσ του φόρου με τον οποίο ζχουν επιβαρυνκεί οι δαπάνεσ που αναφζρονται 
παρακάτω: 

 
1. Αγορά, ειςαγωγι ι ενδοκοινοτικι απόκτθςθ καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων, τα 

οποία προβλζπονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ του άρκρου 44 του Ο. 2859/2000.  
Φζτοια προϊόντα είναι τα τςιγάρα, τα ποφρα, τα πουράκια, ο καπνόσ μαςιματοσ 
κλπ. που αγοράηονται ι ειςάγονται από πρατθριοφχουσ, λιανοπωλθτζσ ι από 
αυτοφσ που κζλουν να τα κάνουν δϊρα ςε πελάτεσ τουσ κλπ. Για όλα αυτά 
εκπίπτει ο Φ.Σ.Α. των αγορϊν από το Φ.Σ.Α. των εκροϊν (πωλιςεων), αλλά 
προςτίκεται ςτθν αντίςτοιχθ αξία αγορϊν και αυξάνει το κόςτοσ τουσ. 

2. Αγορά,  ειςαγωγι ι ενδοκοινοτικι απόκτθςθ οινοπνευματωδϊν ι αλκοολοφχων 
ποτϊν, εφόςον αυτά διατζκθκαν για τθν πραγματοποίθςθ μθ φορολογθτζων 
πράξεων. Φζτοιεσ πράξεισ είναι π.χ. θ διάκεςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν που κάνει 
θ επιχείρθςθ, ι θ διάκεςθ ωσ δϊρων που ςτζλνει ςτουσ πελάτεσ τθσ.Υτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ ο Φ.Σ.Α. δεν εκπίπτει. 

3. Δαπάνεσ για δεξιϊςεισ, ψυχαγωγία και φιλοξενία γενικά 
Ρι δαπάνεσ αυτζσ κεωροφνται ωσ μθ άμεςα λειτουργικζσ για το ςφςτθμα 

του Φ.Σ.Α. και ο φόροσ που αναλογεί ςε αυτζσ, δεν αναγνωρίηεται για ζκπτωςθ. 
Σ.χ. ζξοδα κάκε είδουσ φιλοξενίασ (ξενοδοχεία, εςτιατόρια κ.λ.π.) 

4. Δαπάνεσ ςτζγαςθσ, τροφισ, ποτϊν, μετακίνθςθσ και ψυχαγωγίασ για το 
προςωπικό ι τουσ εκπροςϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ 

Ρ Φ.Σ.Α. που αναλογεί ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δεν αναγνωρίηεται για ζκπτωςθ, 
αλλά προςτίκεται και αυξάνει το κόςτοσ των αντίςτοιχων δαπανϊν. 

5. Αγορά, ειςαγωγισ ι ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ επιβατικϊν αυτοκινιτων 
ιδιωτικισ χριςθσ (Ε.Ι.Χ.) μζχρι εννζα (9) κζςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
κζςθσ του οδθγοφ, μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, ςκαφϊν και αεροςκαφϊν 
ιδιωτικισ χριςθσ, που προορίηονται για αναψυχι ι ακλθτιςμό, κακϊσ επίςθσ και 
οι δαπάνεσ για καφςιμα, επιςκευι, ςυντιρθςθ, μίςκωςθ και κυκλοφορία των 
μζςων αυτϊν. Ζτςι, δεν αναγνωρίηεται προσ ζκπτωςθ ο φόροσ Φ.Σ.Α. που ζχει 
καταβλθκεί κατά τθν ειςαγωγι, τθν ενδοκοινοτικι απόκτθςθ ι τθν αγορά κακϊσ 
και για δαπάνεσ λειτουργίασ (καφςιμα, ςυντιρθςθ, επιςκευι κλπ.) όλων των εν 
λόγω μεταφορικϊν μζςων, αλλά προςτίκεται και προςαυξάνει το αντίςτοιχο 
κόςτοσ αγοράσ ι δαπάνθσ.   
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 Παράδειγμα 1ο  
 
Ρ Α διατθρεί ςτθν Μαςςάνδρα ξενοδοχείο (κλάδοσ υποκείμενοσ ςε Φ.Σ.Α.) και 

λουτρά (μθ υποκείμενοσ ςτο Φ.Σ.Α. κλάδοσ). Ξζςα ςτο 2015 ο Α πραγματοποίθςε τα 
εξισ ακακαριςτα ζςοδα. 

Από το ξενοδεοχείο       480.000€ 
Από τα λουτρά                144.000€ 
Υφνολο εςόδων               624.000€  
 

Ρ Φ.Σ.Α. των κοινϊν ειςροϊν είναι 23.000€ με τον οποίο επιβαρφνκθκε ο 
Α.  

Ξε βάςθ τα παραπάνω ζχουμε    480.000/ 624.000 = 76,92% ι 77% 
Σοςοςτό Φ.Σ.Α. ειςροϊν που αναλογεί ςτισ πράξεισ για τισ οποίεσ 

παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ . 
Δθλαδι 23.000 × 77% = 17.710€ είναι το ποςό Φ.Σ.Α. από τισ κοινζσ 

δαπάνεσ που ζχει δικαίωμα να εκπζςει ο Α.  
 

 Παράδειγμα 2Ο 
 
Ξια εμπορικι επιχείρθςθ Α αγοράηει ςτισ 10/9/2015 από τον ειςαγωγζα Β ενα 

επιβατικό Ι.Χ. 8 κζςεων αντί ποςοφ 30.000€ + Φ.Σ.Α. 6.900€ μζχρι τισ 30/9/2015 
πλιρωςε για ζξοδα ςυντιρθςθσ, καφςιμα 500€ + Φ.Σ.Α. 115€. Ματά τθν υποβολι τθσ 
περιοδικισ διλωςθσ θ επιχείρθςθ Α δεν δικαιοφται να εκπζςει το Φ.Σ.Α. τθσ αγοράσ 
6.900€ κακϊσ και τισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ και καυςίμων 115€. 

 
 

 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΕΚΠΙΠΣΟΜΕΝΟΤ ΦΟΡΟΤ 
 

1. Επιμεριςμόσ φόρου κοινϊν ειςροϊν  
    Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 για να εκπεςτεί ο φόροσ των 

ειςροϊν κα πρζπει αυτζσ να χρθςιμοποιικθκαν για τθν πραγματοποίθςθ πράξεων 
(φορολογθτζων ι αφορολόγθτων) για τισ οποίεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. 

    Σροκειμζνου όμωσ για κοινζσ ειςροζσ που χρθςιμοποιοφνται ςε πράξεισ, για 
τισ οποίεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ και ςε πράξεισ, για τισ οποίεσ δεν παρζχεται 
τζτοιο δικαίωμα, ο υποκείμενοσ ςτο φόρο πρζπει να περιορίςει το διακίωμα 
ζκπτωςθσ τουφόρου των κοινϊν αυτϊν ειςροϊν, αναλογικά μόνο ςτισ πράξεισ που 
παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. 

    Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο φόροσ που εκπίπτεται ορίηεται ςε ποςοςτό επί τοισ 
εκατό (%) του ςυνολικοφ ποςοφ του φόρου των κοινϊν ειςροϊν. 

 

2. Εξεφρεςθ ποςοςτοφ εκπιπτόμενου φόρου ειςροϊν (pro-rata) 
Φο παραπάνω ποςοςτό βρίςκεται με βάςθ κλάςμα που ζχει αρικμθτι το ποςό 

του ετιςιου κυκλοφ εργαςιϊν χωρίσ φόρο, που αφορά πράξεισ για τισ οποίεσ 
παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου (φορολογθτζεσ και αφορολόγθτεσ) και 
παρανομαςτι, το ποςό των πράξεων που αναφζρονται ςτον αρικμθτι κακϊσ και των 
πράξεων, για τισ οποίεσ δεν παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. 
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𝛷𝜊𝜌𝜊𝜆𝜊𝛾𝜂𝜏έ𝜀𝜎 𝜀𝜅𝜌𝜊έ𝜎 (𝜒𝜔𝜌ί𝜎 𝛷𝛱𝛢)  +  𝛼𝜋𝛼𝜆𝜆𝛼𝜍𝜍ό𝜇𝜀𝜈𝜀𝜎 𝛭.𝛥.𝛦.×  100

𝛷𝜊𝜌𝜊𝜆𝜊𝛾𝜂𝜏έ𝜀𝜎 𝜀𝜅𝜌𝜊έ𝜎 ( 𝜒𝜔𝜌𝜄𝜎 𝛷𝛱𝛢)  + 𝛼𝜋𝛼𝜆𝜆𝛼𝜍.𝛭.𝛥.𝛦. ή 𝛸.𝛥.𝛦. + 𝜀𝜉𝛼𝜄𝜌𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜀𝜎
 

 

Στο πιο πάνω κλάςμα δεν περιλαμβάνονται τόςο ςτον αρικμθτι όςο 
και ςτον παρανομαςτι τα ποςά που προζρχονται: 
 Από πϊλθςθ αγακϊν τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τθν επιχείρθςθ ωσ πάγια. 

 Από αυτοπαραδόςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν.  

 Από παρεπόμενεσ πράξεισ που ενεργοφνται και ζχουν ςχζςθ με ακίνθτα ι με 
χρθμ/μικζσ  δραςτθριότθτεσ (π.χ. εργαςίεσ που αφοροφν ςυνάλλαγμα, διαχείρθςθ 
χρεογράφων και αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ.). 

 

Στισ απαλλαςςόμενεσ εκροζσ Μ.Δ.Ε. του ΦΠΑ ειςροϊν ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται: 
 Θ αξία των εξαγωγϊν ςε τρίτεσ χϊρεσ και οι ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ. 

 Θ αξία των ενδοκοινοτικϊν τριγωνικϊν παραδόςεων και των πωλιςεων απο 
απόςταςθ. 

 Θ ςυναλλαγματικι διαφορά του τιμιματοσ των εξαγωγϊν που αναφζρεται ςτθ 
διαςάφθςθ εξαγωγισ και του τιμιματοσ που εμφανίηεται ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ (τιμι αγοράσ ςυναλλάγματοσ). 

 Φα ζςοδα των μεςιτϊν από τθν παρόχθ υπθρεςιϊν ςε χϊρεσ εκτόσ τθσ Ε.Ε. 

 Ρι πωλιςεισ αντικειμζνων και υλικϊν, εξαρτθμάτων, ανταλλακτικϊν κλπ. ςε 
πλοία. 

 

Σε εκροζσ Χ.Δ.Ε. του φόρου και ςτισ εξαιροφμενεσ περιλαμβάνονται: 
 Ρι πωλιςεισ εφθμερίδων – περιοδικϊν από πρακτορεία διανομισ, περίπτερα κλπ. 

 Ρι πωλιςεισ καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων, τα μιςκϊματα από ακίνθτα,ι 
επιδοτιςεισ, επιχορθγιςεισ, ενιςχφςεισ, αποηθμιϊςεισ, οι πιςτωτικζσ 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ προζρχονται από ειςαγωγζσ ι ενδοκοινοτικζσ 
αποκτιςεισ, οι πιςτωτικοί τόκοι από κατακζςεισ κπλ. 

 
 

3. Στρογγυλοποίθςθ ποςοςτοφ ζκπτωςθσ 
Φο δεκαδικό μζροσ του ποςοςτοφ, το οποίο προκφπτει απότθν εφαρμογι 

του κλάςματοσ, για το οποίο ζγινε λόγοσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφοσ, 
ςτρογγυλοποιιται ςτθν αμζςωσ μεγαλφτερθ ακζραια μονάδα (π.χ. το 66,02% ςτο 
67% και το 75,98% ςτο 76% κλπ.) 

 

4. Ποςά που δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό ποςοςτοφ 
ζκπτωςθσ 

Δεν περιλαμβάνονται οφτε ςτον αρικμθτι οφτε ςτον παρανομαςτι του 
κλάςματοσ τα ποςά που προζρχονται από: 

 Από παράδοςθ αγακϊν που χρθςιµοποιοφνται από υποκείµενο ςτο φόρο για 
πάγια εκµετάλλευςθ ςτθν επιχείρθςθ. 

 Από παρεπόµενεσ πράξεισ ςε ακίνθτα ι από χρθµατοδοτικζσ ι πράξεισ που 
προβλζπουν οι διατάξεισ των περιπτϊςεων κϋ, καϋ, κβϋ, κγϋ, κδϋ και κεϋ τθσ 
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παραγράφου 1 του άρκρου 22 του παρόντοσ, εφόςον πρόκειται για παρεπόµενεσ 
τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ πράξεισ. 

 Εξαιροφμενεσ από το ΦΣΑ πράξεισ. 

 Επιδοτιςεισ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που δεν ςυνδζονται με τθν 
τιμι όταν δεν υφίςταται ιδθ μερικό δικαίωμα ζκπτωςθσ. 

 Σράξεισ λιπτθ και επιςτροφζσ φόρων. 

 Ενδοκοινοτθκζσ αποκτιςεισ. 

 Αυτοπαραδόςεισ αγακϊν και ιδιοχρθςιμοποίθςθσ υπθρεςιϊν. 
 

5. Χρονικι ιςχφσ εφαρμογισ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ του φόρου 
Φο ποςοςτό ζκπτωςθσ του φόρου όπωσ προςδιορίηεται, ςφμφωνα με τα 

παραπάνω λαμβάνεται υπόψθ για τον οριςτικό διακανονιςμό του εκπιπτόμενου 
φόρου των κοινϊν ειςροϊν , που ενεργείται με βάςθ τα ςυνολίκα οριςτικά ςτοιχεία 
τθσ διαχειριςτικισ περιόδου τθν οποία αφορά. Φο ποςοςτό αυτό εφαρμόηεται επίςθσ 
και ωσ προςωρίνο ποςοςτό και για τθν εξεφρεςθ του εκπιπτόμενου φόρου των κοινϊν 
ειςροϊν ςτισ δθλϊςεισ ΦΣΑ τθσ επόμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου. 

 

6. Προςδιοριςμόσ του ποςοςτοφ του εκπιπτόμενου φόρου με βάςθ 
προςωρινά ςτοιχεία  

Υε περίπτωςθ που κατά το χρόνο υποβολισ των περιοδικϊν δθλϊςεων δεν 
υπάρχουν ςχετικά ςτοιχεία ι αυτά που υπάρχουν δεν είναι πλιρθ ι ςτθν περίπτωςθ 
επιχειριςεων που αρχίηουν για πρϊτθ φορά τισ εργαςίεσ τουσ,  ο προςδιοριςµόσ του 
ποςοςτοφ γίνεται προςωρινά από τον υποκείµενο ςτο φόρο. 

 
 

7. Ειδικόσ τρόποσ προςδιοριςμοφ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ – παράδοςθ 
ακινιτων άρκρου 6 
Σιρθςθ ιδιαίτερων λογαριαςμϊν  

Κατά παρζκκλιςθ των πιο πάνω διατάξεων, με απόφαςθ του αρμόδιου 
Προϊςταμζνου Δ.Ο.Υ., μπορεί: 

 Οα επιτραπεί ςτον υποκείμενο ςτο φόρο ι να υποχρεωκεί αυτόσ να προςδιορίςει 
ζνα ποςοςτό για κάκε τομζα τθσ δραςτθριότθτασ του, εφόςον για κακζναν από 
αυτοφσ τθροφνται ιδιαίτεροι λογαριαςμοί ςτα βιβλία που προβλζπουν οι 
διατάξεισ του Μϊδικα Βιβλίων και Υτοιχείων. 

 Οα επιτραπεί ςτον υποκείμενο ςτο φόρο ι να υποχρεωκεί αυτόσ να ενεργιςει τθν 
ζκπτωςθ, ανάλογα με τθν πραγματικι διάκεςθ των αγακϊν ι τθ χριςθ των 
υπθρεςιϊν, εφόςον τθροφνται ιδιαίτεροι λογαριαςμοί ςτα βιβλία που 
προβλζπουν οι διατάξεισ του Μϊδικα Βιβλίων και Υτοιχείων. 

Παράδοςθ νεόδμθτων ακινιτων  
Σροκειμζνου για πράξεισ ςε ακίνθτα που προβλζπουν οι διατάξεισ του 

άρκρου 6, θ ζκπτωςθ του φόρου ειςροϊν ενεργείται ςφμφωνα με το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ τθσ κάκε ιδιοκτθςίασ ςτο ςυνολικό φόρο ειςροϊν, ο οποίοσ 
διαμορφϊνεται με βάςθ τθν πραγματικι διάκεςθ των αγακϊν και υπθρεςιϊν ανά 
οικοδομι, όπωσ προκφπτει από τα τθροφμενα βιβλία και ςτοιχεία ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Μ.Β.Υ. 
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8. Μθ περιοριςμόσ του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ  
Για λόγουσ διευκόλυνςθσ των υποκειμζνων ςτο φόρο, ο φόροσ ειςροϊν που 

αναλογεί ςε πράξεισ που δεν παρζχουν δικαίωµα ζκπτωςθσ εκπίπτεται ολόκλθροσ, 
εφόςον, για κάκε διαχειριςτικι περίοδο, δεν υπερβαίνει το ποςό των 30 ευρϊ. 
Επομζνωσ αν από τθν εφαρμοφι του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ τουφόρου, προκφπτει ποςό 
μθ εκπιπτόμενου φόρου 30 € και μικρότερο, το ποςό αυτό κα εκπίπτεται (δεν 
διενεργείται pro-rata). 

 

9. Ζκπτωςθ φόρου ςτθν περίπτωςθ παράδοςθσ καινοφργιου 
μεταφορικοφ μζςου ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ  

Υτθν περίπτωςθ παράδοςθσ καινοφργιου µεταφορικοφ µζςου, που 
απαλλάςςεται, ςφµφωνα µε τθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 28, ο 
προσ ζκπτωςθ φόροσ δεν µπορεί να υπερβεί το ποςό του φόρου που αναλογεί ςτθν 
αξία τθσ αρχικισ παράδοςθσ. 

 

 Παράδειγμα 1Ο  
 
Επιχείρθςθ θ οποία δραςτθριοποιιται ςτθν καταςκευι οικοδομϊν προσ 

πϊλθςθ, πρόβαινει ςτθν πϊλθςθ διαμερίςματοσ αξίασ 300.000€ από οικοδομι 
τθσ οποίασ θ άδεια καταςκευισ ζχει εκδοκεί μετά τθν 1/1/2006. Ρ Φ.Σ.Α. εκροϊν 
που αναλογεί ςτθν πϊλθςθ αυτι ανζρχεται ςτο ποςό των 69.000€ (300.000€ × 
23%). 

Επειδι δεν ζχουν αρχίςει ακόμα οι εργαςίεσ καταςκευισ, δεν υπάρχει 
Φ.Σ.Α. ειςροϊν προσ ζκπτωςθ. 

Ξε τθν ειδικι διλωςθ που κα υποβλθκεί, το ποςό του φόρου ειςροϊν που 
αναλογεί ςτθν πϊλθςθ 69.000€ κα κατβλθκεί ολοκλθρο. 

 Ματά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ  θ παραπάνω επιχείρθςθ προβαίνει 
ςτθν πϊλθςθ διαμερίςματοσ αξίασ 300.000€. 
Φόροσ εκροϊν που αναλογεί ςτ πωλοφμενο διαμζριςμα είναι ομοίωσ 
69.000€. 
Ρ φόροσ ειςροϊν για τθν καταςκευι τθσ πολυκατοικίασ ωσ τθν θμζρα τθσ 
πϊλθςθσ ανζρχεται ςε 200.000€. 
Εάν υποκζςουμε ότι το ποςοςτό ςυμμετοχισ του πωλοφμενου 
διαμερίςματοσ το κόςτοσ καταςκευισ τθσ πολυκατοικίασ είναι 20%, ο 
Φ.ΣΑ. ειςροϊν που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο διαμζριςμα είναι 
40.000€ (200.000 × 20%). 
Φο ποςό του φόρου που κα καταβλθκεί μετθν ειδικι διλωςθ κα είναι 
29.000€ (69.000 – 40.000). 

 Φθν ίδια χρονικι περιόδο ζνα παρόμοιο διαμζριςμα πωλείται ωσ πρϊτθ 
κατοικία.  Θ ςυμμετοχι του ςτο κόςτοσ καταςκευισ είναι ομοίωσ 20%. 
Θ πϊλθςθ αυτι είναι απαλλαςςόμενθ από το Φ.Σ.Α. 
Για το Φ.Σ.Α. των ειςροϊν που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο διαμζριςμα 
δεν παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ και κατά ςυνζπεια κα πρζπει να 
διακανονιςτεί μζςω τθσ διλωςθσ Φ.Σ.Α. τθσ οικείασ ςτο πεδίο 
‘’αφαιροφμενα ποςά’’ κωδικόσ 423. 
Δθλαδι ποςό φόρου 40.000€ κα πρζπει να καταβλθκεί ςτο δθμόςιο. 
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 Παράδειγμα 2ο  
 

Ζνασ Ζλλθνασ ιδιϊτθσ αγοράηει ςτισ 25/1/2015 ζνα καινοφργιο αυτοκίνθτο 
αξίασ 30.000€ και πλθρϊνει Φ.Σ.Α. 23% 6.900€.  

Υτισ 10/3/2015 πωλεί το αυτοκίνθτ αυτό ςε αγοραςτεί αλλοφ κράτουσ – 
μζλουσ αντί 20.000€. 

Φο δικαίωμα για ζκπτωςθ και κατά ςυνζπεια για επιςτροφι του Φ.Σ.Α. από 
τθν Δ.Ρ.Χ. ςτον Ζλλθνα ιδιϊτθ περιορίηεται ςτο ποςό των 4.600€ (20.000 × 23%). 

 

 Παράδειγμα 3Ο  προςδιοριςμοφ pro-rata 
 

Επιχείρθςθ ‘’Α. Αντωνίου’’με ζδρα τθν Ακινα και αντικείμενο εργαςιϊν τθν 
εμπορία Θ/Χ και επαγγελματικι εκπαίδευςθ (αφορολόγθτθ δραςτθριότθτα), 
πραγματοποίθςε κατά το ζτοσ 2015 τισ παρακάτω πράξεισ: 

 
υναλλαγζσ                                           Αξία ςε €         υντελεςτισ  τθσ %        Φ.Π.Α. ςε  € 

 

 Σωλιςεισ Θ/Χ ςτο εςωτερικό           1.000.000                         23%                     230.000 

 Σωλιςεισ Θ/Χ ςτθν Φουρκία                200.000                         23%                            -  

 Σωλιςεισ Θ/Χ ςτθν Ιταλία                      90.000                         23%                            - 

 Δωρεάν διάκεςθ Θ/Χ ςε ςχολεία          20.000                         23%                          4.600 

 Διάκεςθ ενόσ Θ/Χ για να                          2.000                          23%                             460 
χρθςιμοποιείται από λογιςτιριο 

 Σϊλθςθ παλαιϊν επίπλων                      3.000                           23%                            690 

 Ζςοδα από ενοίκια                                  10.000                              -                                 - 

 Ζςοδα από ςεμθνάρια                          400.000                             -                                 - 

 Επιδοτιςεισ των Θ/Χ για μείωςθ        150.000                         23%                        34.500 
τθσ τιμισ πϊλθςθσ ςτα ςχολεία 

 Επιδοτιςεισ για τθν αγορά                  200.000                             -                                 - 
επενδυτικοφ εξοπλιςμοφ  

 Δαπάνθ για επιςκευι Θ/Χ ςτθν               5.000                          23%                         1.150 
Γερμανία θ οποία μετά τθν επιςκευι  
επιςτράφθκαν ςτθν επιχείρθςθ 

 Αγορζσ Θ/Χ ςτο εςωτερικό                  200.000                              23%                   46.000 

 Αγορζσ Θ/Χ από Γερμανία                    800.000                             23%                 180.000 

 Αγορά ςυςκευισ ΦΑΠ για                         3.000                             23%                         690   
λογιςτιριο 

 Γραφικι φλθ                                                5.000                              23%                     1.150 

 ΡΦΕ κ.λ.π.                                                     5.000                              23%                     1.150 

 Αμοιβι λογιςτι                                         25.000                              23%                    5.750 

 Ενοίκια αικουςϊν ςεμθναρίου              30.000                              23%                    6.900 

 Δαπάνεσ μετακίνθςθσ των ειςθγθτϊν  20.000                              13%                    2.600  

 Δαπάνεσ μετακίνθςθσ εκπροςϊπου       7.000                               13%                       910 
τθσ επιχείρθςθσ για τθν προϊκθςθ 
των πωλιςεων  Θ/Χ και οργάνωςθ  
των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ  
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 Αμοιβζσ ειςθγθτϊν ςεμθναρίων           100.000                                 -                             -        

 Αμοιβζσ προςωπικοφ                              200.000                                  -                             - 
 
 

Pro-rata   
1.000.000+200.000+590.000+150.000

1.940.000+10.000+400.000+200.000
=   

1.940.000

2.550.000
= 0,7608 ή 77% 

 
 

Φόροσ κοινών ειςροών  
 Διάκεςθ ενόσ Θ/Χ για να                          2.000                              23%                         460                            
χρθςιμοποιείται από το λογιςτιριο 

 Αγορά ςυςκευισ ΦΑΠ  για το                  3.000                              23%                         690 
λογιςτιριο 

 ΡΦΕ κ.λ.π.                                                    5.000                              23%                      1.150 

 Γραφικά                                                       5.000                              23%                      1.150 

 Αμοιβι λογιςτι                                        25.000                              23%                     5.750 
φνολο                                                            40.000€                                                        9.200€ 
 

Εκπιπτόμενοσ φόροσ                                           9.200 × 77% =  7.084€ 
Μθ εκπιπτόμενοσ φόροσ                                    9.200 × 23% = 2.116€ 

 
 

Το ποςοςτό 77% λαμβάνεται υπόψθν: 
1) Για τον οριςτικό διακαννιςμό τθσ ζκπτωςθσ του φόρου των κοινϊν ειςροϊν 

του ζτουσ 2015. 
2) Για τον προςωρινό διακανονιςμό τθσ ζκπτωςθσ του φόρου των κοινϊν 

ειςροϊν ςτισ δθλϊςεισ Φ.Σ.Α. που κα υποβλθκοφν ςτισ φορολογικζσ 
περιόδουσ το 2016.  

 
 
 

 ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 
 
Για να ζχει ο υποκείμενοσ ςτο φόρο το δικαίωμα να εκπζςει το φόρο των 

ειςροϊν του κα πρζπει κατά το χρόνο γζνεςθσ του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ να κατζχει: 
 

 Βεβαίωςθ περί υποβολισ διλωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν 
Θ βεβαίωςθ αυτι αποτελεί το αποδεικτικό τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν του. Θ 

υπαρξι τθσ κατά το χρόνο που γεννάται το δικαίωμα ζκπτωςθσ είναι απαραίτθτθ 
προυπόκεςθ για να αςκθκεί το δικαίωμα ζκπτωςθσ. Ματά ςυνζπεια δικαίωμα 
ζκπτωςθσ δεν μπορεί να αςκθκεί, όταν τα παραςτατίκα ζκπτωςθσ ζχουν εκδοκεί ςε 
θμερομθνία προγενζςτερθ από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ αυτθσ.   

 Σιμολόγιο ι άλλο ςτοιχείο που επζχει κζςθ τιμολογίου  
Οόμιμο τιμολόγιο ι άλλο ςτοιχείο που επζχει κζςθ τιμολογίου, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Μ.Β.Υ.( εκκακαρίςεισ αγορϊν - πωλιςεων , απόδειξθ ΡΦΕ ι ΔΕΘ, 
φορτωτικι, ςυμβόλαιο), από το οποίο να αποδεικνφεται, δθλαδι να αναγράφεται 
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χωριςτά θ αξία τθσ παράδοςθσ αγακϊν και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν που γίνονται 
ς’αυτόν και χωριςτά ο Φ.Σ.Α. από τθν αξία αυτι. 

 τοιχεία από τα οποία αποδεικνφεται θ ειςαγωγι αγακϊν 
Διαςαφιςεισ ι άλλα τελωνειακά ζγγραφα από τα οποία αποδεικνφεται θ 

ειςαγωγι αγακϊν από αυτόν, κακϊσ και ο φόροσ µε τον οποίο επιβαρφνκθκαν τα 
αγακά. 

 τοιχεία για ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ  
Οόµιµο τιµολόγιο ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο που επζχει κζςθ τιµολογίου ι 

τθν περιοδικι διλωςθ τθσ οικείασ φορολογικισ περιόδου, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
υπάρχει άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, για τισ πραγµατοποιοφµενεσ ενδοκοινοτικζσ 
αποκτιςεισ αγακϊν, κακϊσ και τισ λιψεισ υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ είναι ο ίδιοσ 
υπόχρεοσ ςτο φόρο, εφόςον οι πράξεισ αυτζσ ζχουν καταχωρθκεί ςτα τθροφµενα 
βιβλία του Μϊδικα Βιβλίων και Υτοιχείων. 

Μυρωµζνο αντίγραφο τθσ ζκτακτθσ περιοδικισ διλωςθσ, όπου προβλζπεται θ 
καταβολι φόρου µ ε τθ διλωςθ αυτι, από τθν οποία αποδεικνφεται θ καταβολι του 
φόρου. 

 Ζκπτωςθ του φόρου από το λιπτθ των αγακϊν και υπθρεςιϊν 
Χπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου είναι ο λιπτθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 

που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα. Σρόκειται για πράξεισ που 
πραγματοποιοφνται από υποκείμενο ςτο φόρο που δεν είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 
Ελλάδα και οι οποίεσ φορολογοφνται ςτθν Ελλάδα. Υε περίπτωςθ καταβολισ του 
φόρου από τον υπόχρεο το δικαίωµα ζκπτωςθσ µπορεί να αςκθκεί, εφόςον αυτόσ 
κατζχει δικαιολογθτικά ςχετικά µε τθν πραγµατοποίθςθ τθσ φορολογθτζασ πράξθσ 
από τον εγκαταςτθµζνο ςτο εξωτερικό υποκείµενο ςτο φόρο και αποδεικτικό 
καταβολισ του φόρου. 

 Μεταφορά πιςτωτικοφ υπολοίπου 
Υφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 32 του κϊδικα ΦΣΑ όπωσ ιςχφει από 

τισ 8/8/2014, μετά και τθν αντικαταςταςι τθσ από τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 
του Ο. 4281/2014, όταν το ποςό τθσ ζκπτωςθσ είναι µεγαλφτερο από τον οφειλόµενο 
φόρο ςτθν ίδια περίοδο, θ επιπλζον διαφορά µεταφζρεται για ζκπτωςθ ςε επόµενθ 
περίοδο, µε τθν επιφφλαξθ των περί παραγραφισ διατάξεων. Ματ’ εξαίρεςθ, θ 
διαφορά αυτι επιςτρζφεται, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 34.   

 
 

 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΚΠΣΩΕΩΝ ΦΠΑ 
 

Υτο τζλοσ του ζτουσ γίνεται διακανονιςμόσ των εκπτϊςεων του Φ.Σ.Α. που 
ζγιναν με τισ περιοδικζσ δθλϊςεισ, οι οποίεσ υποβλικθκαν από τον υποκείμενο ςτο 
Φ.Σ.Α., κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαχειριςτικισ περιόδου. Ξε τον διακανονιςμό αυτό 
επιδιϊκεται θ αποκατάςταςθ ςτο ακριβζσ ποςό των εκπτϊςεων εκείνων, για τισ 
οποίεσ το φψοσ του ποςοφ που αφαιρζκθκε μεταβλικθκε για οποιαδιποτε αιτία 
μζςα ςτο ζτοσ, αλλά μετά όμωσ από το χρόνο υποβολισ των περιοδικϊν δθλϊςεων. Ρ 
διακανονιςμόσ αυτόσ ενεργείται όταν υποβάλλεται θ εκκακαριςτικι ετιςια διλωςθ 
και προβλζπεται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
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 ταν θ ζκπτωςθ του Φ.Σ.Α. που διενεργείται με τθν υποβολι των περιοδικϊν 
δθλϊςεων είναι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ από εκείνθ που είχε δικαίωμα να 
ενεργιςει ο υποκείμενοσ ςτο φόρο. 

 ταν μετά τθν υποβολι των περιοδικϊν δθλϊςεων ζγιναν μεταβολζσ που δεν 
είχαν λθφκεί υπόψθ για τον κακοριςμό του ποςοφ των εκπτϊςεων, όπωσ ςτθν 
περίπτωςθ ζκπτωςθσ ςτο τίμθμα ι ακφρωςθσ αγορϊν. 

 
Δεν ενεργείται διακανονιςμόσ ςε περιπτϊςεισ καταςτροφισ, απϊλειασ ι κλοπισ 

που αποδεικνφονται ι δικαιολογοφνται, τόςο ςε εμπορεφματα όςο και ςε επενδυτικα 
αακά, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ χοριγθςθσ δϊρων μζχρισ αξίασ 10€ και δειγμάτων 
ανεξαρτιτωσ αξίασ τα οποία διατίκενται για το ςκοπό τθσ επιχείρθςθσ. 

 
 Ειδικά για τα αγακά επζνδυςθσ, θ ζκπτωςθ του φόρου που ενεργικθκε υπόκειται 

ςε πενταετι διακανονιςμό με αφετθρία το ζτοσ χρθςιμοποίθςθσ τουσ. Ρ 
διακανονιςμόσ ενεργείται κάκε ζτοσ για το ζνα πζμπτο (1/5) του φόρου που 
επιβάρυνε το αγακό, ανάλογα με τισ μεταβολζσ του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ. 

 
Για τα ακίνθτα, θ μίςκωςθ των οποίων υπάγεται ςτο φόρο, κατόπιν τθσ 

επιλογισ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 8, θ 
ζκπτωςθ του φόρου που ενεργικθκε υπόκειται ςε δεκαετι διακανονιςμό με 
αφετθρία το ζτοσ χρθςιμοποίθςισ τουσ. Ρ διακανονιςμόσ ενεργείται κάκε ζτοσ για το 
ζνα δζκατο του φόρου που επιβάρυνε το αγακό, ανάλογα με τισ μεταβολζσ του 
δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ. Φο ποςό του φόρου που εναπομζνει για διακανονιςμό κατά 
το χρόνο άςκθςθσ τθσ επιλογισ φορολόγθςθσ, διακανονίηεται με βάςθ ςυνολικι 
περίοδο δζκα ετϊν. 
 Υε περίπτωςθ παράδοςθσ αγακϊν επζνδυςθσ ι οριςτικισ παφςθσ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν ςε φορολογθτζεσ πράξεισ, κατά τθ διάρκεια πενταετίασ ι 
δεκαετίασ, προκειμζνου για ακίνθτα τθσ παραγράφου 2, ενεργείται εφάπαξ 
διακανονιςμόσ μζςα ςτο ίδιο ζτοσ και τα αγακά αυτά κεωροφνται, για τα ζτθ που 
απομζνουν, ότι χρθςιμοποιικθκαν αποκλειςτικά και μόνο: 

α) Σε φορολογθτζεσ δραςτθριότθτεσ, εφόςον πρόκειται: 

 για παράδοςθ θ οποία υπάγεται ςτο φόρο, 

 για καταςτροφι, απϊλεια ι κλοπι, που αποδεικνφονται ι 
δικαιολογοφνται με νόμιμα παραςτατικά, 

 για παράδοςθ ακινιτων με ςφμβαςθ πϊλθςθσ και επαναμίςκωςθσ (sale 
and lease back), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 9 
του άρκρου 6 του Ο. 1665/1986 . 

  για παράδοςθ ζργων ςφνδεςθσ ςτακμϊν αυτοπαραγωγισ ι 
ανεξάρτθτθσ παραγωγισ μζχρι το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. ι του 
Δ.Ε.Υ.Ξ.Θ.Ε. Α.Ε., ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ο. 2773/1999 (Αϋ 286) 
όπωσ ιςχφει. 
 

    β) Σε αφορολόγθτεσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ. 
Εάν εντόσ τθσ περιόδου διακανονιςμοφ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου από τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
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δαπάνθσ για απόκτθςθ ι καταςκευι επενδυτικϊν αγακϊν δεν ζχει γίνει 
ζναρξθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, κεωρείται ότι διατζκθκαν 
αποκλειςτικά και μόνο ςε αφορολόγθτεσ πράξεισ και ενεργείται εφάπαξ 
διακανονιςμόσ με τθν εκκακαριςτικι διλωςθ τθσ διαχειριςτικισ αυτισ 
περιόδου. 

Εξαιρείται του ανωτζρω περιοριςμοφ τθσ πενταετίασ θ 
πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, για τθν απόκτθςθ ι τθν καταςκευι 
επενδυτικϊν αγακϊν από οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ και εταιρίεσ κοινισ 
ωφζλειασ. 

 
 Ωσ αγακά επζνδυςθσ, για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, 

κεωροφνται: 
α) Φα ενςϊματα αγακά, που ανικουν κατά κυριότθτα ςτθν επιχείρθςθ και 

τίκενται από αυτι ςε διαρκι εκμετάλλευςθ, κακϊσ και τα κτίςματα ι άλλου 
είδουσ καταςκευζσ που καταςκευάηονται από τθν υποκείμενθ ςτο φόρο 
επιχείρθςθ ςε ακίνθτο που δεν ανικει κατά κυριότθτα ςε αυτιν, αλλά ζχει, βάςει 
οποιαςδιποτε ζννομθσ ςχζςθσ, τθ χριςθ του ακινιτου αυτοφ, για χρονικό 
διάςτθμα τουλάχιςτον εννζα χρόνων. Αν κατά τθ διάρκεια του πενταετοφσ 
διακανονιςμοφ λιξει θ χριςθ του ακινιτου, ςτο οποίο καταςκευάςτθκαν τα 
ανωτζρω κτίςματα ι άλλου είδουσ καταςκευζσ, ενεργείται εφάπαξ διακανονιςμόσ 
κατά τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 3. Υτθν αξία των αγακϊν 
επζνδυςθσ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ. 

Ωσ αγακά επζνδυςθσ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ νοοφνται και εκείνα που 
εκμεταλλεφονται, ςφμφωνα με το ςκοπό τουσ οι εταιρείεσ του άρκρου 2 του 
Ο.1665/1986 (ΦΕΜ 194 Αϋ). 

Ωσ αγακά επζνδυςθσ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ νοοφνται επίςθσ και οι 
δαπάνεσ που καταβάλλει θ επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ο. 
2773/1999, όπωσ ιςχφει, για τθν καταςκευι μθ ιδιόκτθτου δικτφου ςφνδεςθσ του 
ςτακμοφ αυτοπαραγωγισ ι ανεξάρτθτθσ παραγωγισ μζχρι το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. 
Α.Ε. ι του Δ.Ε.Υ.Ξ.Θ.Ε. Α.Ε.. 

β) τα δικαιϊματα χρθςιμοποίθςθσ διπλωμάτων ςχεδίου, ευρεςιτεχνίασ, 
υποδείγματοσ, εμπορικοφ ι βιομθχανικοφ ςιματοσ και άλλων παρόμοιων, εφόςον 
εξυπθρετοφν περιςςότερεσ από μία χριςεισ. 

 Θ διαφορά του φόρου που προκφπτει για τα αγακά επζνδυςθσ με βάςθ τον τελικό 
ετιςιο διακανονιςμό δεν καταβάλλεται οφτε εκπίπτεται, εφόςον δεν υπερβαίνει 
το ποςό των 30 ευρϊ. 

 

 Παράδειγμα 1Ο  
 
Επιχείρθςθ πο ενεργεί πράξεισ μεδικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν τθσ, 

αγοράηει ςτισ 12/1/2011 ζνα αγακό επζνδυςθσ (μθχάνθμα), το οποίο αρχίηει να 
χρθςιμοποιεί από 15/12/2011. Ρ φόροσ που επιβαρφνκθκε κατά τθν αγορά είναι 
5.000€.  

Για τθν αγορά αυτι θ επιχείρθςθζχει πλιρεσ δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου  και 
πραγματικά εκπίπτει τα 5.000€ με τθν περιοδικι διλωςθ του μθνόσ Ιανουαρίου 2011. 
Σαράλλθλα υπόκειται ςε διακανονιςμό, για το ποςό των 5.000€ που εξζπεςε, μζςα 
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ςτθν 5ετία 2011 ζωσ και 2015 και για το 1/5 αυτοφ για κάκε χρόνο, δθλαδι για το 
ποςό 1.000€ (5.000 × 1/5) για κάκε ζτοσ. 

Αν υποκζςουμε ότι κατά τα ζτθ 2012 και 2013 δεν επιλκε μεταβολι, αναφορικά 
με το δικαίωμα ζκπτωςθσ τθσ επιχείρθςθσ εξακολουκεί να παραμζνει ολικά 
υποκείμενθ ςτο φόρο τότε γιϋαυτα τα ζτθ δε κα γίνει διακανονιςμόσ. Φο 2014 θ 
επιχείρθςθμεταβάλλει τθ δραςτθριότθτα τθσ και αςχολείται με τθ διενζργεια 
φορολογθτζων και αφορολόγθτων πράξεων, ςε ποςοςτό 60% και 40% αντίςτοιχα. Φο 
δικαίωμα ζκπτωςθσ των κοινϊν ειςροϊν ςισ φορολογθτζεσ και μθ πράξεισ 
διαμορφϊνεται επίςθσ ςε 60% (μεταβολι ςτο διακίωμα ζκπτωςθσ). Επομζνωσ για το 
ζτοσ αυτό υπάρχει υποχρζωςθ για διακανονιςμό ςτο ποςό των 1.000€ (5.000 × 1/5 = 
1.000€). Υτο διακανονιςμό προςδιορίηεται θ διαφορά μεταξφ τθσ ενεργθκείςασ κατά 
τον χρόνο τθσ αγοράσ του μθχανιματοσ ζκπτωςθσ αι τθσ διακαιοφμενθσ κατά το ζτοσ 
του διακανονιςμου ωσ εξισ: 

 Διενεργθκείςα ζκπτωςθ κατά τθν αγορά                           5.000€ 

 Δικαιοφμενθ ζκπτωςθ ςτο ζτοσ 2014 (5.000 × 60% ÷ 5)     600€ 

 Ξείον διενεργθκείςα ζκπτωςθ που αναλογει ςε κάκε ζτοσ τθσ 5ετίασ 
                                                                               (5.000 ÷ 5)   1.000€ 

 Διαφορά                                                                                       -400€ 
Επιπλζον ενεργθκείςα ζκπτωςθ 400€ για καταβολι. 
Ή με άλλο τρόπο 

 Σοςοςτό δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ ζτουσ 2014                          60% 

 Σοςοςτό δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ ζτουσ 2011                        100% 

 Σοςοςτό επιπλζον ενεργθκείςθσ ζκπτωςθσ                           -40% 
Επιπλζον ενεργθκείςα ζκπτωςθ 5.000 × (-40%)÷5 =  -400€  
Αυτι θ επιπλζον ζκπτωςθ των 400€ για το ζτοσ 2014 κα αποδοκεί ςτο δθμόςιο.  
 
 
 

 Παράδειγμα 2Ο  
 
Ε.Σ.Ε. , το ζτοσ 2011 αγόραςε ζπιπλα και λοιπό εξοπλιςμό αντί 10.000€ πλζον 

Φ.Σ.Α. 23% 2.300€ ςφνολο 12.300€ με μετρθτά από το εςωτερικό τα οποία προτίκεται 
να τα χρθςιμοποιιςει ςε φορολογθτζεσ και ςε αφορολόγθτεσ δραςτθριότθτεσ. Ματά 
τθν προθγοφμενθ χριςθ 2010 τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ Ε.Σ.Ε. ιταν: 
 
Φα υποκείμενα ςε Φ.Σ.Α. Ξ.Δ.Ε. του φόρου ειςροϊν                                       130.000€ 
Φα μθ υποκείμενα ςε Φ.Σ.Α. Ξ.Δ.Ε. του φόρου ειςροϊν                                   50.000€ 
Υφνολο ακακάριςτων εςόδων Ξ.Δ.Ε.                                                                   180.000€  
Φα απαλλαςςόμενα εξαιροφμενα Χ.Δ.Ε. του φόρου ειςροϊν                         120.000€ 
Υφνολο ακακάριςτων εςόδων Ξ.Δ.Ε. και Χ.Δ.Ε.                                                 300.000€ 
 
Ξε βάςθ τα παραπάνω για τθ χριςθ 2010 το ποςοςτό ζκπτωςθσ του φόρου των 
κοινϊν ειςροϊν ανιλκε ςε: 
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Pro-rata     
180.000 ×100

180.000+120.000
= 60% 

 
Επομζνωσ θ Ε.Σ.Ε. δικαιοφται να εκπζςει φόρο ειςροϊν των παγίων από το φόρο 
εκροϊν κατά τθ φορολογικι περίοδο τθσ αγοράσ με ςφνταξθ τθσ περιοδικισ διλωςθσ 
2.300 × 60% = 1.380€ 
 
Η λογιςτικι αντιμετϊπιςθ κα γίνει ωσ εξισ: 
----------------------------                         -------------------------------- 
14 ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ                                     10.000  
14.00 ΕΣΙΣΝΑ  
14.00.03 ΑΓΡΤΕΥ ΕΣΙΣΝΡΧ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧ 
14.00.03.04 ΕΣΙΣΝΑ ΦΧΣΡΧ ‘’Β’’ ΞΕ ΦΣΑ 23% 
54 ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΥΕ Φ-Φ                                                               
54.00 Φ.Σ.Α. 
54.00.28.04 Φ.Σ.Α. ΕΙΥΤΡΩΟ ΣΑΓΙΩΟ 23%                               2.300 

38 ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ 
38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                             12.300 

--------------------------                      ------------------------------------- 
63.98.08.00  Φ.Σ.Α. ΞΘ ΥΧΞΨΘΦΙΗΡΞΕΟΡΥ                         920 (2.300 – 1.380) 

54.00.28.04 Φ.Σ.Α. ΕΙΥΤΡΩΟ ΣΑΓΙΩΟ 23%                             920 
-------------------------                    -------------------------------------- 
 

Ζςτω ότι τα ακακάριςτα ζςοδα για τθ χριςθ 2011 τα οποία λαμβάνονται 
υπόψθν για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν από το 
φόρο εκροϊν ιταν: 
Ακακάριςτα ζςοδα υποκείμενα ςε Φ.Σ.Α. μ.δ.ε.                             200.000 
Ακακάριςτα ζςοδα μθ υποκείμενα ςε Φ.Σ.Α. Ξ.ΔΕ.                         76.250       276.250 
Απαλλαςςόμενα ακακάριςτα ζςοδα χ.δ.ε. και εξαιροφμενα          48.750 
 
Για τθ χριςθ 2011 το ποςοςτό ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν ανιλκε ςε: 

 

Pro-rata       
276.250 ×100

276.250+48.750
= 85% 

 
Επομζνωσ, τελικά γιατθν χριςθ 2011 αλλά και για τθσ επόμενεσ μζχρικαι το ζτοσ 

2015, θ επιχείρθςθ δικαιοφται ζκπτωςθ του φόρου ειςροϊν από το φόρο εκροϊν 
2.300 × 85% = 1.955€ αντί των 1.380€ που προςωρινά ςυμψιφιςε τθ χριςθ 2011 με 
τθν προςωρινι διλωςθ. Θ πρόςκετθ ζκπτωςθ φόρου 1.955 – 1.380 = 575€ εκπίπτεται 
με τθν εκκακαριςτικι διλωςθ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ και αν δεν είναι δυνατόσ ο 
ςυμψθφιςμόσ με φόρο εκροϊν τθσ χριςθσ  2011 μεταφζρεται ωσ πιςτωτικό υπόλοιπο 
για ςυμψθφιςμό ςτθ χριςθ 2012. Επιςθμαίνεται ότι το ποςό ζκπτωςθσ για κάκε 
χριςθ είναι 1.955 ÷ 5 = 391€. Θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ διαφοράσ 575€ γίνεται με 
τθν εγγραφι: 
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-----------------------------                   -------------------------------- 
54.00.99.12 Φ.Σ.Α. ΑΣΡΔΡΥΘ – ΕΜΜΑΘΑΤΙΥΘ                                                  575 

78.98.08.00 ΔΙΑΦΡΤΑ ΕΜΣΙΣΦΡΞΕΟΡΧ ΦΡΤΡΧ ΕΙΥΤΡΩΟ                               575 
---------------------------                     --------------------------------- 
 
Φελικά τα αποτελζςματα χριςθσ επιβαρφνονται με μθ ςυμψθφιηόμενο φόρο ειςροϊν 
2.300 × 15% = 345€. 
 

 Παράδειγμα 3ο  
 
Θ βιοτεχνικι επιχείρθςθ ‘’Α’’ Ε.Σ.Ε. ολικά υποκείμενθ ςτο Φ.Σ.Α. μιςκϊνει ζνα 

οικόπεδογια χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν, από 1/1/2008 ζωσ 31/12/2017. Σάνω ςτο 
οικόπεδο αυτό κατά τθν διάρκεια 2012, θ βιοτεχνία ‘’Α’’ Ε.Σ.Ε. ανεγείρει κτιριο και 
καταβάλει ςτισ 25/9/2012 ςτον εργολάβο βάςθ τιμολογίου του 100.000€ πλζον 
Φ.Σ.Α. 23.000€ ςφνολο 123.000€. το κτιριο αυτό χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά 
το ζτοσ 2015. 

 
Ο διακανονιςμόσ του Φ.Π.Α. τθσ ανζγερςθσ του κτθρίου γίνεται ωσ εξισ: 
1) Φο ποςό 23.000€  Φ.Σ.Α. εκπζςκθκε κανονικά ολόκλθρο με τθν περιοδικι 

διλωςθ Φ.Σ.Α. του Υεπτεμβρίου 2012που υπζβαλε θλεκτρονικά θ βιοτεχνία 
ςτθ Δ.Ρ.Χ. μζχρι 23/10/2012. 

2) Θ περίοδοσ του 5ετοφσ διακανονιςμοφ αρχίηει από το ζτοσ 2015 που αρχίηει 
και θ χρθςιμοποίθςθ του κτθρίου. Θ μίςωςθ όμωσ του ακινλθτου λιγει ςτισ 
31/12/2017 οπότε θ επιχείρθςθ κα πρζπει να ενεργιςει διακανονιςμό λόγω 
μεταβολισ του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ που είναι 100% κατά τθν καταςκευι 
του κτθρίου και 0% κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ εντόσ τθσ 5ετίασ.  

Επομζνωσ: 
 
Δικαιοφμενθ ζκπτωςθ για τα ζτθ 2017, 2018, και 2019                            0€ 
Ζκπτωςθ που ενεργικθκε κατά τθν αγορά για τα ζτθ 2017,  
2018 και 2019 (23.000 × 3/5 = 13.800€)                                                  -13.800€ 
Διαφορά Φ.Σ.Α. που οφείλεται ςτο δθμόςιο                                         -13.800€  
 
Φο ποςό 13.800€ Φ.Σ.Α. κα πρζπει να το αποδϊςει θ επιχείρθςθ ςτο δθμόςιο, 
κατά το διακανονιςμό, ο οποίοσ γίνεται με τθν εκκακαριςτικι διλωςθ του ζτουσ 
2017  ( ζτοσ λιξθσ του χρόνου μίςκωςθσ). Αν παρατακεί θ μίςκωςθ με 
καινοφργιο ςυμφωνθτικό π.χ. για άλλα 3χρόια ακόμα δεν γίνεται 
διακανονιςμόσ. 
 

 

 ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 
 
Ρ Φ.Σ.Α. επιςτρζφεται, αφοφ λθφκοφν υπόψθ ςι ςχετικζσ με τθν παραγραφι 

διατάξεισ. Θ διαδικαςία, οι προχποκζςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 
λεπτομζρεια για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ επιςτροφισ, ρυκμίηεται με τισ εκάςτοτε 
αποφάςεισ του Χπουργοφ οικονομικϊν. Υφμφωνα με τον Μϊδικα Φόρου 
Σροςτικζμενθσ αξίασ (άρκρο 34) ο Φ.Σ.Α. επιςτρζφεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
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 Αν καταβλικθκε ςτο δθμόςιο αχρεϊςτθτα.  
Ρ φόροσ επιςτρζφεται, με τθν επιφφλαξθ των ςχετικϊν με τθν παραγραφι 

διατάξεων, εφόςον καταβλικθκε ςτο δθμόςιο χωρίσ να οφείλεται. Θεωρείται ότι 
υπάρχει εξ αρχισ αχρεϊςτθτθ καταβολι, όταν από πραγματικό ι από νομικό ςφάλμα 
ζχει περιλθφκεί ςτθ διλωςθ φορολογθτζα αξία υπερβαίνουςασ τθσ πραγματικισ 
αξίασ ι καταβλικθκε φόροσ για ςυναλλαγι θ οποία δεν ολοκλθρϊκθκε τελικά κλπ. 
Αχρεϊςτθτθ καταβολι δεν κεωρείται αυτι όταν ςε οποιοδιποτε πρόςωπο χρεϊνεται 
φόροσ ςε φορολογικό ςτοιχείο που εκδίδει ζςτω και αν αυτόσ ο φόροσ είναι 
μεγαλφτεροσ του προβλεπόμενου. Φζτοιεσ περιπτϊςεισ ςυναντάμε από μθ 
υποκείμενουσ ςτο Φ.Σ.Α. που θ καταβολι τουσ γίνεται με ζκτακτθ διλωςθ ςτθ Δ.Ρ.Χ. 
ι ςτο τελωνείο. Ρ τρόποσ επιςτροφισ του Φ.Σ.Α. ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι 
δυνατόν να γίνει με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ καταβολισ του φόρου από 
τον υπόχρεο ςτθν οποία περιγράφεται θ αιτία τθσ επιςτροφισ και υποβάλλονται 
επίςθσ τα δικαιολογθτικά. Θ επιςτροφι ενεργείται μετά από τον προςωρινό ζλεγχο 
μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

 

 Είναι αδφνατθ θ μεταφορά του για ζκπτωςθ ςε επόμενθ διαχειριςτικι 
περίοδο. 

Ρ φόροσ επιςτρζφεται εφόςον είναι αδφνατο να μεταφερκεί για ζκπτωςθ ςε 
επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο ι δεν μπόρεςε να πραγματοποιθκεί ςε περίπτωςθ 
μεταφοράσ του για ζκπτωςθ. Θ διαφορά του φόρου ειςροϊν-εκροϊν (πιςτωτικό 
υπόλοιπο) είναι πικανόν αδφνατο να μεταφερκεί ςε επόμενεσ διαχειριςτικζσ 
περιόδουσ όταν ο υποκείμενοσ πραγματοποιεί απαλλαςςόμενεσ πράξεισ με δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν ι θ αξία των φορολογθτζων ειςροϊν είναι 
μεγαλφτερθ από τθν φορολογθτζα αξία των εκροϊν ι διακόπτει τισ εργαςίεσ τθσ 
επιχείρθςθσ του κλπ. Ρ προϊςτάμενοσ τθσ Αρμόδιασ Δ.Ρ.Χ. είναι αυτόσ που κρίνει ςε 
κάκε περίπτωςθ αν ςυντρζχει αδυναμία ςυμψθφιςμοφ και εφόςον είναι αδφνατοσ ο 
ςυμψθφιςμόσ ςε επόμενεσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ μπορεί ο υποκείμενοσ να 
ηθτιςει το πιςτωτικό του υπόλοιπο  χωρίσ να απαιτείται να εξαντλθκεί θ μεταφορά 
του.  
 

 Προβλζπεται επιςτροφι του Φ.Π.Α για τθν αγορά, ειςαγωγι και 
καταςκευι επενδυτικϊν αγακϊν.  

Επενδυτικά αγακά κεωροφνται τα ενςϊματα αγακά που ανικουν κατά 
κυριότθτα ςτθν επιχείρθςθ και τίκενται ςε διαρκι εκμετάλλευςθ όπωσ π.χ 
μθχανιματα, κτίρια κ.λπ., κακϊσ και τα αςϊματα αγακά όπωσ π.χ διπλϊματα 
ευρεςιτεχνίασ, βιομθχανικά ςιματα κ.λπ.   

 

 Ο Φ.Π.Α. επιςτρζφεται όταν αφορά τισ εξισ πράξεισ: 
 εξαγωγζσ   

 διεκνισ διακίνθςθ αγακϊν  

 κακεςτϊσ φορολογικϊν αποκθκϊν  

 ειδικζσ απαλλαγζσ  

 ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ  

 διαφορά ςυντελεςτϊν (εκροζσ με χαμθλότερο ςυντελεςτι από τον ςυντελεςτι     
ειςροϊν) 



 

87 
 

Για να διενεργθκεί θ επιςτροφι υποβάλλεται αίτθμα το οποίο μπορεί να αφορά 
μία ι περιςςότερεσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ ι και ολόκλθρθ. Φο ποςό τθσ 
επιςτροφισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό του φόρου που κα αναλογοφςε αν 
φορολογοφνται οι παραπάνω πράξεισ ςτισ οποίεσ διατζκθκαν οι φορολογθτζεσ 
ειςροζσ.  

 
    Ξία άλλθ περίπτωςθ επιςτροφισ του φόρου είναι όταν αφορά υποκείμενο 

ςτο Φ.Σ.Α. που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Μοινότθτασ ο οποίοσ όμωσ επιβαρφνεται με Φ.Σ.Α. ςτθν χϊρα μασ για αγορζσ ι 
ειςαγωγζσ αγακϊν ι για υπθρεςίεσ που του παραςχζκθκαν.  

 

Η επιςτροφι για αγοραςκζντα ι ειςαχκζντα αγακά ι οι υπθρεςίεσ που 
πραγματοποιικθκαν, γίνεται: 

 
α) για φορολογθτζεσ πράξεισ, εφόςον ο τόποσ φορολογίασ βρίςκεται ςτο 

εξωτερικό για τισ οποίεσ ο υποκείμενοσ κα δικαιοφταν ζκπτωςθ του φόρου αν κα 
ενεργοφνταν ςτθν Ελλάδα. 

β) για τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ οι οποίεσ απαλλάςςονται από τον 
φόρο όπωσ:  

 οι διεκνείσ αεροπορικζσ και καλάςςιεσ μεταφορζσ προςϊπων 
 μεταφορζσ αγακϊν που προορίηονται για εξαγωγι  
 μεταφορζσ ειςαγόμενων αγακϊν μζχρι του πρϊτου τόπου προοριςμοφ ςτο 

εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον θ αξία των υπθρεςιϊν αυτϊν 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ φορολογθτζα βάςθ κατά τθν ειςαγωγι  

 μεταφορζσ αγακϊν που τίκενται ςε ειδικά κακεςτϊτα προςωρινισ απαλλαγισ  
γ) για φορολογθτζεσ πράξεισ , που ο υποκείμενοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο 

κράτοσ-μζλοσ ο οποίοσ πραγματοποιεί ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ παραδόςεισ αγακϊν 
ι παροχζσ υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ όμωσ είναι υπόχρεοσ ςτο φόρο ο παραλιπτθσ 
των πράξεων αυτϊν.  

Θ επιςτροφι του φόρου ςτθ προθγοφμενθ περίπτωςθ ενεργείται εφόςον ο 
υποκείμενοσ ςτο φόρο δεν ζχει ςτθν Ελλάδα τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του 
δραςτθριότθτασ και δεν πραγματοποίθςε ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ κατά τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου  που ορίηεται ςτθν επόμενθ παράγραφο άλλεσ πράξεισ από αυτζσ των 
παραπάνω περιπτϊςεων  β και γ.  

 
     Θ επιςτροφι του φόρου που προβλζπεται για νομικό πρόςωπο, που είναι 

εγκατεςτθμζνο ςε άλλο Μράτοσ-Ξζλοσ και δεν είναι υποκείμενο ςτο φόρο δεν μπορεί 
να αφορά περίοδο μικρότερθ από τρεισ (3) μινεσ ι μεγαλφτερθ από ζνα (1) ζτοσ και 
ενεργείται από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

     Φα παραπάνω τα οποία αφοροφν υποκείμενο ςτο φόρο εγκατεςτθμζνο ςε 
άλλθ χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφαρμόηονται ανάλογα και για υποκείμενο που 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε χϊρα εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Μοινότθτασ  με τθν προχπόκεςθ 
ότι θ χϊρα αυτι παρζχει ςτον υποκείμενο ςτο φόρο που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 
Ελλάδα αντίςτοιχο δικαίωμα επιςτροφισ του φόρου που ιςχφει ςτθ χϊρα αυτι.  

      Φζλοσ επιςτρζφεται ςτο μθ υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο 
εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ εφόςον ο φόροσ που αναλογεί κατά τθν 
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ειςαγωγι των αγακϊν καταβλικθκε ςτο κράτοσ-μζλοσ κατά τθν άφιξθ τθσ αποςτολισ 
ι τθν μεταφορά των αγακϊν. 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α.   
 

Για να επιςτραφεί ο Φ.Π.Α., κα πρζπει να ςυντρζχουν οι παρακάτω 
προχποκζςεισ:  
 Ρ εγκατεςτθµζνοσ ςε άλλθ χϊρα τθσ Μοινότθτασ υποκείµενοσ, ο οποίοσ δικαιοφται 

τθν επιςτροφι του Φ.Σ.Α., κα πρζπει να µθν ζχει ςτθν Ελλάδα τθν ζδρα τθσ 
οικονοµικισ του δραςτθριότθτασ ι τθ µόνιµθ εγκατάςταςι του. 

 Επίςθσ, κα πρζπει να µθν πραγµατοποίθςε ςτθν ελλθνικι επικράτεια, άλλεσ 
πράξεισ για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολογίασ βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 Θ επιςτροφι του Φ.Σ.Α. δεν µπορεί να αφορά περίοδο µικρότερθ από 3 µινεσ ι 
µεγαλφτερθ από 1 χρόνο. 

 Φζλοσ, δικαίωµα επιςτροφισ του Φ.Σ.Α. παρζχεται και ςτο νοµικό πρόςωπο που 
είναι εγκατεςτθµζνο ςε άλλο κράτοσ – µζλοσ και δεν είναι υποκείµενο ςτο Φ.Σ.Α., 
µε τθν προχπόκεςθ ότι ενεργεί ειςαγωγι αγακϊν ςτθν Ελλάδα από µθ κοινοτικι 
χϊρα και καταβάλλει ςτθν Ελλάδα το Φ.Σ.Α.κατά τθν ειςαγωγι των αγακϊν. Φα 
αγακά αυτά δεν κα πρζπει να προορίηονται για κατανάλωςθ ςτθν Ελλάδα.  

 

Για να επιςτραφεί το πιςτωτικό υπόλοιπο του Φ.Π.Α.ςτθν 
επιχείρθςθ, κα πρζπει να αφορά:  
 Εξαγωγζσ, διεκνι διακίνθςθ αγακϊν, φορολογικζσ αποκικεσ, εφοδιαςµόσ ςε 

πλοία κακϊσ και ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ αγακϊν.  
 Σράξεισ για τισ οποίεσ το Χπουργείο Ρικονοµικϊν αποφαςίηει τθν αναςτολι 

καταβολισ του Φ.Σ.Α.  
 Επενδυτικά αγακά, είτε πρόκειται για ειςαγωγζσ, είτε για ενδοκοινοτικζσ 

αποκτιςεισ, είτε για καταςκευζσ.  
 Φζλοσ, εκροζσ, οι οποίεσ υπάγονται ςε χαµθλότερο ςυντελεςτι Φ.Σ.Α. από εκείνον 

που υπάγονται οι ειςροζσ τουσ.   
 
 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α.   
 
Φο ποςό του Φ.Σ.Α. που επιςτρζφεται, δεν µπορεί ςε καµία περίπτωςθ να 

υπερβεί το ποςό του Φ.Σ.Α. που κα αναλογοφςε, αν υπόκεινταν οι πράξεισ ςε Φ.Σ.Α..  
    Σιο ςυγκεκριµζνα για τισ επιχειριςεισ που ζχουν ωσ αντικείµενο των 

δραςτθριοτιτων τουσ, τον εφοδιαςµό πλοίων ι αεροςκαφϊν, ο υπολογιςµόσ του 
ανϊτατου επιςτρεφόµενου ποςοφ γίνεται πολλαπλαςιάηοντασ το ςφνολο των 
απαλλαςςόµενων πράξεων µε το µζςο ςτακµικό ςυντελεςτι των ειςροϊν. Ρ µζςοσ 
ςτακµικόσ ςυντελεςτισ ειςροϊν προςδιορίηεται από το κλάςµα µε αρικµθτι το 
Φ.Σ.Α. ειςροϊν και παρονοµαςτι τθν αξία των φορολογθτζων ειςροϊν τθσ ίδιασ 
χρονικισ περιόδου.  

    Για τισ καταςκευζσ ακινιτων, θ απαίτθςθ για επιςτροφι του Φ.Σ.Α. ενεργείται 
µετά τθν ζναρξθ εργαςιϊν καταςκευισ και µζχρι του ποςοφ που αναλογεί ςτισ 
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εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί και τιµολογθκεί ςε κάκε φορολογικι  ι διαχειριςτικι 
περίοδο.   
 
 

ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α.   
 

Φο πιςτωτικό υπόλοιπο του Φ.Σ.Α. επιςτρζφεται με τισ εξισ περιπτϊςεισ: 
 
Χωρίσ ζλεγχο. 
   Υτθν περίπτωςθ αυτι επιςτρζφεται το 90% του αιτοφµενου πιςτωτικοφ 

υπολοίπου, λαµβάνοντασ υπόψθ όλα τα απαιτοφµενα δικαιολογθτικά. Αν το 
πιςτωτικό υπόλοιπο του Φ.Σ.Α. είναι πάνω από 30.000 € τότε θ επιςτροφι του 
υπολοίπου γίνεται μόνο μετά από προςωρινό ζλεγχο.  

 
Με προςωρινό ζλεγχο 
    Υε αυτι τθν περίπτωςθ επιςτρζφεται το υπόλοιπο 10% εφόςον το ςφνολο του 

Φ.Σ.Α. που ζχει ηθτθκεί από το φορολογοφµενο υπερβαίνει τα 6.000€ . Υτθν 
επιχείρθςθ, επιςτρζφεται και το ποςό του Φ.Σ.Α. που είναι µζχρι 6.000€, χωρίσ να 
διενεργθκεί προςωρινόσ ζλεγχοσ.  

    Αν ο υποκείµενοσ ςτο φόρο ηθτάει για πρϊτθ φορά επιςτροφι , τότε το 
πιςτωτικό αυτό υπόλοιπο επιςτρζφεται µόνο µετά από προςωρινό ζλεγχο. Επίςθσ, αν 
ο υποκείµενοσ ςτο φόρο δεν κατζκεςε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ι κατζκεςε 
ελλιπι δικαιολογθτικά, τότε το πιςτωτικό υπόλοιπο επιςτρζφεται µόνο από φςτερα 
από προςωρινό ζλεγχο.  

    Εάν, ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ διενεργικθκε και προςωρινόσ ζλεγχοσ, τότε 
επιςτρζφεται το 100% του αιτοφµενου ποςοφ.      
 

Με τακτικό ζλεγχο.  
    Υτθν περίπτωςθ που ο προϊςτάµενοσ τθσ ∆.Ρ.Χ. κρίνει πωσ ο υποκείµενοσ ςτο 

φόρο ενιργθςε ωσ λιπτθσ εικονικοφ φορολογικοφ ςτοιχείου. Υε τζτοια περίπτωςθ, ο 
προϊςτάµενοσ τθσ ∆.Ρ.Χ. κα πρζπει να κάνει τισ παρακάτω ενζργειεσ:  

i) Ξόλισ υποβλθκεί το αίτθµα για επιςτροφι του φόρου, κα πρζπει να 
διενεργιςει τακτικό ζλεγχο. 

ii) Αν θ παράβαςθ αφορά τθν τρζχουςα διαχειριςτικι περίοδο, θ ζναρξθ του 
ελζγχου κα πρζπει να γίνεται αµζςωσ µόλισ ολοκλθρωκεί θ διαχειριςτικι 
περίοδοσ και υποβλθκοφν όλεσ οι δθλϊςεισ των φορολογικϊν 
αντικειµζνων.  

    Ρ παραπάνω ζλεγχοσ, κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται υποχρεωτικά µζςα ςε 6 
µινεσ και µόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ µπορεί να παρατείνεται για άλλουσ 6 µινεσ.  

    Υε αυτό το ςθµείο αξίηει να επιςθµάνουµε πωσ από το αιτοφµενο ποςό του 
Φ.Σ.Α. επιςτρζφεται το 90% µε τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, είτε αφορά διαχειριςτικι 
περίοδο, είτε αφορά φορολογικι ι φορολογικζσ περιόδουσ. Φο υπόλοιπο 10% 
επιςτρζφεται µε τθν υποβολι τθσ εκκακαριςτικισ διλωςθσ, χωρίσ να απαιτείται θ 
υποβολι νζασ αίτθςθσ.   
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ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α.   
 

1. Φο 90% από το πιςτωτικό υπόλοιπο του Φ.Σ.Α. επιςτρζφεται ςτθν επιχείρθςθ 
µζςα ςε ζνα µινα από τθ ςτιγµι που υποβάλλεται θ αίτθςθ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά. 

2. Φο υπόλοιπο 10% επιςτρζφεται ςτθν επιχείρθςθ µζςα ςτθ διαχειριςτικι χριςθ 
που υποβάλλεται θ εκκακαριςτικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. 

3. Υε περίπτωςθ που προβλζπεται να γίνει προςωρινόσ ζλεγχοσ, το πιςτωτικό 
υπόλοιπο επιςτρζφεται ςτθν επιχείρθςθ ςτο ςφνολό του, δθλαδι 100%, µζςα ςε 
δφο µινεσ από τθ ςτιγµι που υποβλικθκε θ αίτθςθ για τθν επιςτροφι του Φ.Σ.Α.. 

4. Υε περίπτωςθ που προβλζπεται να διενεργθκεί τακτικόσ ζλεγχοσ, το πιςτωτικό 
υπόλοιπο επιςτρζφεται αµζςωσ µόλισ διενεργθκεί ο τακτικόσ ζλεγχοσ. 

 
 

 Παράδειγμα 1ο  
 

Από τθν εκκακαριςτικι διλωςθ μιασ Ε.Σ.Ε. τθσ χριςθσ 2012 προζκυψε 
πιςτωτικό υπόλοιπο 2.400€. Φα αρικμθτικά μεγζκθ του φόρου ειςροϊν και εκροϊν 
και τα πιςτωτικά υπόλοιπα ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ των 3 επόμενων χριςεων είχαν 
ωσ εξισ: 

 

Χριςεισ 
Πιςτωτικό 
υπόλοιπο 

αρχισ 

Φόροσ 
ειςροών 

φνολο 
Φόροσ 
εκροών 

Πιςτωτικό 
υπόλοιπο 

τζλουσ 
χριςθσ 

2013 2.400 600 3.000 700 2.300 

2014 2.300 500 2.800 800 2.000 

2015 2.000 300 2.300 500 1.800 

 
 Από το πιςτωτικό υπόλοιπο τθσ χριςθσ 2015 των 1.800€ ποςό 400€ από τθν 

χριςθ 2012 επειδι 2.400€ > 2.000€ (του ακροίςματοσ του φόρου εκροϊν τθσ 
επόμενθσ 3ετίασ). Θ Ε.Σ.Ε. μπορεί να ηθτιςει τθν επιςτροφι των 400€ με τθν 
εκκακαριςτικι διλωςθ τθσ χριςθσ 2015 αναγράφοντασ το ποςό αυτό ςτον κωδικό 
503 ‘’ποςό για επιςτροφι’’ υποβάλλοντασ ςυγχρϊνωσ και αίτθςθ επιςτροφισ. 

Θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ υποβολισ του αιτιματοσ επιςτροφισ του φόρου 
κα γίνει με τθν εγγρφι: 

----------------------------                        --------------------------------- 
33.13.91.00 ΕΣΙΥΦΤΕΣΦΕΡΥ Φ.Σ.Α.                                                                  400 

54.00.98.12 Φ.Σ.Α. ΑΣΡΔΡΥΘ – ΕΜΜΑΘΑΤΙΥΘ ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ                    400 
---------------------------                         --------------------------------- 
 
Υτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ επιχείρθςθ δενηθτιςει επιςτροφι από τθν 

Δ.Ρ.Χ. του πιο πάνω ποςοφ Φ.Σ.Α. επειδι ιδθ ζχει παραγραφεί το δικαίωμα 
ςυμψιφιςμοφ, πρζπει το ποςό αυτό να το καταχωριςει ςτο κωδικό 708 ‘’ λοιπά 
αφαιροφμενα ποςά’’ και να μειϊςει ζτςι το πιςτωτικό υπόλοιπο ιςόποςο. Υυγχρόνωσ 
για τθν λογιςτικι τακτοποίθςθ διενεργεί τθν εγγραφι: 
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---------------------------                        ----------------------------- 
82 ΕΠΡΔΑ Μ’ ΕΥΡΔΑ ΣΤΡΘΓ. ΧΤΘΥΕΩΟ                                                        400 
82.00 ΕΠΡΔΑ ΣΤΡΘΓ. ΧΤΘΥΕΩΟ  
82.00.04 ΦΡΤΡΙ – ΦΕΝΘ ΣΤΡΘΓ. ΧΤΘΥΕΩΟ 
82.0.04.00 Φ.Σ.Α. ΞΘ ΥΧΞΨΘΦΙΗΡΞΕΟΡΥ 

54.00.99.12 Φ.Σ.Α. ΑΣΡΔΡΥΘ- ΕΜΜΑΘΑΤΙΥΘ ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ                      400  
 
Νόγω παραγραφισ του δικαιϊματοσ πιςτωτικοφ υπολοίπου χριςθσ 2012 
---------------------------                    ------------------------------------- 
 

 

 Παράδειγμα 2ο 
 

Θ εκκακαριςτικι διλωςθ για τθ χριςθ 2014 κα πρζπει να υποβλθκεί μζςα ςτο 
ζτοσ 2013, ςτισ κακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ ανάλογα με τθν κατθγορία βιβλίων.   

Ζςτω ότι θ διλωςθ υποβλικθκε π.χ. 10.5.15. Φο δθμόςιο ζχει δικαίωμα να 
εκδόςει πράξθ προςδιοριςμοφ Φ.Σ.Α. για τθ χριςθ του 2014 μζχρι τισ 31.12.2020 
(2016-2020 ςφνολο 5 ζτθ). 

Αν όμωσ θ εκκακαριςτικι διλωςθ υποβλθκεί εκπρόκεςμα π.χ 3.04.2018, τότε το 
δθμόςιο ζχει δικαίωμα να εκδόςει πράξθ προςδιοριςμοφ του Φ.Σ.Α. για τθ χριςθ του 
2014 μζχρι τισ 31.12.2022 (2020-2022 ςφνολο 3 ζτθ). 

 
 

 Παράδειγμα 3ο 
 
Ζςτω ότι θ βιομθχανία ‘’Α’’ καταςκευάηει επενδυτικά αγακά και τθρεί 

διπλογραφικά βιβλία του Μ.Φ.Α.Υ (γ’ κατθγορίασ). Φο μινα Ξάιο 2015 
πραγματοποίθςε πωλιςεισ αγακϊν 100.000€ από τα οποία τα 70.000€ προζρχονται 
από πωλιςεισ, με βάςθ τθν απόφαςθ Σ.2869/87 (χωρίσ Φ.Σ.Α.), ςε βιομθχανικζσ, 
βιοτεχνικζσ, μεταλλευτικζσ, ,λατομικζσ και ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ ι ςε αγροτικζσ 
επιχειριςεισ που ζχουν ενταχκεί ςτο κανονικό κακεςτϊσ του Φ.Σ.Α. και το υπόλοιπο 
ποςό 30.000€ είναι πωλιςεισ με 23% Φ.Σ.Α.  

Ρ Φ.Σ.Α. των ειςροϊν του ίδιου μινα ζςτω ότι είναι 34.000€.    
Υφμφωνα με τα δεδομζνα αυτά το πιςτωτικό υπόλοιπο Φ.Σ.Α. που επιςτρζφεται 

από τθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. ςτθ βιομθχανία ‘’Α’’ για το μινα αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ:   
 

Φ.Σ.Α. ειςροϊν                                                                   34.000€ 

Ξείον: Φ.Σ.Α. λοιπϊν πωλιςεων -6.900€ (30.000 × 23%) 

Σιςτωτικό υπόλοιπο 27.100€ 

 
Από το παραπάνω πιςτωτικό υπόλοιπο θ βιομθχανία ‘’Α’’ δικαιοφται να ηθτιςει 

επιςτροφι 16.100€ (70.000 × 23%=16.100€), όςοσ δθλαδι κα ιταν και ο Φ.Σ.Α. των 
εκροϊν τθσ, αν ςτισ πωλιςεισ αγακϊν τθσ αξίασ 70.000€ δεν εκδίδεται απαλλαγι ςτον 
αγοραςτι-επενδυτι. Φο υπόλοιπο πιςτωτικό 11.000€ (27.100 - 16.100 = 11.000€) που 
δεν επιςτρζφεται, εκπίπτει κανονικά από τισ επόμενεσ περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Σ.Α. 
που ςυμπλθρϊνει θ επιχείρθςθ. 
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3.6 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΩΣΑ ΣΟΤ ΦΠΑ 
 
    Στο κανονικό κακεςτϊσ επιχειριςεων του Φ.Σ.Α., ςτο οποίο εντάςςονται και 

οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ,  ανικουν όλοι όςοι κεωροφνται υποκείµενοι του 
Φ.Σ.Α., δθλαδι οι επιχειριςεισ, οι αντιπρόςωποι, όςοι πραγµατοποιοφν 
ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν ι παρζχουν υπθρεςίεσ ενδοκοινοτικισ 
µεταφοράσ, οι λιπτεσ υπθρεςιϊν, οι ειςαγωγείσ κ.λ.π., και οι οποίοι τθροφν 
προαιρετικά ι υποχρεωτικά βιβλία β’ κατθγόριασ, δθλαδι εςόδων-εξόδων, ι βιβλία γ’ 
κατθγόριασ υποχρεωτικά, δθλαδι βιβλία διπλογραφικοφ ςυςτιµατοσ. 

    Εκτόσ από τισ επιχειριςεισ που υπόκεινται κανονικά ςε υποχρζωςθ 
καταβολισ Φ.Σ.Α. και από αυτζσ που απαλλάςςονται υπό όρουσ από το Φ.Σ.Α. 
υπάρχουν και οι επιχειριςεισ που ανικουν ςε κατθγορίεσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ Φ.Σ.Α.    

 

Τα κακεςτϊτα αυτά είναι:  
 Ειδικό κακεςτϊσ μικρϊν επιχειριςεων. 

 Ειδικό κακεςτϊσ ανακυκλϊςιμων απορριμάτων.  

 Ειδικό κακεςτϊσ καταβολισ του φόρου κατά το χρόνο είςπραξθσ τθσ 
αντιπαροχισ. 

 Ειδικό κακεςτϊσ κατ’αποκοπι καταβολισ Φ.Σ.Α. 

 Ειδικό κακεςτϊσ αγροτϊν. 

 Αγρότεσ, αγροτικά προϊόντα, αγροτικζσ εκµεταλλεφςεισ και υπθρεςίεσ. 

 Ειδικό κακεςτϊσ πρακτορείων ταξιδίων.  

 Ειδικό κακεςτϊσ φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν.  

 Ειδικό κακεςτϊσ φορολογίασ των υποκειµζνων ςτο φόρο µεταπωλθτϊν που 
παραδίδουν µεταχειριςµζνα αγακά και αντικείµενα καλλιτεχνικισ, 
ςυλλεκτικισ ι αρχαιολογικισ αξίασ.  

 Ειδικό κακεςτϊσ Φ.Σ.Α. για τισ πωλιςεισ ςε δθμοπραςίεσ.  

 Ειδικό κακεςτϊσ επενδυτικοφ χρυςοφ. 
 

 

3.6.1. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 
 
    Ξε ςκοπό τθν απλοφςτευςθ του ςυςτιματοσ ΦΣΑ και τθν ελάφρυνςθ των 

μικρϊν επιχειριςεων, των οποίων το μζγεκοσ και θ οργάνωςθ δεν επιτρζπει τθν 
τιρθςθ των διαδικαςιϊν, που προβλζπονται για το κανονικό κακεςτϊσ ΦΣΑ ζχει 
κακιερωκεί ζνα ειδικό κακεςτϊσ για τισ μικρζσ επιχειριςεισ οι διατάξεισ του οποίου 
περιγράφονται ςτο άρκρο 39  του κϊδικα ΦΣΑ.  

    Ρι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ όπωσ ίςχυαν, αντικαταςτάκθκαν από 
8/8/2014 από τισ διατάξεισ του άρκρου 251 του Ο. 4281/2014. 

    Ρι επιχειριςεισ που εντάςςονται ςτο κακεςτϊσ των μικρϊν επιχειριςεων, 
διατθροφν ςε κάκε περίπτωςθ το δικαίωμα επιλογισ, ωσ προσ τθν υπαγωγι τουσ ςτο 
κανονικό κακεςτϊσ απόδοςθσ του φόρου. 

    Υτο ειδικό κακεςτϊσ των μικρϊν επιχειριςεων υπάγονται οι υποκείμενοι, οι 
οποίοι κατά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο, πραγματοποίθςαν ακακάριςτα 
ζςοδα, χωρίσ το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, μζχρι δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ. Ωσ 
ακακάριςτα ζςοδα νοοφνται όλα τα ζςοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψθ ςτθ 
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φορολογία ειςοδιματοσ. Ρι υποκείμενοι απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ διλωςθσ και καταβολισ φόρου.  
    Δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,  

1) ςτουσ αγρότεσ του άρκρου 41, 
2) ςτουσ υποκείμενουσ ςτο φόρο που δεν είναι εγκαταςτθμζνοι ςτο 

εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
3) ςτθν παράδοςθ καινοφργιου μεταφορικοφ μζςου, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 28. 
4) ςτισ επιχειριςεισ που πραγµατοποιοφν ακακάριςτα ζςοδα κατά 

ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα τοισ εκατό (60%) από χονδρικζσ πωλιςεισ ι 
εξαγωγζσ ανεξάρτθτα από ποςοςτό. 

    Ρι υποκείμενοι τθσ παραγράφου 1, τα ακακάριςτα ζςοδα των οποίων 
υπερβαίνουν ςε μία διαχειριςτικι περίοδο το όριο που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 
1, εντάςςονται υποχρεωτικά από τθν επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο ςτο κανονικό 
κακεςτϊσ απόδοςθσ του φόρου. 

    Υτθν περίπτωςθ που θ πρϊτθ διαχειριςτικι περίοδοσ αφορά χρονικό 
διάςτθμα μικρότερο του ζτουσ, προκειμζνου να κρικεί αν ο υποκείμενοσ μπορεί να 
απαλλαγεί κατά τθν επομζνθ διαχειριςτικι περίοδο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 1, γίνεται αναγωγι των ακακαρίςτων εςόδων του, του ανωτζρω χρονικοφ 
διαςτιματοσ, ςε ετιςια βάςθ. 

    Για τθν μετάταξθ υποκείμενου από το κανονικό κακεςτϊσ ςτο 
απαλλαςςόμενο και αντίςτροφα, υποβάλλεται κατά τθν ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ 
περιόδου διλωςθ μεταβολϊν κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 παρ. 4 του ΜΦΔ 
(ν.4174/2013). ταν από τον υποκείμενο επιλεγεί ζνταξθ ςτο απαλλαςςόμενο 
κακεςτϊσ, θ ςχετικι διλωςθ δεν μπορεί να ανακλθκεί πριν τθν πάροδο διετίασ. Θ μθ 
υποβολι τθσ διλωςθσ του εδαφίου 1, δεν επθρεάηει τθν υποχρεωτικι μετάταξθ ςτο 
κανονικό κακεςτϊσ. 

    Αν υποκείμενοσ μετατάςςεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά από το ζνα 
κακεςτϊσ ςτο άλλο, κατά τθν ζναρξθ ςυγκεκριμζνθσ διαχειριςτικισ περιόδου, τα 
αποκζματα των εμπορεφςιμων αγακϊν, τα οποία υπάρχουν κατά τθ λιξθ τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου, που προθγείται του χρόνου τθσ μετάταξθσ, απογράφονται 
υποχρεωτικά ανά ςυντελεςτι φόρου που ιςχφει τθν τελευταία θμζρα τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου που προθγείται τθσ μετάταξθσ αποτιμϊνται, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ του φόρου που ζχει εκπεςκεί 
για τα αποκζματα, όταν ο υποκείμενοσ μετατάςςεται από το κανονικό κακεςτϊσ ςτο 
απαλλαςςόμενο και δικαίωμα ζκπτωςθσ, αντίςτοιχα, όταν μετατάςςεται από το 
απαλλαςςόμενο ςτο κανονικό κακεςτϊσ. 

    Υε κάκε περίπτωςθ μετάταξθσ, ο υποκείμενοσ υποχρεοφται να ςυντάςςει 
απογραφι των αγακϊν επζνδυςθσ, για τα οποία δεν ζχει παρζλκει ο χρόνοσ 
διακανονιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 33. Φα εν λόγω αγακά 
αποτιμϊνται ςτθν αξία κτιςθσ αυτϊν, θ οποία προςαυξάνεται με τισ δαπάνεσ 
βελτίωςθσ και επζκταςθσ, εκτόσ από τισ δαπάνεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ. Ρι 
μεταταςςόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομζνοντα χρόνο του διακανονιςμοφ, ζχουν 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ι, κατά περίπτωςθ, υποχρζωςθ διακανονιςμοφ και 
καταβολισ του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξθ από το 
απαλλαςςόμενο ςτο κανονικό κακεςτϊσ ι αντίςτροφα. 
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    Για τα απογραφόμενα αγακά, που προβλζπουν οι διατάξεισ των 
προθγοφμενων παραγράφων 6 και 7, υποβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ 
θμζρα του δεφτερου μινα από τθ μετάταξθ, διλωςθ που περιλαμβάνει τθν αξία των 
αποκεμάτων κατά ςυντελεςτι φόρου και το φόρο που αναλογεί. 

    Ρ φόροσ αυτόσ καταβάλλεται ι εκπίπτεται, κατά περίπτωςθ, με τθν 
προβλεπόμενθ από το άρκρο 38 διλωςθ ΦΣΑ τθσ φορολογικισ περιόδου κατά τθν 
οποία πραγματοποιικθκε θ μετάταξθ. Για τουσ υποκείμενουσ που μετατάςςονται ςτο 
απαλλαςςόμενο κακεςτϊσ, θ διλωςθ για τθν απόδοςθ του φόρου υποβάλλεται εντόσ 
ενόσ μινα από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ του πρϊτου εδαφίου. 

    Ρι υποκείμενοι τθσ παραγράφου 1, ςτισ περιπτϊςεισ που ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ζχουν υποχρζωςθ ζκδοςθσ φορολογικϊν 
ςτοιχείων, αναγράφουν ςε αυτά τθν ζνδειξθ «χωρίσ φόρο προςτικζμενθσ αξίασ - 
απαλλαγι μικρϊν επιχειριςεων» και δεν δικαιοφνται να εκπζςουν το φόρο των 
ειςροϊν τουσ. 

 

 Παράδειγμα 1ο  
 
Ζςτω μια επιχείρθςθ που τθρεί βιβλία εςόδων - εξόδων για πρϊτθ φορά 2014 

και εργάηεται με ςυντελεςτι μικτοφ κζρδουσ 50% παραουςιάηει τα εξισ δεδομζνα: 
 

 Α’ περίπτωςθ Β’ περίπτωςθ Γ’ περίπτωςθ 

Σραγματικά ζςοδα 
βάςθ 2014 

2.000€ 2.000€ 2.000€ 

Αγορζσ 2014 1.500€ 1.000€ 500€ 

Φεκμαρτά ζςοδα 
του 2014 

2.250€ 1.500€ 750€ 

Φεκμαρτά ζςοδα 
2013 

800€ 800€ 800€ 

Διαφορά: 
πραγματικά 2014 – 

τεκμαρτά 2013 
- 

1.200 (2.000 – 
800)€ 

1.200 (2.000 – 
800)€ 

Φορολογθτζα 
ζςοδα 

2.000€ 1.500€ 1.200€ 

 

 Υτθν Α’ περίπτωςθ θ επιχείρθςθ φορολογείται με τα πραγματικά ζςοδα γιατί αυτά 
είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά (2.250€ > 2.000€). 

 Υτθν Β’ περίπτωςθ θ επιχείρθςθ φορολογείται με τα τεκμαρτά με 1.500€ γιατί 
αυτά ειναι μικρότερα των πραγματικϊν εςόδων (1.500€ < 2.000€) και μεγαλφτερα 
τθσ διαφοράσ (1.500€ > 1.200€). 

 Υτθν Γ’ περίπτωςθ θ επιχείρθςθ κα φορολογθκεί με τθν διαφορά των τεκμαρτϊν 
εςόδων 2014 – 2013(1.200€) γιατί αν και τα τεκμαρτά του ζτουσ 2014 είναι 
μικρότερα των πραγματικϊν του ίδιου ζτουσ (750€ < 2.000€), είναι μικρότερα και 
από τθν διαφορά των πραγματικϊν εςόδων του ζτουσ 2014 –2013(750€ < 1.200€). 
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3.6.2. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ 
 
    Φο κακεςτϊσ των ανακυκλϊςιμων απορριμάτων κακιερϊκθκε για πρϊτθ 

φορά ςτθν χϊρα μασ με τθσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 16 του άρκρου 19 του 
Ο.3091/02, μετά από τθν ζγκριςθ αιτιματοσ παρζκκλιςθσ που υπζβαλλε θ χϊρα μασ 
ςτθν Ευρωπαϊκι Μοινϊτθτα (ΕΡΜ). 

    Απαλλάςςονται από το φόρο τα ακακάιςτα ζςοδα από παραδόςεισ και οι  
ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ ανακυκλϊςιµων απορριµµάτων, όπωσ µζταλλα 
(ςιδθροφχα ι µθ), γυαλί, χαρτί ι χαρτόνι, που πραγµατοποιοφνται από  επιχειριςεισ, 
οι οποίεσ αγοράηουν ι ςυλλζγουν τα ανωτζρω υλικά,  µε ςκοπό τθ  µεταπϊλθςθ τουσ. 
Για τισ πράξεισ αυτζσ δεν παρζχεται δικαίωµα ζκπτωςθσ του φόρου 
ειςροϊν.Σρόκειται για επιχειριςεισ των οποίων τα ετιςια ακακάριςτα ζςοδα δεν 
ζχουν υπερβεί, κατά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο  το ποςό των 900.000 
ευρϊ. Για τον υπολογιςμό του ανωτάτου ορίου των 900.000 ευρϊ λαμβάνεται υπόψθ 
τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα, ςυνυπολογιηομζνων και των εςόδων από τυχόν 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ, εκτόσ από ακακάριςτα ζςοδα που αφοροφν παραδόςεισ μθ 
ςιδθροφχων μετάλλων. Σροκειμζνου για παραδόςεισ μθ ςιδθροφχων μετάλλων, θ 
απαλλαγι ιςχφει, ανεξάρτθτα από τα ετιςια ακακάριςτα ζςοδα. 

   Ωσ παραδόςεισ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων, για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του παρόντοσ νόμου, κεωροφνται οι κατωτζρω παραδόςεισ εφόςον 
προορίηονται για ανακφκλωςθ: 

 
1) παραδόςεισ απορριμμάτων ςιδθροφχων και μθ ςιδθροφχων μετάλλων, 

αποκομμάτων και άλλων χρθςιμοποιθμζνων υλικϊν, 
2) παραδόςεισ θμικατεργαςμζνων προϊόντων από ςιδθροφχα και μθ ςιδθροφχα 

μζταλλα, 
3) παραδόςεισ υπολειμμάτων και λοιπϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν αποτελοφμενων 

από ςιδθροφχα και μθ ςιδθροφχα μζταλλα, κράματα, ςκουριζσ, φολίδεσ ι τζφρα 
και βιομθχανικϊν υπολειμμάτων που περιζχουν μζταλλα ι κράματα μετάλλων, 

4) παραδόςεισ ξεςμάτων και αποκομμάτων, απορριμμάτων και χρθςιμοποιοφμενων 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν αποτελοφμενων από υαλοκραφςματα, γυαλί, χαρτί, 
χαρτόνι, ράκθ, οςτά, δζρμα φυςικό ι τεχνθτό, ακατζργαςτα δζρματα και δορζσ, 
ςπάγκουσ, καλϊδια, πλαςτικζσ φλεσ, 

5) παραδόςεισ αποκομμάτων και απορριμμάτων που προκφπτουν από τθν 
επεξεργαςία πρϊτων υλϊν, 

6) παραδόςεισ των υλικϊν που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ και εϋ μετά από 
κακαριςμό, ςτίλβωςθ, διαλογι, κοπι, τεμαχιςμό και ςυμπίεςθ. 

 
Ρι  επιχειριςεισ που δεν επικυµοφν τθν εφαρµογι του κακεςτϊτοσ αυτοφ 

µποροφν, φςτερα από ζγκριςθ του αρµόδιου Σροϊςταµζνου ∆.Ρ.Χ., να επιβαρφνουν 
τισ  πράξεισ τουσ µε φόρο. Θ ζγκριςθ αυτι χορθγείται, εφόςον από τθν οργάνωςθ, τον  
τρόπο άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ και τθν εν γζνει  λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ,  
εξαςφαλίηεται θ ορκι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτο νόµο  
αυτόν. 

Ρι επιχειριςεισ που εντάςςονται ςτο  παρόν κακεςτϊσ αναγράφουν ςτα 
τιµολόγια  που εκδίδουν για τισ εν λόγω πράξεισ, τθν ζνδειξθ «χωρίσ Φ.Σ.Α. – άρκρο 
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39.α» ι εφόςον χρεϊνουν Φ.Σ.Α., τον αρικµό ζγκριςθσ που ζχει λθφκεί, ςφµφωνα µε 
τθν  προθγοφµενθ παράγραφο. 

 

 Παραδείγματα πράξεων που αποτελοφν και δεν αποτελοφν 
παραδοςείσ ανακυκλώςιμων απορριμμάτων 

 

Πράξεισ που αποτελοφν παραδοςεισ: 
 

 Θ  παράδοςθ πλιρωσ απαξιωμζνου φορτθγοφ ωσ παλιοςίδερα ςε επιτθδευματία 
ο οποίοσ αςκεί δραςτθριότθτα τθν εμπορία παλαιϊν ςιδιρων. 

 Θ παράδοςθ πριονιδιοφ ςε εργοςτάςιο καταςκευισ μοριοςανίδων. 

 Θ παράδοςθ καταλοίπων παραγωγικισ δραςτθριότθτασ αλουμινίου ςε 
βιομθχανία που τα ανακυκλϊνει. 

 Θ παράδοςθ χρθςιμοποιθμζνου λυπαντικϊν από ςυνεργείο καταςκευισ 
αυτοκινιτων, το οποίο ςυλλζγει από πελάτεσ τουτα υλικά αυτά, ςε βιμθχανία που 
τα ανακυκλϊνει. 

 Θ παράδοςθ παλαιϊν ςιδιρων ςε ζμπορο με αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα 
(πωλιςεισ τουσ ανακφκλωςθ ) φςτερα από διαλογι, κοπι και ςυμπίεςι τουσ. 

 

Πράξεισ που δεν αποτελοφν παραδόςεισ: 
 

 Θ παράδοςθ πλιρωσ απαξιωμζνου φορτθγοφ ςε επειχιρθςθ εμπορίασ 
μεταχειριςμζνων ανταλλακτικϊν. 

 Θ πϊλθςθ χρθςιμοποιθμζνων παλετϊν ςε επιχείρθςθ πουτισ επιςκευάηει και τισ 
μεταπωλεί. 

 Θ πϊλθςθ πριονιδίου ςε ςυνεργείου επιςκευισ αυτοκινιτων για τθν κακαριότθτα 
του. 

 Θ πϊλθςθ κομματιϊν υφάςματοσ ςε ςτρωματοποιϊα. 

 Θ πϊλθςθ κακαροφ χαλκοφ από επιχειριςεισ που είναι βιοτεχνικζσ και παράγουν 
το αγακό αυτό φςτερα από επεξεργαςία ανακυκλϊςςιμων απορριμμάτων 
(καλλϊδια). 

 

 Παραδείγματα  
 

1) Ειςαγωγι ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων προζρχονται από  διάλυςθ πλοίου είναι 
πράξθ υποκείμενθ ςτο φόρο. Ρ Φ.Σ.Α. καταβάλλεται ςτο τελωνείο. 

2) Φροντθςτιριο ξζνων γλωςςϊν παραδίδει τα παλαιά κρανία ωσ ξυλεία προσ 
ανακφκλωςθ. 

3) Οοςοκομείο παραδίδει ωσ ανακυκλϊςιμα απορρίμματα αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 
που ζχεουν κρικεί ακατάλλθλεσ προσ χριςθ. 

 
Φο φορολογικό ςτοιχείο που εκδίδεται ςτισ ανωτζρο περιπτϊςεισ 2, 3 δεν κα 
επιβαρυνκεί με Φ.Σ.Α. βάςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 22.  
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3.6.3. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ ΧΡΟΝΟ 
ΕΙΠΡΑΞΗ ΣΗ ΑΝΣΙΠΑΡΟΧΗ 

 
Ξε το άρκρο 185 του Ο.4261/5.5.2014 προςτζκθκε το άρκρο 39β ςτον κϊδικα 

ΦΣΑ οι διατάξεισ του οποίου ιςχφουν από 5/5/2014.  
    Ξε τισ διατάξεισ αυτζσ κακιερϊνεται ζνα ειδικό κακεςτϊσ ςτο οποίο μποροφν 

να ενταχτοφν κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων διατάξεων επιχειριςεισ των οποίων ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τισ 500.000€. 

    Επίςθσ το ειδικό κακεςτϊσ παφει να ιςχφει για τθν επόμενθ διαχειριςτικι 
περίοδο για υποκείμενουσ ςτο φόρο, οι οποίοι κατά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι 
περίοδο πραγματοποίθςαν ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 500.000€. Ρ υποκείμενοσ 
ςτο φόρο μπορεί να ηθτιςει τθν ζξοδό του από το ειδικό κακεςτϊσ με διλωςθ που 
υποβάλλει ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και θ ζξοδοσ αυτι κα ιςχφει από τθν επόμενθ 
διαχειριςτικι περίοδο. 

    
Ξε αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων κακορίηονται: 
1) Ρ τφποσ, το περιεχόμενο και ο χρόνοσ υποβολισ τθσ διλωςθσ ζνταξθσ ι εξόδου 

από το ειδικό κακεςτϊσ του παρόντοσ άρκρου. 
2) Ρ τρόποσ τιρθςθσ των λογιςτικϊν αρχείων, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ 

είςπραξθσ ι πλθρωμισ του οφειλόμενου φόρου, κακϊσ και ο τρόποσ είςπραξθσ 
και πλθρωμισ. 

3) Ρ τρόποσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. 
4) Μάκε άλλο κζμα που απαιτείται για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

 
Για τα πρόςωπα που εντάςςονται ςτο ειδικό αυτό κακεςτϊσ: 
α) Ρ φόροσ κακίςταται απαιτθτόσ κατά το χρόνο είςπραξθσ τθσ αντιπαροχισ ι μζρουσ 
αυτισ που αφορά τισ πραγματοποιοφμενεσ από τα πρόςωπα αυτά φορολογθτζεσ 
πράξεισ. 
β) Ρ φόροσ ειςροϊν εκπίπτεται κατά το χρόνο πλθρωμισ του τιμιματοσ ι μζρουσ 
αυτοφ που αφορά τισ φορολογθτζεσ πράξεισ που λαμβάνουν από άλλουσ 
υποκείμενουσ ςτο φόρο. 
γ) Ρι υποκείμενοι ςτο φόρο λιπτεσ παράδοςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν από τα 
πρόςωπα που ζχουν ενταχκεί ςτο ειδικό κακεςτϊσ, εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί 
ςτισ πράξεισ αυτζσ κατά το χρόνο πλθρωμισ του τιμιματοσ. 
 
Υτο ειδικό κακεςτϊσ δεν υπάγονται οι ακόλουκεσ πράξεισ: 
α) Σαραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν οι οποίεσ απαλλάςςονται από το 
φόρο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 22 ζωσ 28β. 
β) Ειςαγωγζσ αγακϊν. 
γ) Ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν. 
δ) Σράξεισ για τισ οποίεσ υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου κακίςταται ο λιπτθσ 
των αγακϊν ι υπθρεςιϊν. 
ε) Νιανικζσ πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν. 
ςτ) Σράξεισ για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολόγθςθσ δεν βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ. 
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    Υτο ειδικό κακεςτϊσ δεν μπορεί να ενταχκεί υποκείμενοσ ςτο φόρο, ο οποίοσ 
αποδεδειγμζνα κατά τθ διάρκεια των δφο προθγοφμενων διαχειριςτικϊν περιόδων 
δεν ζχει υποβάλλει δθλϊςεισ ΦΣΑ και ειςοδιματοσ ι καταςτάςεισ πελατϊν - 
προμθκευτϊν ι ζχει υποπζςει ςε φορολογικζσ παραβάςεισ που ςυνιςτοφν 
φοροδιαφυγι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 55 παράγραφοσ 2 του Μϊδικα 
Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

 

Ρι υποχρεϊςεισ όςων εντάςςονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
α) Ρι υποκείμενοι ςτο φόρο που εντάςςονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ υποχρεοφνται να 
αναγράφουν ςτα φορολογικά ςτοιχεία που εκδίδουν τθν ζνδειξθ «ειδικό κακεςτϊσ 
καταβολισ του φόρου κατά το χρόνο είςπραξθσ τθσ αντιπαροχισ - άρκρο 226.7α 
Ρδθγίασ 2006/112/ΕΜ». 
β) Ρι υποκείμενοι ςτο φόρο που εντάςςονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ υποχρεοφνται να 
τθροφν τα λογιςτικά αρχεία τουσ με τρόπο που να διαπιςτϊνονται οι ειςπράξεισ και οι 
πλθρωμζσ τθσ αντιπαροχισ για παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιοφν ι λαμβάνουν και να παρζχουν θλεκτρονικά πλθροφορίεσ ςτθ 
Φορολογικι Διοίκθςθ για τισ εν λόγω ειςπράξεισ και πλθρωμζσ.  
γ) Επίςθσ οι υποκείμενοι ςτο φόρο, που λαμβάνουν παραδόςεισ αγακϊν και παροχζσ 
υπθρεςιϊν, από υποκείμενουσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, υποχρεοφνται να τθροφν τα 
λογιςτικά αρχεία τουσ με τρόπο που να διαπιςτϊνονται οι πλθρωμζσ που 
πραγματοποιοφν για τισ εν λόγω πράξεισ και να παρζχουν θλεκτρονικά πλθροφορίεσ 
ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ για τισ εν λόγω πλθρωμζσ. 
δ) Ρ υποκείμενοσ ςτο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει ςτο ειδικό κακεςτϊσ ςτθν 
περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ, όπωσ ορίηονται από αυτό ι 
υποπίπτει ςε φορολογικζσ παραβάςεισ που ςυνιςτοφν φοροδιαφυγι ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 55 παράγραφοσ 2 του Μϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

    Υτθν περίπτωςθ αυτι θ Φορολογικι Διοίκθςθ ενθμερϊνει εγγράφωσ και 
αιτιολογθμζνα τον υποκείμενο και θ ζξοδοσ από το κακεςτϊσ ιςχφει από τθ 
φορολογικι περίοδο που ζπεται τθσ εν λόγω ειδοποίθςθσ. 

 
 

3.6.4. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΣ’ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α. 
 
    Ρι διατάξεισ του άρκρο τζκθκαν με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 15 του 

Ο.2836/2000. 
    Φο νζο αυτό άρκρο αποτελεί το νομικό πλαίςιο για τθν δυνατότθτα 

υιοκζτθςθσ ειδικϊν κακεςτϊτων κατ’ αποκοπι καταβολισ του ΦΣΑ, ςε μικρζσ 
επιχειριςεισ ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ λόγω του 
τρόπου άςκθςθσ  τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ, αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα να 
ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τισ γενικζσ διατάξεισ του 
ΦΣΑ.    

    Μακιερϊνεται ειδικό κατ'αποκοπι κακεςτϊσ καταβολισ του φόρου, για 
οριςμζνουσ κλάδουσ μικρϊν επιχειριςεων, για τισ οποίεσ, λόγω τθσ φφςθσ άςκθςθσ 
τθσ δραςτθριότθτασ τουσ, τθσ δομισ τουσ και τθσ οργάνωςθσ τουσ, θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων υπαγωγισ ςτο κανονικό κακεςτϊσ του φόρου, ςυνεπάγεται 
δυςανάλογα υψθλό διοικθτικό κόςτοσ. Θ υπαγωγι ςτο ειδικό κακεςτϊσ του παρόντοσ 
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άρκρου γίνεται κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ  και μετά από ςφμφωνθ 
γνϊμθ των εκπροςϊπων των οικείων κλάδων.  

 

Χαρακτθριςτικά ειδικοφ κακεςτϊτοσ 
 Φο ειδικό κακεςτϊσ ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό ενόσ κατ’ αποκοπι ετιςιου 

ποςοφ ΦΣΑ για καταβολι ςτο Δθμόςιο, από τισ επιχειριςεισ που εντάςςονται ςτο 
κακεςτϊσ αυτό. Φο κατ’ αποκοπι αυτό ποςό ΦΣΑ προςδιορίηεται λαμβάνοντασ 
υπόψθ μακροοικονομικά και ςτατιςτικά ςτοιχεία  των υπόψθ κλάδων οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και των 
επαγγελματικϊν τάξεων, όςον αφορά κυρίωσ:  

α) Φισ ειςροζσ τθσ δραςτθριότθτασ και το αντίςτοιχο φόρο που τισ επιβαρφνει.   
β) Φισ εκροζσ τθσ δραςτθριότθτασ και τον αντίςτοιχο φόρο που αναλογεί.  
γ) Φο ποςοςτό επί τοισ εκατό (%) λιανικϊν πωλιςεων ι παροχισ υπθρεςιϊν 
προσ τελικοφσ καταναλωτζσ.  

 Ρι επιχειριςεισ που κα εντάςςονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ του παρόντοσ άρκρου 
δεν ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ των περιοδικϊν και εκκακαριςτικϊν δθλϊςεων 
για τθν καταβολι του ΦΣΑ, και δεν τουσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ ι 
επιςτροφισ του φόρου ειςροϊν τουσ.Θ μόνθ τουσ υποχρζωςθ κα είναι θ 
καταβολι του ετιςιου κατ’ αποκοπι ποςοφ ΦΣΑ. 

 Επίςθσ από το κακεςτϊσ αυτό μποροφν να αποκλείονται επιχειριςεισ που 
πραγματοποιοφν εξαγωγζσ ι ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ, κακϊσ και επιχειριςεισ 
που αςκοφν παράλλθλα άλλθ δραςτθριότθτα και εκ του λόγου αυτοφ δεν 
μποροφν να χαρακτθριςτοφν μικρζσ επιχειριςεισ.  

 Υτο ειδικό κακεςτϊσ του παρόντοσ άρκρου δεν μποροφν να ενταχκοφν 
επιχειριςεισ που αςκοφν τθ δραςτθριότθτα υπό μορφι εταιρίασ οποιουδιποτε 
τφπου, εκτόσ από τισ κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου και τισ ςυνιδιοκτθςίεσ 
(ςυμπλοιοκτθςίεσ κ.τ.λ.). 

 
    Θ εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ δεν είναι υποχρεωτικι για τισ 

επιχειριςεισ, οι οποίεσ μποροφν με διλωςθ τουσ να υπάγονται ςτο κανονικό 
κακεςτϊσ του φόρου. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται εντόσ 30 θμερϊν από τθ ζναρξθ 
τθσ διαχειριςτικισ περιόδου ενόσ τθσ οποίασ γίνεται θ ζνταξθ ςτο κανονικό κακεςτϊσ 
του φόρου και δεν μπορεί να ανακλθκεί πριν από τθν παρζλευςθ πενταετίασ.  

    Θ ζνταξθ ςτο κακεςτϊσ κεςπίηεται με αποφάςεισ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν 
και μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμοδίων οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Ξε τισ αποφάςεισ αυτζσ κακορίηεται το ετιςιο κατ’ αποκοπι Φ.Σ.Α., ο τρόποσ 
καταβολισ του, κακϊσ και λεπτομζρειεσ για τον υπόχρεο καταβολισ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

100 
 

3.6.5. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΑΓΡΟΣΩΝ    
 
Ρι αγρότεσ είναι υποκείμενοι ςτο φόρο, κακόςον ςυγκεντρϊνουν τισ 

προχποκζςεισ που τίκενται από τον νόμο. Δθλαδι αςκοφν οικονομικι 
δραςτθριότθτα, κατά τρόπο ανεξάρτθτο και προβαίνουν ςε παραδόςεισ αγακϊν και 
παροχζσ υπθρεςιϊν από επαχκι αιτία. Επειδι όμωσ, οι αγρότεσ, λόγω του τρόπου 
άςκθςθσ τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ ςτθν Ελλάδα και τισ ελλείψεισ οργάνωςθσ, κα 
ιταν αρκετά δυςχερζσ να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ, που απαιτεί το κανονικό 
κακεςτϊσ ΦΣΑ, είχε κακιερωκεί ζνα ειδικό κακεςτϊσ ΦΣΑ οι διατάξεισ του οποίου 
περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 41 του κϊδικα ΦΣΑ.  

Ξε βάςθ τισ νζεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ο.4254/2014 πο ιςχφουν από 
1/1/2014 και λόγω των νζων δεδομζνων που προζκυψαν για τθν φορολογία των 
αγρότων αλλά και λόγω τθσ προςαρμογισ των διατάξεων που ίςχυαν για τουσ 
αγρότεσ, τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ειδικοφ κακεςτϊτοσ των αγροτϊν είναι τα 
ακόλουκα: 

α) Θ απαλλαγι μιασ κατθγορίασ αγροτϊν από τθν τιρθςθ βιβλίων και τθν 
ζκδοςθ ςτοιχείων και από τθν υποχρζωςθ επιβολισ φόρου ςτισ παραδόςεισ 
αγροτικϊν προϊόντων που πραγματοποιοφν ι ςτισ τυχόν αγροτικζσ υπθρεςίεσ που 
προςφζρουν και κατ’ επζκταςθ απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ καταβολισ φόρου ςτο 
δθμόςιο για τισ πράξεισ αυτζσ. 

β) Διατιρθςθ του δικαιϊματοσ επιςτροφισ του φόρου του παρόντοσ νόμου που 
επιβάρυνε τισ αγορζσ αγακϊν ι λιψεισ υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ πραγματοποίθςαν για 
τθν άςκθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ τουσ ετςί ϊςτε, να μθν υπάρχει διπλι φορολόγθςθ 
των αγροτικϊν προϊόντων.  

 

Αγρότεσ που εντάςςονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
    Υτο ειδικό κακεςτϊσ του άρκρου αυτοφ υπάγονται οι αγρότεσ, οι οποίοι 

παραδίδουν  αγροτικά προϊόντα τθσ παραγωγισ τουσ και παρζχουν αγροτικζσ 
υπθρεςίεσ. 

    Ωσ αγρότεσ κεωροφνται τα πρόςωπα τα οποία αςκοφν προςωπικά ι με τα 
μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ ι με μιςκωτοφσ ι εργάτεσ τισ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ 
που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 42 και που είναι θ γεωργία, θ 
κτθνοτροφία, θ δαςοκομία, θ αλιεία και οι αγροτικζσ υπθρεςίεσ.   

    Ρι αγρότεσ, οι οποίοι κατά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο 
πραγματοποίθςαν ακακάριςτα ζςοδα από τθν πϊλθςθ αγροτικϊν προϊόντων 
παραγωγισ τουσ και τθν παροχι αγροτικϊν υπθρεςιϊν κατϊτερα των 15.000€ και 
δικαιοφνταν να λάβουν δικαιϊματα ενιαίασ ενίςχυςθσ κατϊτερα των 5.000€, 
υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ του παρόντοσ άρκρου. 

    Εν κατακλείδι ςτο κακεςτϊσ αυτό υπάγονται μόνο οι αγρότεσ φυςικά 
πρόςωπα, κακϊσ τα νομικά πρόςωπα δεν μποροφν να ενταχκοφν ςτο ειδικό 
κακεςτωστων αγροτϊν. Υθμειϊνεται επίςθσ, ότι οιπαραπάνω διατάξεισ, 
εφαρμόηονται και επί φυςικϊν προςϊπων (μιςκωτοί, ςυνταξιοφχοι κ.λ.π.) που δεν 
είναι κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ, αλλά αςκοφν αγροτικι εκμετάλλευςθ.   
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Αγρότεσ που δεν εντάςςονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
Δεν υπάγονται οι αγρότεσ που: 

α) Αςκοφν τισ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ και παρζχουν τισ αγροτικζσ υπθρεςίεσ 
που προβλζπουν οι διατάξεισ του άρκρου 42, με τθ μορφι εταιρείασ οποιουδιποτε 
τφπου ι αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν, που ζχουν ςυςτακεί νομότυπα και αςχολοφνται 
με αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ. 

β) Σωλοφν αγροτικά προϊόντα παραγωγισ τουσ, φςτερα από επεξεργαςία που 
μπορεί να προςδϊςει ςε αυτά χαρακτιρα βιομθχανικϊν ι βιοτεχνικϊν προϊόντων. 

γ) Αςκοφν παράλλθλα και άλλθ οικονομικι δραςτθριότθτα, για τθν οποία ζχουν 
υποχρζωςθ να τθροφν βιβλία ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία. Θ διάταξθ αυτι 
δεν ιςχφει για τουσ αγρότεσ που πωλοφν προϊόντα δικισ τουσ παραγωγισ από δικό 
τουσ κατάςτθμα ι από λαϊκζσ αγορζσ ι πραγματοποιοφν εξαγωγζσ ι παραδόςεισ 
προσ άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε., κακϊσ και για τουσ αγρότεσ οι οποίοι εντάςςονται 
ςτο Ξθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων, ςφμφωνα με το ν. 3874/2010 
(Α' 151) και αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ζωσ 100 KW 
ι τθ λειτουργία αγροτουριςτικϊν μονάδων ζωσ 10 δωματίων. 

Ρι αγρότεσ που εντάςςονται ςτο κανονικό κακεςτϊσ του φόρου για τισ 
δραςτθριότθτεσ αυτζσ, εφόςον για τισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ υποχρεοφνται ςτθν 
τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 
 

Επιςτροφι ΦΠΑ ςτουσ αγρότεσ που υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
    Ρι αγρότεσ του κακεςτϊτοσ αυτοφ δικαιοφνται να ηθτιςουν επιςτροφι του 

ΦΣΑ που επιβάρυνε τισ αγορζσ αγακϊν και τισ λιψεισ υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ 
χρθςιμοποίθςαν για τθν άςκθςθ τθσ εκμετάλλευςισ τουσ.  

    Θ επιςτροφι του φόρου ενεργείται από το Δθμόςιο με καταβολι ςτον αγρότθ 
ποςοφ, το οποίο προκφπτει με τθν εφαρμογι κατ' αποκοπι ςυντελεςτι ζξι τοισ εκατό 
(6%), ςτθν αξία των παραδιδόμενων αγροτικϊν προϊόντων και των παρεχόμενων 
αγροτικϊν υπθρεςιϊν του Σαραρτιματοσ IV του παρόντοσ προσ άλλουσ υποκείμενουσ 
ςτο φόρο, εκτόσ των αγροτϊν που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ του παρόντοσ άρκρου. 
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επιςτροφισ αυτισ υποβάλλεται διλωςθ - αίτθςθ 
επιςτροφισ.Ειδικά για πωλιςεισ αγροτικϊν προϊόντων δικισ τουσ παραγωγισ που 
πραγματοποιοφνται από αγρότεσ του παρόντοσ άρκρου από δικό τουσ κατάςτθμα ι 
από λαϊκζσ αγορζσ ι εξάγονται ι παραδίδονται ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε., θ 
επιςτροφι πραγματοποιείται με τθν εφαρμογι κατ' αποκοπι ςυντελεςτι τρία τοισ 
εκατό (3%) ςτθν αξία των εν λόγω πωλιςεων, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
τθροφμενο βιβλίο, ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία. 

    Για τθν παράδοςθ αγροτικϊν προϊόντων από τθν αγροτικι εκμετάλλευςθ ςε 
δραςτθριότθτα που περιγράφεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό ςτοιχείο 
που περιλαμβάνει το είδοσ, τθν ποςότθτα, τθν ποιότθτα και τθν κανονικι αξία των 
παραδιδόμενων αγακϊν, όπωσ αυτι ορίηεται από τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ' τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 19. Φο ειδικό αυτό ςτοιχείο εκδίδεται και από αγρότεσ 
που εντάςςονται ςτο κανονικό κακεςτϊσ, προκειμζνου να προςδιορίηονται τα 
ακακάριςτα ζςοδα τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ παραγράφου αυτισ, ωσ αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, λαμβάνεται αυτι που προκφπτει από τα οικεία νόμιμα παραςτατικά, με 
τθν προχπόκεςθ ότι θ παραγωγι προϊόντων και θ παροχι υπθρεςιϊν προζρχεται από 
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εκμετάλλευςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων που είτε ανικουν ςτον αγρότθ κατά 
κυριότθτα, είτε ζχει το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ με οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ. Υε 
περίπτωςθ παράδοςθσ αγροτικϊν προϊόντων από τρίτουσ υποκείμενουσ ςτο φόρο, 
για λογαριαςμό των παραγωγϊν αγροτϊν, θ παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίσ φόρο 
και προμικεια. 

 
 

Μετάταξθ αγροτϊν ςτο κανονικό κακεςτϊσ 
Ρι αγρότεσ μποροφν να μετατάςςονται από το ειδικό κακεςτϊσ του άρκρου 

αυτοφ ςτο κανονικό με τθν προχπόκεςθ ότι κα τθροφν όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του 
κακεςτϊτοσ αυτοφ δθλ. επιβολι φόρου, υποβολι δθλϊςεων απόδοςθσ φόρου. Θ 
μετάταξθ γίνεται με διλωςι τουσ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 
Φορολογικισ Διοίκθςθσ. Υτθν περίπτωςθ που θ μετάταξθ πραγματοποιείται από τθν 
ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου, θ διλωςθ υποβάλλεται εντόσ δζκα (10) θμερϊν 
από τθν ζναρξθ αυτισ και δεν μπορεί να ανακλθκεί πριν από τθν πάροδο πενταετίασ. 
Υτθν περίπτωςθ που θ μετάταξθ πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου, ιςχφει από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία υποβάλλεται θ 
διλωςθ και δεν μπορεί να ανακλθκεί πριν από τθν πάροδο πενταετίασ, θ οποία 
αρχίηει από τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ από τθ μετάταξθ διαχειριςτικισ περιόδου. 

Υτθν περίπτωςθ υποχρεωτικισ ζνταξθσ ςτο κανονικό κακεςτϊσ, λόγω μθ 
πλιρωςθσ των κριτθρίων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ο αγρότθσ 
υποχρεοφται ςτθν υποβολι διλωςθσ μεταβολισ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου. Ειδικά για τθν πρϊτθ εφαρμογι, θ εν λόγω 
διλωςθ υποβάλλεται ζωσ 15.4.2014 για τουσ υπόχρεουσ τιρθςθσ διπλογραφικϊν 
βιβλίων και ζωσ 20.5.2014 για τουσ υπόχρεουσ τιρθςθσ απλογραφικϊν βιβλίων. 

Ξετάταξθ από το κανονικό κακεςτϊσ απόδοςθσ του φόρου ςτο ειδικό 
κακεςτϊσ αγροτϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο από τθν ζναρξθ διαχειριςτικισ 
περιόδου με υποβολι διλωςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζναρξθ αυτισ. 
 
 

Απογραφι αποκεμάτων 
Ρι μεταταςςόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να διενεργοφν, μζςα ςε προκεςμία δφο 

(2) μθνϊν από τθ μετάταξθ, απογραφι που να περιλαμβάνει: 
α) τα αποκζματα των αγροτικϊν προϊόντων, ςτα οποία περιλαμβάνονται όςα ζχουν 
ςυλλεχκεί, οι θρτθμζνοι καρποί και οι καλλιζργειεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ, κατά 
ςυντελεςτι του κατ' αποκοπι φόρου, 
β) τα αποκζματα των πρϊτων υλϊν τθσ αγροτικισ παραγωγισ, όπωσ ςπόρων, 
λιπαςμάτων, φυτοφαρμάκων, ηωοτροφϊν και λοιπϊν ςυναφϊν, κατά ςυντελεςτι 
φόρου, 
γ) τα αγακά επζνδυςθσ, εφόςον είναι χρθςιμοποιιςιμα για τουσ ςκοποφσ τθσ 
επιχείρθςθσ και δεν παριλκε θ πενταετισ περίοδοσ του διακανονιςμοφ. 
    Φα αποκζματα των πιο πάνω περιπτϊςεων β' και γ' απογράφονται ςε τιμζσ 
κόςτουσ. 
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Τα αποκζματα των αγροτικϊν προϊόντων κεωροφνται: 
α) Ωσ αγορζσ του κανονικοφ κακεςτϊτοσ απόδοςθσ του φόρου, ςε τιμι πϊλθςθσ κατά 
το χρόνο τθσ μετάταξθσ, με δικαίωμα να εκπζςουν τον κατ'αποκοπι φόρο, ςτθν 
περίπτωςθ που γίνεται μετάταξθ από το κακεςτϊσ των αγροτϊν ςτο κανονικό 
κακεςτϊσ. 
β) Ωσ παράδοςθ αγακϊν ςε τιμι πϊλθςθσ, υποκείμενθ ςτο φόρο με τον κατ' αποκοπι 
ςυντελεςτι, ςτθν περίπτωςθ που γίνεται μετάταξθ από το κανονικό κακεςτϊσ 
απόδοςθσ του φόρου ςτο κακεςτϊσ των αγροτϊν. 

 
 

Σε περίπτωςθ μετάταξθσ από το ειδικό κακεςτϊσ των αγροτϊν ςτο 
κανονικό κακεςτϊσ απόδοςθσ του φόρου, οι μεταταςςόμενοι δικαιοφνται 
να εκπζςουν το φόρο με τον οποίο ζχουν επιβαρυνκεί: 
α) Φα αποκζματα των πρϊτων υλϊν τθσ αγροτικισ παραγωγισ. 
β) Φα αγακά επζνδυςθσ, κατά το μζροσ του φόρου που αναλογεί ςτα υπόλοιπα ζτθ 
τθσ πενταετοφσ περιόδου διακανονιςμοφ. 

 
 

Σε περίπτωςθ μετάταξθσ από το κανονικό κακεςτϊσ απόδοςθσ του 
φόρου ςτο ειδικό κακεςτϊσ των αγροτϊν, οι μεταταςςόμενοι είναι 
υποχρεωμζνοι να καταβάλλουν το φόρο με τον οποίο ζχουν επιβαρυνκεί: 
α) Φα αποκζματα των πρϊτων υλϊν τθσ αγροτικισ παραγωγισ. 
β) Φα αγακά επζνδυςθσ, κατά το μζροσ τουσ που αναλογεί ςτα υπόλοιπα ζτθ του 
διακανονιςμοφ τθσ πενταετοφσ περιόδου. 
Ειδικά για τουσ αγρότεσ που υπάγονται ςτο κανονικό κακεςτϊσ από 1.1.2014, θ 
διλωςθ αποκεμάτων υποβάλλεται ζωσ τισ 31.5.2014. 

 
 

Με αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ορίηονται: 
α) Ρ τρόποσ και ο χρόνοσ υποβολισ τθσ διλωςθσ - αίτθςθσ επιςτροφισ, ο τφποσ και 
το περιεχόμενο αυτισ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κακϊσ και κάκε αναγκαία 
λεπτομζρεια για τθν εκκακάριςθ και τθν απόδοςθ του επιςτρεπτζου φόρου. 
β) Ρ τφποσ και το περιεχόμενο του ειδικοφ ςτοιχείου που προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 2. 
γ) Ρ τφποσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ μετάταξθσ που προβλζπουν οι διατάξεισ 
τθσ παραγράφου 7 και τθσ διλωςθσ αποκεμάτων που προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 12, κακϊσ επίςθσ και τα ςυνυποβαλλόμενα με αυτζσ ςτοιχεία. 

 
  
Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν μποροφν να ορίηονται οι αγροτικζσ 

ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ ωσ φορείσ που μεςολαβοφν ςτθν υποβολι των αιτιςεων 
επιςτροφισ και γενικά ςτθ διαδικαςία επιςτροφισ του φόρου, κακϊσ και θ αμοιβι 
τουσ για τισ υπθρεςίεσ τουσ αυτζσ. Ξε όμοιεσ αποφάςεισ μπορεί να 
αναπροςαρμόηεται θ ανωτζρω αμοιβι. 
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 Παράδειγματα ςτο ειδικό κακεςτώσ αγροτών 
 

1. Αγρότθσ ο οποίοσ πωλεί τα προϊόντα του ςτισ λαϊκζσ αγορζσ και εκτόσ αυτϊν, κατά 
τθν χριςθ 2015, πραγματοποίθςε ακακάριςτα ζςοδα από τισ πωλιςεισ του ςτθ 
λαϊκι αγορά 8.000€ και 4.000€ από τισ χονδρικζσ του πωλιςεισ εκτόσ λαϊκισ 
αγοράσ και ζλαβε δικαιϊματα ενιαίασ ενίςχυςθσ 2.000€. Από τθν 1/1/2016 κα 
τθρεί βιβλία μόνο για τθν δραςτθριότθτα του τθσ διάκεςθσ των προϊόντων του 
ςτισ λαϊκζσ αγορζσ και όχι γι’αυτιν τθσ διάκεςθσ των προίόντων του εκτόσ λαίκισ 
αγοράσ. 
 

2. Αγρότθσ, ο οποίοσ παράλλθλα με τθν αγροτικι του εκμετάλλευςθ αςχολείται και 
με τθ διαχείρθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ζωσ 100 KW, για τθν οποία τθρεί 
βιβλία εςόδων – εξόδων, κατά τθ χριςθ 2015 πραγματοποίθςε ακακάριςτα ζςοδα 
από τθν αγροτικι εκμετάλλευςθ 12.000€ και ζλαβε δικαιϊματα ενιαίασ ενιςχφςθσ  
3.500€. από τθν 1/1/2016 κα ςυνεχίςει να τθρεί βιβλία μόνο για τθν 
δραςτθριότθτα τθσ διαχείρθςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ενϊ δεν 
υποχρεοφται να τθρεί βιβλία για τθν αγροτικι του εκμετάλλευςθ.  

 
3. Ζνασ αγρότθσ ο οποίοσ ταυτόχρονα μετθν αγρτοικι του εκμετάλλευςθ 

εκμεταλλεφεται και ζνα παντοπωλείο ο οποίοσ, κατά τθ χριςθ 2015 
πραγματοποίθςε ακακάριςτα ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ του παντοπωλείου 
4.200€ και από τθν αγροτικι του εκμετάλλευςθ 18.500€. Από τθν 1/1/2016 
υποχρεοφται να τθρεί βιβλία εςόδων – εξόδων και ζκδοςθ ςτοιχείων  μόνο για τθν 
αγροτικι του εκμετάλευςθ με δυνατότθτα όμωσ μθ τιρθςθσ των βιβλίων αυτϊν 
αφοφ για τθν εκμετάλλευςθ του παντοπωλείου απαλλάςςεται από τθ τιρθςθ 
βιβλίων λόγω φψουσ ακακάριςτων εςόδων ( κάτω από 5.000€). Θ δυνατότθτα μθ 
τιρθςθσ βιβλίων εςόδων – εξόδων δεν απαλλάςςει τον εν λόγω αγρότθ από τισ 
υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν ζκδοςθ ςτοιχείων τθν υπαγωγι του ςτο κανονικό 
κακεςτϊσ Φ.Σ.Α. 

 
4. Αγρότθσ αςχολείται με τθ μελιςςοκομεία και το ζτοσ 2014 ιταν ςτο κανονικό 

κακεςτϊσ Φ.Σ.Α. Φο Οοζμβριο του 2014 αγόραςε αγροτικό αυτοκίνθτο και 
πλιρωςε 1.000€ Φ.Σ.Α. τον οποίο και ςυμψιφιςε με τον φόρο  τον εκροϊν κατά 
τθν περίοδοτθσ αγοράσ. Από 1/1/2016 εντάχτθκε ςτο ειδικό κακεςτϊσ των 
αγροτϊν. Ρ φόροσ αυτόσ των ειςροϊν υπόκειται ςε 5ετι διακανονιςμό για το 1/5 
αυτοφ κάκε ζτοσ. Επειδι ο αγρότθσ μετάταγει από 1/1/2016 ςτο ειδικό κακεςτϊσ 
των αγροτϊν για τα υπόλοιπα 3 χρόνια τθσ 5ετίασ γίνεται διακανονιςμόσ τθσ 
ζκπτωςθσ του ποςοφ των 1.000€ για τα 3/5. Επομζνωσ ο αγρότθσ πρζπει να 
επιςτρζψει ςτο δθμόςιο 1.000 × 3/5 = 600€.   
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3.6.6. ΑΓΡΟΣΕ, ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 

 
Ξε τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ κακορίηνται οι ζννοιεσ των όρων αγρότεσ, 

αγροτικά προϊόντα, αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ και αγροτικζσ υπθρεςίεσ, προκειμζνου 
για τθν εφαρμογιτου ειδικοφ κακεςτϊτοσ των αγροτϊν που προβλζπεται από το 
προθγοφμενο άρκρο 41. 

 

ΑΓΡΟΣΕ: 
Ωσ αγρότεσ κεωροφνται αυτοί που αςκοφν προςωπικά ι με τα μζλθ τθσ 

οικογζνειάσ τουσ ι με μιςκωτοφσ ι εργάτεσ τισ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ και 
υπθρεςίεσ. 

ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: 
Αγροτικά προϊόντα κεωροφνται τα αγακά που παράγονται από τουσ αγρότεσ  

ςτα πλαίςια των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων. 
 

ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ: 
Ωσ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ κεωροφνται:  

α) Θ γεωργία γενικά και ιδίωσ θ καλλιζργεια δθμθτριακϊν, κθπευτικϊν, καπνοφ, 
βαμβακιοφ, οπωροφόρων και καρποφόρων δζντρων, αρωματικϊν και διακοςμθτικϊν 
φυτϊν, θ αμπελουργία, θ ανκοκομία, θ παραγωγι μανιταριϊν, μπαχαρικϊν, ςπόρων 
και φυτϊν.  
β) Θ εκτροφι ηϊων γενικά, ςτθν οποία περιλαμβάνονται ιδίωσ θ κτθνοτροφία, θ 
πτθνοτροφία, θ κονικλοτροφία, θ μελιςςοκομία, θ ςθροτροφία και θ 
ςαλιγκαροτροφία.  
γ) Θ δαςοκομία γενικά.  
δ) Θ αλιεία ςε γλυκά νερά, θ ιχκυοτροφία, θ βατραχοτροφία, θ καλλιζργεια μυδιϊν, 
ςτρειδιϊν και θ εκτροφι μαλακίων και μαλακοςτράκων.  
ε) Ρι μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ του αγρότθ, που πραγματοποιοφνται με ςυνικθ 
μζςα, ςτα πλαίςια των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων, ςε προϊόντα τα οποία 
προζρχονται κατά κφριο λόγο από τθν αγροτικι παραγωγι. 

 

ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ: 
Ωσ αγροτικζσ υπθρεςίεσ κεωροφνται, οι παρεχόμενεσ από τουσ αγρότεσ με 

χειρωνακτικι εργαςία, ι με το ςυνικθ εξοπλιςμό τθσ εκμετάλλευςθσ τουσ, οι οποίεσ 
ςυμβάλουν ςτθν παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων.  

Υτισ υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται κυρίωσ:  
α) Ρι εργαςίεσ ςποράσ και φφτευςθσ, καλλιζργειασ, κεριςμοφ, αλωνίςματοσ, 
δεματοποίθςθσ, περιςυλλογισ και ςυγκομιδισ.   
β) Ρι εργαςίεσ προπαραςκευισ για τθν πϊλθςθ προϊόντων, όπωσ θ διαλογι, θ 
ξιρανςθ, ο κακαριςμόσ, θ άλεςθ, θ ζκκλιψθ, θ απολφμανςθ, θ ςυςκευαςία και θ 
αποκικευςθ.   
γ) Θ μίςκωςθ μθχανικϊν μζςων και εξοπλιςμοφ γενικά, που χρθςιμοποιοφνται ςτισ 
αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ.  
δ) Θ τεχνικι βοικεια.  
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ε) Θ καταπολζμθςθ επιβλαβϊν φυτϊν και ηϊων, κακϊσ και ο ψεκαςμόσ φυτϊν και 
εδάφουσ.  

 
 

3.6.7. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΩΝ ΣΑΞΙΔΙΩΝ 
 
    Υτο ειδικό κακεςτϊσ των πρακτορείων ταξιδιϊν υπάγονται, οι πράξεισ των 

πρακτορείων ταξιδιϊν,τα οποία ενεργόντασ ςτο όνομα τουσ ζναντι των ταξιδιωτϊν, 
όταν λαμβάνουν τισ υπθρεςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ 
των ταξιδιωτϊν από άλλουσ υποκείμενουσ. 

    Για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ αυτοφ, το ςφνολο των υπθρεςιϊν που 
προςφζρονται ςτον ταξιδιϊτθ από υποκείμενο που υπάγεται ςτο κακεςτϊσ αυτό (π.χ. 
μεταφορά, διαμονι κ.λ.π) λαμβάνονται υπόψθ ςαν μια ενιαία υπθρεςία «πακζτο». 
Επίςθσ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ που πρακτορείο ταξιδίων ι επιχείρθςθ 
τουριςτικϊν περιθγιςεων πουλά ταξιδιωτικό πακζτο ςε άλλο πρακτορείο, το οποίο 
ςτθ ςυνζχεια πωλεί το πακζτο ςτον ταξιδιϊτθ. «Σακζτο» κεωρείται και μία 
μεμονωμζνθ υπθρεςία που παρζχεται προσ τον ταξιδιϊτθ αρκεί το πρακτορείο να 
ενεργεί ςτο όνομά τουσ και για λογαριαςμό του πελάτθ και να μθν πρόκειται για απλι 
μεςολάβθςθ. 

    Ρι πράξεισ που γίνονται για τθν πραγματοποίθςθ του ταξιδιοφ ι τθσ 
περιιγθςθσ, κεωροφνται ωσ ενιαία παροχι υπθρεςίασ του πρακτορείου προσ των 
ταξιδιϊτθ.  

Θ παροχι αυτι φορολογείται ςτθν Ελλάδα, εφόςον θ ζδρα τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ του πρακτορείου ι θ μόνιμθ εγκατάςταςθ του, από τθν οποία αυτό 
ενεργεί για τθν πραγματοποίθςθ του ταξιδιοφ, βρίςκονται ςτθν Ελλάδα και μόνο κατά 
το μζροσ που αναλογεί ςε υπθρεςίεσ που το πρακτορείο ανακζτει ςε άλλοσ 
υποκείμενουσ ςτο φόρο και οι οποίεσ πραγματοποιοφνται από τουσ τελευταίουσ ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ ι εντόσ τθσ Μοινότθτασ. Αντίκετα δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ 
του παρόντοσ άρκρου, το μζροσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν από το πρακτορείο 
ταξιδιϊν που αναλογεί ςτισ πράξεισ τισ οποίεσ αυτό ανακζτει ςε άλλουσ υποκείμενουσ 
ςτο φόρο και οι οποίεσ πραγματοποιοφνται από τουσ τελευταίουσ εκτόσ τθσ 
Μοινότθτασ. 

 

Προχποκζςεισ ειδικου κακεςτϊτοσ πρακτορείων ταξιδιϊν 
Για τθν υπαγωγι των επιχειριςεων πρακτορείων ταξιδίων και των οργανωτϊν 

τουριςτικϊν περιθγιςεων ςτο ειδικό κακεςτϊσ κα πρζπει να τθροφνται οι πιο κάτω 
προχποκζςεισ: 
 Ρι επιχειριςεισ πρακτορείων ταξιδίων ι οργανωτϊν τουριςτικϊν περιθγιςεων 

πρζπει να ενεργοφν ςτο όνοµα τουσ ζναντι των ταξιδιωτϊν.  
    Αυτό ςθµαίνει ότι το πρακτορείο αγοράηει για δικό του λογαριαςµό 

διάφορα αγακά και υπθρεςίεσ τα οποία προςφζρει ωσ ςφνολο (πακζτο εκδροµισ) 
ςτον πελάτθ του ταξιδιϊτθ και δεν ενεργεί ωσ µεςολαβθτισ ζναντι προµικειασ 
για τθν παράδοςθ αγακϊν ι τθν παροχι υπθρεςιϊν. Ρι πράξεισ που γίνονται για 
τθν πραγµατοποίθςθ του ταξιδιοφ ι τθσ περιιγθςθσ κεωροφνται ωσ ενιαία 
παροχι υπθρεςίασ του πρακτορείου προσ τον ταξιδιϊτθ. 
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 Φο πρακτορείο κα πρζπει να χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ Ο. του ταξιδιοφ 
υπθρεςίεσ άλλων υποκείμενων ςτο Φ.Σ.Α. όπωσ του μεταφορζα, του ξενοδόχου, 
του εςτιάτορα, του εκμεταλλευτι κζντρου διαςκζδαςθσ κλπ. Ξε λίγα λόγια οι 
παραδόςεισ των αγακϊν και οι παροχζσ των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν 
εκτζλεςθ του ταξιδιωτικοφ πακζτου όπωσ μεταφορζασ, κα πρζπει να γίνονται από 
άλλουσ υποκείμενουσ ςτο Φ.Σ.Α. και όχι από το ίδιο  το πρακτορείο που διενεργεί 
το ταξίδι.   

   λεσ οι υπθρεςίεσ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ ςαν μια ενιαία υπθρεςία τθν 
οποία λογίηεται ότι προςφζρει το πρακτορείο προσ τον ταξιδιϊτθ. Θεωρείται όμωσ 
υπθρεςία υπαγόμενθ ςτο ειδικό κακεςτϊσ μόνο κατά το μζροσ που προςφζρονται 
υπθρεςίεσ τρίτων. Υυνεπϊσ, όταν προςφζρονται κάποιεσ υπθρεςίεσ από το ίδιο τα 
πρακτορείο, όταν ενεργεί για παράδειγμα ςαν μεςίτθσ ι μεταφορζασ, το μζροσ 
τθσ αμοιβισ που ειςπράττει από τον πελάτθ, το οποίο αντιςτοιχεί ςτθν αξία των 
δικϊν του υπθρεςιϊν, αποχωρίηεται από τθ ςυνολικι αμοιβι και φορολογείται 
ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ, ενϊ το υπόλοιπο τθσ αμοιβισ υπάγεται ςτο 
ειδικό κακεςτϊσ.  Ζτςι, ζνα πρακτορείο είναι πικανό για ζνα ςυγκεκριμζνο ταξίδι, 
να υπάγεται ταυτόχρονα για οριςμζνεσ πράξεισ ςτο κανονικό κακεςτϊσ και για 
κάποιεσ άλλεσ ςτο ειδικό κακεςτϊσ. Υυνεπϊσ, κάκε παροχι υπθρεςιϊν των 
πρακτορείων ταξιδιϊν πρζπει να εξετάηεται αυτοτελϊσ και με προςοχι και να 
αναλφεται ςε βάκοσ. 

 
 Φο πρακτορείο κα πρζπει να ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτάσ του 

ςτθν Ελλάδα, ι ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ζδρασ, να ζχει τθ μόνιμθ εγκατάςταςι του 
από τθν οποία να παρζχεται θ ενιαία υπθρεςία.   

    Φο πρακτορείο υπόκεινται ςε Φ.Σ.Α. για τα ταξίδια που πραγματοποιεί 
ςτθν Ελλάδα, ι ςτ άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε., ενϊ αντίκετα δεν υπάγεται ςτο 
Φ.Σ.Α. το μζροσ τθσ μικτισ αμοιβισ που αναλογεί ςε πράξεισ οι οποίεσ 
πραγματοποιοφνται ςε χϊρεσ εντόσ τθσ Μοινότθτασ. Άρα, κριτιριο για τθν 
υπαγωγι ι μθ ςτο Φ.Σ.Α. τθσ μικτισ αμοιβισ, αποτελεί ο τόποσ όπου 
πραγματοποιοφνται οι πράξεισ που αφοροφν τθν αμοιβι αυτι. Για να υπαχκεί το 
πρακτορείο ςτο ειδικό κακεςτϊσ, αρκεί μόνο ζνα ταξίδι, εφόςον βζβαια 
πλθροφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ.    

 

Φορολογθτζα αξία  
    Ρ τρόποσ υπολογιςµοφ τθσ φορολογθτζασ αξίασ του πακζτου εκδροµισ που 

προςφζρεται από πρακτορείο ταξιδίων κακορίηεται µε βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 
49 του Οόµου περί Φόρου Σροςτικζµενθσ Αξίασ. 

    Ωσ φορολογθτζα αξία του πακζτου εκδροµισ λαµβάνεται θ µεικτι αµοιβι του 
πρακτορείου που προκφπτει µετά τθν αφαίρεςθ: 

 Από το ςυνολικό ποςό που καταβάλλεται από τον πελάτθ (χωρίσ να 
ςυνυπολογίηεται ο φόροσ). 

 Φου κόςτουσ µε το οποίο επιβαρφνεται το πρακτορείο από τθν παράδοςθ αγακϊν 
και τθν παροχι υπθρεςιϊν (µαηί µε το φόρο αν υπάρχει) που γίνονται ς' αυτό από 
άλλα πρόςωπα µζςα ςτα πλαίςια τθσ άςκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ, για άµεςθ 
εξυπθρζτθςθ του ταξιδιϊτθ.   

    ∆θλαδι φορολογείται µόνο το µεικτό κζρδοσ του πρακτορείου, το οποίο 
προκφπτει µετά τθν αφαίρεςθ από τθν αµοιβι που παίρνει το πρακτορείο του 
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πραγµατικοφ κόςτουσ µε το οποίο επιβαρφνεται το πρακτορείο για τθν αγορά αγακϊν 
και υπθρεςιϊν που χρθςιµοποιοφνται για άµεςθ εξυπθρζτθςθ του ταξιδιϊτθ, όπωσ 
για παράδειγµα οι δαπάνεσ µεταφοράσ, ξενοδοχείου, εςτιατορίων, ειςόδου ςε 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, µουςεία, κζατρα, προµικειεσ κ.λ.π. Υτθν περίπτωςθ που 
πρακτορείο χρθςιµοποιεί δικά του µεταφορικά µζςα, για τον υπολογιςµό τθσ 
φορολογθτζασ αξίασ του ταξιδιωτικοφ πακζτου αφαιρείται το τεκµαρτό κόςτοσ 
(υπολογιηόµενο κόςτοσ) τθσ µεταφοράσ και ςτον υπολογιςµό παραµζνει µόνο 
οποιοδιποτε κζρδοσ, το οποίο κα είναι ςτοιχείο τθσ φορολογθτζασ αξίασ του 
ταξιδιωτικοφ) πακζτου. Θ αξία (το τεκµαρτό κόςτοσ) των δικϊν του πρακτορείου 
µεταφορικϊν µζςων επιβαρφνεται µε Φ.Σ.Α. ςφµφωνα µε τισ κανονικζσ διατάξεισ του 
Οόµου. 

    Για τα πακζτα εκδροµισ που γίνονται ςτο εξωτερικό από πρακτορεία που 
ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ ∆θµοκρατία, για τον υπολογιςµό τθσ φορολογθτζασ αξίασ 
αφαιρείται τόςο το κόςτοσ των προςφεροµζνων αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτο 
εξωτερικό όςο και ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ.   

    Επίςθσ οι προµικειεσ, που καταβάλλει πρακτορείο ταξιδίων ςε άλλο 
πρακτορείο για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαµεςολάβθςθσ για τθν πϊλθςθ πακζτου 
εκδροµισ, αποτελοφν ςτοιχείο του κόςτουσ του πακζτου και πρζπει να λαµβάνονται 
υπόψθ κατά τον υπολογιςµό τθσ φορολογθτζασ αξίασ του. Υθµειϊνεται ότι ςτα 
τιµολόγια παροχισ υπθρεςιϊν των πρακτορείων ταξιδίων και των οργανωτϊν 
τουριςτικϊν περιθγιςεων που υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ, ο Φ.Σ.Α. δεν πρζπει 
να φαίνεται ξεχωριςτά, αλλά κα πρζπει να είναι ενςωµατωµζνοσ ςτθν τιµι πϊλθςθσ 
του πακζτου εκδροµισ. 

 

Πράξεισ των πρακτορείων ταξιδίων που δεν υπάγονται ςτο ειδικό 
κακεςτϊσ 

    Για οριςµζνεσ πράξεισ που διενεργοφνται από πρακτορεία ταξιδίων δεν 
εφαρµόηεται το ειδικό κακεςτϊσ αλλά οι γενικζσ πρόνοιεσ του Οόµου.   
 

∆εν υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ:  
α) Ρι αµοιβζσ των πρακτορείων ταξιδίων που προζρχονται από υπθρεςίεσ που τα 
πρακτορεία ταξιδίων παρζχουν ωσ µεςολαβθτζσ µε προµικεια, δθλαδι για πράξεισ 
που το πρακτορείο ταξιδίων ενεργεί ωσ αντιπρόςωποσ άλλου προςϊπου, π.χ. ζκδοςθ 
αεροπορικοφ ι καλάςςιου ειςιτθρίου, διαµεςολάβθςθ για πϊλθςθ πακζτου 
εκδροµισ, κράτθςθ δωµατίου ςε ξενοδοχείο ζναντι προµικειασ κ.λ.π.  
β) Ρι υπθρεςίεσ µεταφοράσ που παρζχουν τα πρακτορεία ταξιδίων µε µεταφορικά 
µζςα τα οποία εκµεταλλεφεται το ίδιο το πρακτορείο.  
γ) Γενικά όλα τα αγακά και οι υπθρεςίεσ που χρθςιµοποιοφν τα πρακτορεία ταξιδίων 
για εξυπθρζτθςθ των ταξιδιωτϊν, που δεν παραδίδονται ι παρζχονται από άλλα 
πρόςωπα µζςα ςτα πλαίςια τθσ άςκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ. Για τισ πιο πάνω 
πράξεισ εφαρµόηονται οι κανονικζσ διατάξεισ του Οόµου.   

 
 

 Παραδείγματα ςτο ειδικό κακεςτώσ πρακτορείων ταξιδιών 
 

1. Ζςτω το πρακτορείο ταξιδιϊν Α για ζνα 10ιμερο περιθγιςεων ςε3 χϊρεσ τθσ 
κοινότθτασ ( Ιταλία, Γαλλία, Ιςπανία) ειςπράτει από κάκε πελάτθ – ταξιδιϊτθ για 
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ςυμμετοχι 2.615€ με όλα τα ζξοδα πλθωμζνα και τα ζξοδα που αναλογοφν ςτο 
κάκε ταξιδιϊτθ τα οποία πλθρϊκθκαν από τ πρακτορείο είναι 2.000€. θ 
φορολογθτζα αξία κα προκφψει ωσ εξισ: 

 
Αμοιβι που ειςπράκτθκε από τον πελάτθ                                           2.615 
Ξείον ζξοδα (μετ/ρασ, διαμονισ, φαγθτό, ξεν/ςθσ)                         2.000 
Ξικτι αμοιβι                                                                                               615 
Φορολογθτζα αξία (φορολογικι βάςθ)                              615/1,23 = 500 
Αναλογϊν Φ.Σ.Α. εκροϊν                                                    500 × 23% = 115 
 

2. Φο ίδιο πρακτρείο διοργανϊνει ταξίδι – πακζτο ςτθν Ιαπωνία ζναντι 2.000€ κατά 
άτομο. Φο πρακτορείο επιβαρφνεται με δαπάνεσ ςυνολικά κατά άτομο 1.400€. Θ 
μικτι αμοιβι των 600€ (2.000€ – 1.400€) δεν εμπεριζχει Φ.Σ.Α. δεδομζνου ότι οι 
υπθρεςίεσ παρζχονται εκτόσ Ελλάδασ και εκτόσ Ε.Ε. 

 
3. Ζςτω το πρακτορείο Ακθνϊν Α διοργανϊνει εκδρομι ςτισ χϊρεσ Αυατρία – 

Ελβετία αντί του ποςοφ των 1.000€ κατά άτομο με ςυμμετοχι 30 ατόμων. 
Επομζνωσ τα ςυνολικά ζςοδα για το ςυγκεκριμζνο πακζτο ανζρχονται ςε 30.000€. 
Φο προχπολογιςμζνο κόςτοσ του πακζτου για μεταφορά, διαμονι, εςτιατόρια 
ανιλκε ςε 25.000€. Από το ποςό αυτό 10.000€ αναλογεί ςε δαπάνεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν ςε χϊρα εντόσ τθσ Ε.Ε. (Αυςτρία) και 15.000€ αναλογεί ςτισ 
δαπάνεσ που κα γίνουν ςε Φρίτθ χϊρα (Ελβετία). 
Με αναγωγι προκφπτουν: 
Αυςτρία (10.000 /25.000) × 100 = 40% 
Ελβετία  (15.000/25.000) × 100 = 60% 
Ζτςι θ μικτι αμοιβι των 5.000€ (30.000 – 25.000) που προκφπτει επιμερίηεται ωσ 
εξισ: 

1) Ξικτι αμοιβι από υπθρεςίεσ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. (υποκείμενθ ςε Φ.Σ.Α.) 
5.000 × 40% = 2.000€ 
Φορολογθτζα αξία 2.000€ /1,23 = 1.626,02€ και Φ.Σ.Α. εκροϊν 1.626,02 × 
23% = 373,98€ 

2) Ξικτι αμοιβι από υπθρεςίεσ ςε χϊρεσ εκτόσ τθσ Ε.Ε. (μθ υποκείμενεσ ςε 
Φ.Σ.Α.) 5.000 × 60% = 3.000€ 

Φα ποςοςτά που προζκυψαν με τον πιο πάνω τρόπο που χρθςιμοποιοφνται για 
τθ ςφνταξθ των περιοδικϊν δθλϊςεων και οριςτικοποιοφνται ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ με 
βάςθ τα ςυνολικά πραγματικά ςτοιχεία, ενϊ τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν κα 
διακανονίηονται με τθν εκκακαριςτικι διλωςθ. 

 
 

3.6.8. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΚΑΠΝΩΝ 
 

Φο ειδικό κακεςτϊσ φορολογίασ καπνοβιομθχανιϊν προϊόντων ςυνίςταται ςτθν 
είςπραξθ του φόρου ςτθ πθγι. Δθλαδι ο φόροσ ειςπράττεται, για το ςφνολο τθσ τιμισ 
λιανικισ πϊλθςθσ των καπνοβιομθχανιϊν προϊόντων ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ ι τθσ 
ειςαγωγισ των προϊόντων αυτϊν. Υτα επόμενα ςτάδια, ο φόροσ εμπεριζχεται ςτθ 
τιμι πϊλθςθσ και δεν ειςπράττεται ςτο κάκε ςτάδιο, ανάλογα με τθν προςτικζμενθ 
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αξία κάκε ςταδίου όπωσ ςυμβαίνει ςτο κανονικό κακεςτϊσ φορολογίασ. Από 1/1/93 
τθν ευκφνθ για τθν είςπραξθ, τόςο του ΦΣΑ, όςο και του ΕΦΜ ζχει θ τελωνειάκθ 
υπθρεςία.  

 

Φορολογθτζα αξία    
    Θ φορολογθτζα αξία επί τθσ οποίασ επιβάλλεται ο φόροσ, ςτθν παράδοςθ 

καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων που πραγματοποιιται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, από 
τισ εγχϊριεσ καπνοβιομθχανίεσ, ςτνθν ειςαγωγι αυτϊν από τρίτεσ χϊρεσ και ςτθν 
ενδοκοινοτικι απόκτθςθ από άλλο κράτοσ – μζλοσ, είναι θ τελικι τιμι που 
αναγράφεται επί των προϊόντων αυτϊν μειωμζνθ κατάτο ποςό του εμπεριεχόμενου 
ΦΣΑ.  

    Υτθ φορολογθτζα αξία, προςτίκεται ο αναλόγων ΦΣΑ και διαμοφϊνεται ζτςι 
θ τιμι διάκεςθσ ςτθ λιανικι πϊλθςθ των αγακϊν αυτϊν, θ οποία αναγράφεται ςε 
αυτά. 

    Ωσ καπνοβιομθχανικά προϊόντα, για τα οποία εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
ειδικοφ κακεςτϊτοσ κεωροφνται, τα τςιγάρα, τα ποφρα και τα ςιγαρίλοσ, ο καπνόσ 
καπνίςματοσ, ο καπνόσ αναρόφθςθσ και ο καπνόσ μαςθματοσ. 

 

Χρόνοσ γζνεςθσ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ  
    Θ φορολογικι υποχρζωςθ γεννάται και ο φόροσ γίνεται απαιτθτόσ κατά τθ 

κζςθ των προϊόντων ςε ανάλωςθ ι κατά τθ διαπίςτωςθ των ελλειμμάτων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 56, κακϊσ και ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ απαιτθτοφ του 
φόρου, ςφμφωνα μετά οριηόμενα ςτο άρκρο 57 του ν.2960/2001, όπωσ ιςχφει.  

    Ρ φόροσ καταβάλλεται μαηί με τον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ των 
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, από τον καπνοβιομιχανο, πριν από τθν ζξοδο τουσ 
από το καπνεργοςτάςιο, εφόςον πρόκειται για εγχϊρια προϊόντα, και από τον 
ειςαγωγζα πριν από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ από το αρμόδιο τελωνείο, 
εφόςον πρόκειται για ειςαγόμενα προϊόντα.  

 

Εκκακάριςθ του φόρου – Ζκπτωςθ φπα ειςροϊν 
    Ρ καπνοβιομιχανοσ και ο ειςαγωγζασ καταβολισ του φόρου αςκοφν το 

δικαίωμα ζκπτωςθσ του άρκρου 30 κατά τθν εκκακάριςθ των φόρων που γίνεται με 
τθν αίτθςθ φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, με βάςθ τα δικαιολογθτικά του 
άρκρου 32 που κατζχουν αυτοί κατά το χρόνο τθσ εκκακάριςθσ. Ρι υπόχρεοι του 
προθγοφμενου εδαφίου ζχουν τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
των άρκρων 36 και 38. 

     Θ εκκακάριςθ του φόρου γίνεται κάκε φορά, που επιβάλλεται αίτθςθ για τθν 
παραλαβι ταινιϊν και αναφζρεται ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ δφο 
διαδοχικϊν αιτιςεων. 

 

Συμψθφιςμόσ ι επιςτροφι του φόρου 
    Υε περίπτωςθ φκοράσ ι βλάβθσ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, για τισ οποίεσ 

προβλζπουν οι διατάξεισ του άρκρου 105 του ν.2960/2001, παρζχεται ςτισ 
ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ του φόρου του παρόντοσ 
νόμου. Ρ φόροσ επιςτρζφεται μόνον εφόςον είναι αδφνατοσ ο ςυμψθφιςμόσ του. 
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Για το ςκοπό αυτό πρζπει να ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) Φα προϊόντα να ζχουν υποςτεί φκορά ι βλάβθ, τζτοια που να αποκλείεται θ 
διάκεςθ τουσ ςτθ κατανάλωςθ,και 
β) να τθρθκεί θ διαδικαςία καταςτροφισ αυτϊν.  

 

Διακίνθςθ καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων 
    Θ περαιτζρω διακίνθςθ των καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων γίνεται χωρίσ 

καταβολι φόρου, δεδομζνου ότι αυτόσ ειςπράχκθκε ςτθν πθγι. Υτα τιμολόγια 
παράδοςθσ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ο φόροσ ενςωματϊνεται ςτθν τιμι και 
αναγράφεται ςε αυτά θ ζνδειξθ "Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ μθ εκπιπτόμενοσ". 

  

Εξαίρεςθ των πρατθριοφχων και των λιανοπωλθτϊν 
καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων 

    Ρι πρατθριοφχοι και οι λιανοπωλθτζσ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, για τθν 
παράδοςθ των προϊόντων αυτϊν, δεν ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τισ δθλϊςεισ 
του άρκρου 38, οφτε δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου που προβλζπουν οι διατάξεισ 
του άρκρου 30. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31, 
το ποςό του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν των πιο πάνω προςϊπων που προζρχεται από 
παραδόςεισ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν προςτίκεται ςτον παρανομαςτι του 
κλάςματοσ που ορίηει θ διάταξθ αυτι. 

    Φα πρόςωπα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου υποχρεοφνται να καταχωροφν 
τισ αγορζσ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ςε ιδιαίτερθ ςτιλθ των βιβλίων τουσ ι 
εφόςον δεν τθροφν βιβλία, ςε ιδιαίτερεσ καταςτάςεισ. 

 

 Παράδειγμα 1Ο  
 
Ζνα ψιλικατηίδικο που τθρεί απλογραφικά βιβλία του Μ.Φ.Α.Υ. ζχει 

πραγματοποιιςει μζςα ςτο 2014 τισ εξισ αγορζσ και πωλιςεισ αγακϊν.   
 

Αγορζσ Πωλιςεισ 

Είδθ  Αξία χωρίσ 
Φ.Σ.Α. 

Φ.Σ.Α. Είδθ  Αξία χωρίσ 
Φ.Σ.Α. 

Φ.Σ.Α. 

Ψιλικά 100.000€ 23.000€ Ψιλικά 130.000€ 29.900€ 

Φςιγάρα 40.000€ - 
Ζςοδα 

παροχισ 
υπθρεςιϊν 

5.000€ 1.150€ 

Ξιςκοί 10.000€ - Φςιγάρα 45.000€ - 

Γενικά 
ζξοδα 

8.000€ 1.840€    

φνολο 158.000€ 24.840€ φνολο 180.000€ 31.050€ 

 
Τπολογιςμόσ του ποςοςτοφ Φ.Π.Α. που εκπίπτει   
 
130.000 + 5.000 = 135.000€     →          135.000/180.000 = 75%   
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Άρα, όταν αγοράηονται τα παραπάνω ψιλικά ( και ηαχαρϊδθ) ςυνολικισ αξίασ 
100.000€, αφαιρείται ολόκλθροσ ο Φ.Σ.Α. των αγορϊν τουσ που είναι 23.000€ και από 
το Φ.Σ.Α. των γενικϊν εξόδων και των παγίων αφαιρείται το 75%, δθλαδι 1.840 × 
75% = 1.380€. Υυνεπϊσ, ςυνολικά εκπίπτει ςαν Φ.Σ.Α. ειςροϊν το ποςό των 24.380€   
(23.000 + 1.380 = 24.380€).   

Φο ίδιο ποςοςτό 75% κα λθφκεί υπόψθ από τθν επιχείρθςθ για τον υπολογιςμό 
του εκπιπτόμενου Φ.Σ.Α. κατά τθν υποβολι περιοδικϊν δθλϊςεων του επόμενου 
ζτουσ 2015.    

 
 
 
 

3.6.9. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟ ΦΟΡΟ 
ΜΕΣΑΠΩΛΗΣΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΝ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ, ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ. 

 
    Υτο ειδικό αυτό κακεςτϊσ υπάγονται οι υποκείμενοι ςτο φόρο μεταπωλθτζσ 

για τισ παραδόςεισ μεταχειριςμζνων αγακϊν και αντικειμζνων καλλιτεχνικισ, 
ςυλλεκτικισ ι αρχαιολογικισ αξίασ που μεταπωλοφνται.   

 

Προχποκζςεισ εφαρμογισ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ  
    Φο κακεςτϊσ εφαρμόηεται από τον μεταπωλθτι για τα μεταχειριςμζνα αγακά 

και αντικείμενα καλλιτεχνικισ, ςυλλεκτικισ ι αρχαιολογικισ αξίασ που παραδίδει 
εφόςον τα απζκτθςε ςτο εςωτερικό τθσ Μοινότθτασ από τα παρακάτω πρόςωπα:  
α) πρόςωπα μθ υποκείμενα ςτο φόρο, π.χ. ιδιϊτεσ, Δθμόςιο, Ο.Σ.Δ.Δ. μθ υποκείμενα 
ςτο φόρο, ι 
β) πρόςωπα υποκείμενα ςτο φόρο, τα οποία όμωσ ζχουν ςτερθκεί του δικαιϊματοσ 
ζκπτωςθσ ι επιςτροφισ του φόρου κατά τθν απόκτθςθ των ςυγκεκριμζνων αγακϊν 
και θ παράδοςθ των αγακϊν ςτουσ μεταπωλθτζσ του κακεςτϊτοσ αυτοφ ζχει 
απαλλαγεί από τον ΦΣΑ ι  
γ) πρόςωπα υποκείμενα ςτο φόρο, τα οποία υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 39 ( μικρζσ επιχειριςεισ ) ι αντίςτοιχθσ διάταξθσ άλλου 
Μράτουσ-μζλουσ και απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ δθλϊςεων ΦΣΑ 
και καταβολισ φόρου εφόςον πρόκειται για αγακά επζνδυςθσ για τα οποία δεν ζχει 
αςκθκεί δικαίωμα ζκπτωςθσ ι επιςτροφισ του φόρου, ι  
δ) από άλλο μεταπωλθτι του κακεςτϊτοσ αυτοφ, ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 
Ελλάδα ι ςε άλλο Μράτοσ-μζλοσ.   

 

Φορολογθτζα αξία  
    Φορολογθτζα αξία τθσ παράδοςθσ των αγακϊν είναι το περικϊριο κζρδουσ 

που προκφπτει από κάκε παράδοςθ αγακοφ που πραγματοποιεί ο μεταπωλθτισ.  
    Ωσ περικϊριο κζρδοφσ κεωρείται θ κετικι διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ πϊλθςθσ 

του αγακοφ από τον μεταπωλθτι και τθσ τιμισ αγοράσ μειωμζνθ με τον ΦΣΑ που 
αναλογεί ςτθν κετικι διαφορά, ο οποίοσ υπολογίηεται με εςωτερικι υφαίρεςθ επί τθσ 
κετικισ διαφοράσ. Υτθν περίπτωςθ που θ τιμι αγοράσ είναι μεγαλφτερθ από τθν τιμι 
πϊλθςθσ και προκφπτει αρνθτικι διαφορά, δθλ. ηθμία, δεν υπολογίηεται ΦΣΑ και θ 
αρνθτικι διαφορά δεν ςυμψθφίηεται με κετικι διαφορά που προκφπτει από 
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παραδόςεισ άλλων αγακϊν οφτε μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό ςε επόμενθ 
φορολογικι περίοδο.  

    Ωσ τιμι πϊλθςθσ λαμβάνεται το ςφνολο του αντιτίμου που ζλαβε ι πρόκειται 
να λάβει ο μεταπωλθτισ από τον αγοραςτι περιλαμβανομζνου και του ΦΣΑ.  

    Ωσ τιμι αγοράσ λαμβάνεται το ςφνολο του αντιτίμου που κατζβαλε ι 
πρόκειται να καταβάλει ο μεταπωλθτισ ςτον προμθκευτι του. Ρ ΦΣΑ που προκφπτει 
με εςωτερικι υφαίρεςθ από τθν κετικι διαφορά μεταξφ τιμισ πϊλθςθσ και τιμισ 
αγοράσ υπολογίηεται με τον ςυντελεςτι ςτον οποίο υπάγεται το μεταπωλοφμενο 
αγακό. 

 
 

Επιλογι εφαρμογισ του κακεςτϊτοσ ςε ειδικζσ κατθγορίεσ αγακϊν  
    Ρ υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ μπορεί να επιλζξει να εφαρμόςει το 

κακεςτϊσ αυτό και ςε οριςμζνεσ άλλεσ περιπτϊςεισ παράδοςθσ αγακϊν ιδιαίτερου 
πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

Οι περιπτϊςεισ αυτζσ είναι:  
α) Θ ειςαγωγι από τρίτεσ χϊρεσ αντικειμζνων καλλιτεχνικισ, ςυλλεκτικισ ι 
αρχαιολογικισ αξίασ από τον ίδιο τον μεταπωλθτι. 
β) Θ παράδοςθ ςτον υποκείμενο ςτο φόρο μεταπωλθτι, αντικειμζνων καλλιτεχνικισ 
αξίασ από τον ίδιο τον δθμιουργό ι τουσ διαδόχουσ του.  
γ) Θ ευκαιριακι παράδοςθ ςτον μεταπωλθτι, αντικειμζνων καλλιτεχνικισ αξίασ από 
υποκείμενο ςτο φόρο εκτόσ από τον μεταπωλθτι, εφόςον θ παράδοςθ ζγινε κάτω 
από προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι μειωμζνου ςυντελεςτι ι το 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου που αςκικθκε από τον υποκείμενο.  

    Για τον προςδιοριςμό του περικωρίου κζρδουσ ςτθν αξία αγοράσ του αγακοφ 
περιλαμβάνεται και το ποςό του Φ.Σ.Α. με το οποίο επιβαρφνκθκε θ αγορά του 
αγακοφ.  

     ταν αςκείται θ επιλογι αυτι ο υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει διλωςθ ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν 
ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου ςτθν οποία υποβάλλεται. Θ διλωςθ αυτι ζχει 
δεςμευτικό χαρακτιρα για δφο χρόνια, μετά τθν παρζλευςθ των οποίων μπορεί να 
ανακλθκεί.   

 

Απαλλαγι από Φ.Π.Α.  
    Ρι παραδόςεισ μεταχειριςμζνων αγακϊν και αντικειμζνων καλλιτεχνικισ, 

ςυλλεκτικισ ι αρχαιολογικισ αξίασ του κακεςτϊτοσ αυτοφ απαλλάςςονται από τον 
ΦΣΑ όταν πραγματοποιοφνται με τισ διατάξεισ των άρκρων 24 και 27 (εξαγωγζσ, 
παραδόςεισ ςε πλοία, αεροπλάνα, κ.λ.π).   

    Ματά ςυνζπεια, για τισ πράξεισ αυτζσ ο υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ 
δεν αποδίδει φόρο ςτο Δθμόςιο αλλά τισ δθλϊνει ςτσ απαλλαςςόμενεσ εκροζσ του. 

 

Ζκπτωςθ του φόρου  
    Ρ μεταπωλθτισ που ανικει ςτο ειδικό κακεςτϊσ δεν ζχει δικαίωμα ζκπτωςθσ 

του φόρου των δαπανϊν του για τθν απόκτθςθ των μεταχειριςμζνων αγακϊν. 
Αντίκετα ζχει δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των γενικϊν του εξόδων κακϊσ και τθσ 
απόκτθςθσ επενδυτικϊν αγακϊν ι του κόςτουσ επιςκευισ των μεταχειριςμζνων 
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αγακϊν, εφόςον τα ζξοδα επιςκευισ κ.λ.π. δεν επιβαρφνουν το κόςτοσ παράδοςθσ 
των αγακϊν αλλά μόνο μζχρι το περικϊριο κζρδουσ.    

 

Υποχρεϊςεισ του υποκείμενου ςτο φόρο μεταπωλθτι 
    Ρ υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ, που εφαρμόηει το ειδικό κακεςτϊσ 

του περικϊριου κζρδουσ του άρκρου αυτοφ, υποχρεοφται:  
α) Οα τθρεί ειδικό βιβλίο, ςτο οποίο να καταχωρεί τθν θμερομθνία, το είδοσ του 
παραςτατικοφ, το είδοσ, τθν ποςότθτα και τθν αξία, κατά τθν απόκτθςθ και κατά τθν 
πϊλθςθ των αγακϊν για παραδόςεισ αγακϊν που φορολογοφνται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παραγράφου 3. Υε περίπτωςθ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν ι πωλιςεων, 
υποχρεοφται να επιμερίηει τθν αξία των αγακϊν, ςτο βακμό που κρίνεται 
απαραίτθτο, για τον προςδιοριςμό του περικωρίου κζρδουσ εκάςτθσ παράδοςθσ.  
β) Υτα φορολογικά ςτοιχεία που εκδίδει, κατά τισ διατάξεισ του Μϊδικα Βιβλίων και 
Υτοιχείων, να ενςωματϊνει, ςτθν τιμι, το φόρο που αναλογεί ςτισ παραδόςεισ 
αγακϊν, οι οποίεσ φορολογοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3. 

 

Απλοποιθμζνο κακεςτϊσ προςδιοριςμοφ τθσ φορολογθτζασ αξίασ 
ςυνολικά κατά φορολογικι περίοδο 

    Ματά παρζκκλιςθ από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3, ςτισ περιπτϊςεισ όπου 
είναι δφςκολο να προςδιοριςτεί το περικϊριο κζρδουσ για κάκε παράδοςθ χωριςτά, 
λόγω κυρίωσ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν ι πωλιςεων ι μικρισ αξίασ αγακϊν, θ 
φορολογθτζα αξία προςδιορίηεται ςυνολικά ανά φορολογικι περίοδο. 

    Υτθν περίπτωςθ εφαρμογισ του προθγοφμενου εδαφίου, θ φορολογθτζα 
αξία, για παραδόςεισ αγακϊν που υπάγονται ςτον ίδιο ςυντελεςτι φόρου 
προςτικζμενθσ αξίασ, είναι το ςυνολικό περικϊριο κζρδουσ, που πραγματοποιεί ο 
υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ κατά τθ ςυγκεκριμζνθ φορολογικι περίοδο. 

     Φο ςυνολικό περικϊριο κζρδουσ ιςοφται με τθ διαφορά μεταξφ των 
ςυνολικϊν τιμϊν πωλιςεων και των ςυνολικϊν τιμϊν αγορϊν που πραγματοποιεί ο 
υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ φορολογικισ περιόδου, για 
κάκε ςυντελεςτι φόρου προςτικζμενθσ αξίασ χωριςτά, μειωμζνθ κατά το ποςό του 
φόρου προςτικζμενθσ αξίασ που αναλογεί ςτο ςυνολικό αυτό περικϊριο κζρδουσ, το 
οποίο βρίςκεται με τουσ κανόνεσ τθσ εςωτερικισ υφαίρεςθσ. 

    Υε περίπτωςθ που θ διαφορά μεταξφ των ςυνολικϊν τιμϊν πωλιςεων και 
ςυνολικϊν τιμϊν αγορϊν, ςε μία φορολογικι περίοδο είναι αρνθτικι, θ διαφορά 
αυτι προςαυξάνει τισ αγορζσ τθσ επόμενθσ φορολογικισ περιόδου, και ςυμψθφίηεται 
με τυχόν κετικι διαφορά επόμενθσ φορολογικισ περιόδου, μζςα ςτθν ίδια 
διαχειριςτικι περίοδο. Φυχόν προκφπτουςα αρνθτικι διαφορά ςτθν τελευταία 
φορολογικι περίοδο, δεν μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό ςε επόμενθ διαχειριςτικι 
περίοδο. 

    ταν θ φορολογθτζα αξία υπολογίηεται με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 
αυτισ, ο υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ δεν δικαιοφται επιςτροφισ του φόρου 
που προκφπτει από αρνθτικό περικϊριο ςτθ ςυγκεκριμζνθ φορολογικι ι 
διαχειριςτικι περίοδο. Ρ υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ που υπάγεται ςτο 
κακεςτϊσ τθσ παραγράφου αυτισ μπορεί να επιλζξει, για οριςμζνεσ παραδόςεισ που 
πραγματοποιεί, να υπαχκεί ςτισ γενικζσ διατάξεισ του φόρου. 

    Υτθν περίπτωςθ που κάνει χριςθ τθσ ευχζρειασ του προθγοφμενου εδαφίου, 
κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ πράξεων που προβλζπονται από τισ 
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διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του παρόντοσ άρκρου, θ αξία κτιςθσ των εν λόγω 
αγακϊν που διατίκενται για τθν πραγματοποίθςθ των πράξεων αυτϊν, αφαιρείται 
από τισ ςυνολικζσ αγορζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ φορολογικισ περιόδου, κατά τθν οποία 
πραγματοποιοφνται οι παραπάνω πράξεισ, προκειμζνου να εξευρεκεί το ςυνολικό 
περικϊριο κζρδουσ τθσ φορολογικισ αυτισ περιόδου. 

    Ρι παραδόςεισ κάκε είδουσ μεταχειριςμζνων μεταφορικϊν μζςων δεν 
μποροφν να υπαχκοφν ςτο απλοποιθμζνο κακεςτϊσ τθσ παραγράφου αυτισ. 

 
 
 

 Παράδειγμα 1ο 
 
Ζςτω θ  Ρ.Ε.  Α’’ είναι υποκείμενθ ςε Φ.Σ.Α. τθρεί βιβλία Β’ κατθγορίασ αγοράηει 

τον Ιανουάριο του 2015 ζνα μεταχειριςμζνο επαγγελματικό ψυγείο από τθν 
απαλλαςςόμενθ επιχείρθςθ Β’’ (μικρι επιχείρθςθ) αντί 1.000€. Φο ψυγείο 
μεταπωλικθκε ςτον πελάτθ Δ’’ τον ίδιο μινα αντί 1.200€. 

Θ Ρ.Ε. ζχει δικαίωμα να εφαρμόςει το ειδικό κακεςτϊσ Φ.Σ.Α. και να 
υπολογίςει τθν φορολογθτζα αξία και το οφειλόμενο Φ.Σ.Α. ωσ εξισ: 

 
Φιμι πϊλθςθσ (με Φ.Σ.Α. προσ 23%)                                       1.200€ 
Ξείον: τιμι αγοράσ                                                                  (1.000)€ 
Ξικτό κζρδοσ (περικϊρειο με Φ.Σ.Α.)                                       200€ 
    
Θ αξία των 200€ μειϊνεται με τον εμπεριεχόμενο ς’αυτι Φ.Σ.Α.με ςυντελεςτι 

23% (200 : 1,23) = 162,60€ φορολογθτζα αξία.  
Ρ Φ.Π.Α. που αναλογεί ςτθν φορολογθτζα αξία είναι 162,60 × 23% = 37,40€ 
Υτθν περιοδικι διλωςθ τθσ Ρ.Ε. το πρϊτο 3μθνο του 2015 κα καταχωρθκοφν 

ςτον κωδ. 303 θ φορολογθτζα αξία των 162,60€ και ςτον κωδ. 333 ο φόροσ που 
αναλογεί 37,40€. 

Φο υπόλοιπο ποςό των ακακάριςτων εςόδων * 1.200 – (162,60 + 37.40) ] = 
1.000€ καταχωρείται ςτον κωδ. 309  ‘’λοιπζσ εκροζσ απαλλαςςόμενεσ με δικαίωμα 
ζκπτωςθσ’’. 

Φο ποςό τθσ αγοράσ των 1.000€ καταχωρείται μόνο ςτθν εκκακαριςτικι διλωςθ 
ςτον κωδ. 666  ‘’λοιπεσ εκροζσ απαλλαςςόμενεσ’’. 

Επιςθμαίνεται ότι, αν ο πελάτθσ Δ’’ τθσ Ρ.Ε. είναι υποκείμενοσ ςτο Φ.Σ.Α. δεν 
ζχει δικαίωμα να εκπζςει το Φ.Σ.Α. που εμπεριζχεται ςτθν τιμιθ πϊλθςθσ.    

 

 Παράδειγμα 2ο  
 
Ρ ζμποροσ Α’’ αγοράηει από τον ζμπορο Β’’ μεταχειριςμζνο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνθτο 

αντί του ποςοφ 15.000€ ςτο οποίο εμπεριζχεται Φ.Σ.Α. προσ 23%. 
Υτθν ςυνζχεια ο Α’’ επιςκευάηει το αυτοκίνθτο, καταβάλει ςε ςυνεργείο 600€ + 

Φ.Σ.Α. 23% 138€ ςφνολο 738€ και το μεταπωλεί ςτον ιδιϊτθ Μ’’ αντί 5.500€ ςτο οποί 
εμπεριζχεται Φ.Σ.Α. προσ 23%. 

Ρ ζμποροσ Β’’ είναι ενταγμζνοσ ςτο ειδικό κακεςτϊσ και επομζνωσ ο Α’’ δεν ζχει 
δικαίωμα να εκπζςει το φόρο των ειςροϊν. 
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Ρ Α’’ δικαιοφται να εφαρμόςει το ειδικό κακεςτϊσ επιβολισ Φ.Σ.Α. ςτο μικτό 
κζρδοσ υπολογίηοντασ το Φ.Σ.Α. ωσ εξισ: 

 
Φιμι πϊλθςθσ                                         5.500€ 
Ξείον: τιμι αγοράσ                             (5.000)€ 
Ξικτό κζρδοσ                                             500€ 
 
Φο μικτό κζρδοσ μειϊνεται με τον εμπεριεχόμενο Φ.Σ.Α. προσ 23% και ζτςι θ 

φορολογθτζα αξία κα είναι: 500/1,23 = 406,50€. 
Υτο ποςό αυτό αναλογεί Φ.Σ.Α. εκροϊν 406,50 × 23% = 93,50€. 
Ρ μεταπωλθτισ κατά τθ ςφνταξθ τθσ περιόδικθσ διλωςθσ εμφανίηει τα ποςά 

ςτουσ παρακάτω κωδικοφσ: 
 
Κωδ. 303            406,50€ φορολογθτζα αξία 
Κωδ. 333              93,50€ φόροσ εκροϊν 
Κωδ. 309              5.000€ * 5.500 – ( 406,50 + 93,50) + υπόλοιπο ποςό εκροϊν 
Κωδ. 357                 600€  ζξοδα επιςκευισ  
Κωδ. 377                 138€  Φ.Π.Α. εξόδων 
Κωδ. 666              5.000€  αξία αγοράσ  
 
Ματά τθν ςυγκεκριμζνθ φορολογικι περίοδο από το ςυςχετιςμό του φόρου 

εκροϊν με τον φόρο ειςροϊν προκφπτει πιςτωτικό υπόλοιπο 44,50€ (93,50 – 138 ) το 
οποίο δεν μπορεί να ςυμψθφιςτεί ι να μεταφερκεί για ςυμψθφιςμό ςτθν επόμενθ 
φορολογικι περίοδο. 

Θ πιο πάνω ςυναλλαγι κα μποροφςε να γίνει ωσ εξισ από τον μεταπωλθτι Α’’ 
αν αυτόσ χρεϊςει ςτον πελάτθ του και με τα ζξοδα του ςυνεργείου. 

 
Φιμι πϊλθςθσ                                            5.500€ 
Ζξοδα επιςκεφθσ αυτοκ.                             600€ 
Υφνολο                                                         6.100€ 
Ξείον: τιμι αγοράσ                                  5.000€ 
Ξικτό κζρδοσ                                            1.100 €:   1,23 = 894,31 φορολογθτζα αξία  
Φόροσ εκροϊν                                        205,69€  (894,31 ×  23%)                   
Ξείον: Φόροσ ειςροϊν                              138€          
Ρφειλόμενοσ Φ.Σ.Α. ςτο δθμόςιο         67,69€ 
 
Λογιςτικόσ χειριςμόσ 
Ματά τθν αγορά του αυτοκινιτου ςτα βιβλία του μεταπωλθτι Α’’ κα γίνει θ 

εγγραφι: 
---------------------------------                                ---------------------------- 
20.00.01.01 ΑΓΡΤΕΥ ΕΞΣΡΤΕ. ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧ ΞΕ Φ.Σ.Α. Χ.Δ.Ε.         5.000 

38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                                   5.000 
------------------------------                            --------------------------------- 
Για τθν επιςκευι του αυτοκινιτου κα γίνει θ εγγραφι: 
------------------------------                          ---------------------------------- 
62.07.05 ΕΣΙΥΜΕΧΕΥ ΕΞΣΡΤΕΧΞΑΦΩΟ                                                  
62.07.05.04 ΕΣΙΥΜΕΧΕΥ ΕΞΣΡΤ. ΧΣΡΜ. ΥΕ Φ.Σ.Α. 23%                         600 
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54.00.29.04 Φ.Σ.Α. ΓΕΟΙΜΩΟ ΕΠΡΔΩΟ ΞΕ 23%                                      138 
38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                                       738 

------------------------------                           ----------------------------------- 
 
Ματά τθν πϊλθςθ του αυτοκινιτου ςτον ιδιϊτθ – πελάτθ Μ’’ ο μεταπωλθτισ 

υποχρεοφται να εκδόςει απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ κεωρθμζνθ ςτθν οποία 
αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ ςυναλλαγισ. 

Φθν απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ τθν καταχωρεί ςτθν ςυνζχεια ςτο ειδικό 
κεωρθμζνο βιβλίο ςτο οποίο ιδθ ζχει καταχωρθκεί το τιμόλογιο του προμθκευτι Β’’ 
με ανάλυςθ κατά είδοσ, ποςότθτα και αξία. Επομζνωσ από το ειδικό βιβλίο, 
προκφπτουν θ αξία τθσ αγοράσ, το μικτό κζρδοσ  και το ςυνολικό τίμθμα του είδουσ. 

Θ εγγραφι ςτο αναλυτικό θμερολόγιο ταμείου για τθν πϊλθςθ του αυτοκινιτου 
κα είναι: 

------------------------------                        --------------------------------- 
38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                                            6.100 

70.00.02 ΝΙΑΟΙΜΕΥ ΣΩΝΘΥΕΙΥ ΕΞΣΡΤ. ΕΥΩΦ.                                    
70.00.02.01 ΝΙΑΟΙΜΕΥ ΣΩΝ. ΑΣΑΝ/ΟΕΥ Ξ.Δ.Ε.                                        5.000 
70.00.02.04 ΝΙΑΟ. ΣΩΝ. ΧΣΡΜ. ΥΕ Φ.Σ.Α. ΣΤΡΥ 23%                           894,31 
54.00.70.04 Φ.Σ.Α. ΕΜΤΡΩΟ ΣΩΝ.ΕΞΣΡΤ. ΣΤΡΥ 23%                        205,69 

-------------------------------                   ---------------------------------------- 
 
ταν ο υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ πραγματοποιεί πράξεισ που 

φορολογοφνται τόςο με το ειδικό κακεςτϊσ Φ.Σ.Α. όςο και με το καννικό κακεςτϊσ 
Φ.Σ.Α. υποχρεοφται να καταχωρεί ςε ιδιαίτερεσ ςτιλεσ ι ςε ειδικοφσ λογαριαςμοφσ 
τα βιβλία του ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του Μ.Φ.Α.Υ. τισ πράξεισ που φορολογοφνται 
ςε κακζνα από τα δφο αυτά κακεςτϊτα. 

 

 Παράδειγμα 3Ο 
 
Ζςτω ο υποκείμενοσ ςτο φόρο μεταπωλθτισ Α’’ εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα 

αγόραςε το Φεβρουάριο του 2015 μεταχειριςμζνο αυτοκίνθτο από άλλο μεταπωλθτι 
Β’’ εγκατεςτθμζνο ςτθν Ιταλία ( πϊλθςθ με κακεςτϊσ περικωρείου ) αντί 16.000€ και 
κατζβαλε ςτο τελωνείο 9.000€ για ειδικό τζλοσ ταξινόμθςθσ. 

Φο εν λόγω αυτοκίνθτο το μεταπωλεί ςτον ιδιϊτθ Γ’’ κακεςτϊσ περικωρείου αντί 
30.000€ με Φ.Σ.Α. 23%. 

Ρ μεταπωλθτισ Α’’ υπολογίηει τθ φορολογθτζα αξία (περικϊρειο κζρδουσ) και 
τον οφειλόμενο φόρο ωσ εξισ: 

 
Φιμι πϊλθςθσ                                                            30.000€ 
Ξείον: τιμι αγοράσ                                                  16.000€ 
Θετικι διαφορά (περικϊρειο κζρδουσ)               14.000€ 
 
Θ αξία των 14.000€ μειϊνεται με τον εμπεριεχόμενο ς’αυτι Φ.Σ.Α. με 

ςυντελεςτι 23%  14.000€ × 100 / 123 = 11.382,11€. 
Επομζνωσ θ φορολογθτζα αξία και ο Φ.Σ.Α. διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
Φορολογθτζα αξία (περικϊρειο κζρδουσ)                11.382,11€ 
Φ.Σ.Α.                                               11.382,11 × 23% = 2.617,89€ 



 

118 
 

Υφνολο                                                                                   14.000€    
 
Ρ μεταπωλθτισ Α’’ κα ςυντάξθ ςτθν περιοδικι διλωςθ Φ.Σ.Α. για τθν πιο πάνω 

ςυναλλαγι ωσ εξισ: 
                                            
Κωδ. 303            11.382,11€ φορολογθτζα αξία 
Κωδ. 333              2.617,89€ φόροσ εκροϊν 
Κωδ. 309              16.000€ υπόλοιπο ποςό εκροϊν 
 
Για τθν πιο πάνω ςυναλλαγι δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ 

ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ πράξθ δεν ςυνιςτά ενδοκοινοτικι 
απόκτθςθ αγακοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο τιμολόγιο πϊλθςθσ του Ιταλοφ πωλθτι πρζπει 
οποςδιποτε να αναφζρεται ότι θ πϊλθςθ ζγινε με το κακεςτϊσ τθσ φορολογίασ του 
περικωρείου κζρδουσ και ο Φ.Σ.Α. να μθν αναγράφεται ξεχωριςτά. Επίςθσ όταν οι 
πωλιςεισ γίνονται με το κακεςτϊσ τθσ φορολογίασ του περικωρείου κζρδουσ ςτο 
τιμολόγιο αναφζρονται οι διατάξεισ τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ του κάκε κράτουσ – 
μζλουσ τθσ Ε.Ε. 

 

 Παράδειγμα 4Ο 
 
Ρ μεταπωλθτισ Α’’ πραγματοποιεί ειςαγωγι ενόσ πίνακα ηωγραφικισ από χϊρα 

εκτόσ τθσ Ε.Ε. αντί πραγματικια αξίασ 2.934,70€. Θ φορολογθτζα αξία κατά τθν 
ειςαγωγι διαμορφϊκθκε ςτο ποςό των 2.500€ και πλιρωςε Φ.Σ.Α. ςτο τελωνείο με 
ςυντελεςτι 13% 325€. 

Υτθν ςυνζχεια ο πίνακασ μμεταπωλικθκε αντί 4.000€ πλζον Φ.Σ.Α 23% 920€ 
ςφνολο 4.920€ ςε ιδιϊτθ. 

Ρ προςδιοριςμόσ τθσ φορολογθτζασ αξίασ γίνεται ωσ εξισ: 
 

Φιμι πϊλθςθσ με Φ.Σ.Α 23%                                                    4.920€ 
Ξείον τιμι αγοράσ με 13%                                                     (2.825)€ 
Ξικτό κζρδοσ ι περικϊρειο κζρδουσ                                     2.095€       
Φορολογθτζα αξία                                       2.095 /1,23 = 1.703,25€ 
Φ.Σ.Α                                                           1.703,25 × 23% = 391,75€ 
 
-----------------------------                          ---------------------------------- 
20.00.02 ΕΙΥΑΓΩΓΕΥ ΕΞΣΡΤ. ΑΣΡ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ                      2.934,70 
20.00.00.00 ΕΙΥΑΓΩΓΕΥ ΞΘ ΧΣΡΜ.ΥΕ Φ.Σ.Α.              109,70                        
20.00.02.01 ΕΙΥΑΓΩΓΕΥ ΧΣΡΜ. Χ.Δ.Ε                             2.825  

38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                                           2.934,70 
--------------------------                        --------------------------------------- 
38.00 ΦΑΞΕΙΡ                                                                                   4.920 

70.00.02 ΝΙΑΟΙΜΕΥ ΣΩΝ. ΕΞΣΡΤ. ΕΥΩΦ.                                                    
70.00.02.00 ΝΙΑΟ. ΣΩΝ. ΕΞΣΡΤ. ΑΣΑΝΝΑΥ. Χ.Δ.Ε.                                2.825                         
70.00.02.04 ΝΙΑΟ. ΣΩΝ. ΧΣΡΜ. ΥΕ Φ.Σ.Α. 23%                                   1.703,25 
54.00.70.04 Φ.Σ.Α. ΣΩΝ. ΕΞΣΡΤ. ΣΤΡΥ 23%                                        391,75 

----------------------------                     ------------------------------------- 
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3.6.10. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΩΛΗΕΙ Ε 
ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 
    Αυτό το ειδικό κακεςτϊσ φορολογίασ εφαρμόηεται  από διοργανωτι 

δθμοπραςίασ (δθμοπράτθ) ο οποίοσ ενεργεί ςτο όνομα του κατ’ εντολι και για 
λογαριαςμό των εντολζων του με αντικείμενο τθν παράδοςθ μεταχειριςμζνων 
αγακϊν και αντικειμζνων καλλιτεχνικισ, ςυλλεκτικισ ι αρχαιολογικισ αξίασ, μζςω 
δθμοπραςιϊν που διοργανϊνει με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο π.χ μζςω 
τθλεόραςθσ, ζκκεςθσ κ.λπ. 

    Φο κακεςτϊσ αυτό είναι προαιρετικό και μπορεί να εφαρμόηεται από τον 
διοργανωτι τθσ Δθμοπραςίασ όταν υπάρχουν οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 
προθγοφμενο κακεςτϊσ (περικϊριο κζρδουσ). 

 

Φορολογθτζα αξία 
    Ωσ φορολογθτζα αξία, για κάκε παράδοςθ αγακϊν των παραπάνω, 

λαμβάνεται θ αξία με τθν οποία ο διοργανωτισ τθσ Δθμοπραςίασ χρεϊνει τον 
αγοραςτι μειωμζνθ κατά το κακαρό ποςό που κατζβαλε ο διοργανωτισ τθσ 
δθμοπραςίασ ςτον εντολζα του και κατά το ποςό του φόρου που εμπεριζχεται ςτθν 
προμικεια που ειςπράττει ο διοργανωτισ τθσ Δθμοπραςίασ από τον εντολζα του. Ρ 
φόροσ αυτόσ βρίςκεται με εςωτερικι υφαίρεςθ. 

    Φο κακαρό ποςό, που κατζβαλε ι πρόκειται να καταβάλει ο διοργανωτισ τθσ 
δθμοπραςίασ ςτον εντολζα του, λαμβάνεται το ποςό τθσ κατακφρωςθσ του αγακοφ, 
μειωμζνο κατά το ποςό τθσ προμικειασ που ειςπράττει ι πρόκειται να ειςπράξει από 
τον εντολζα του ο διοργανωτισ τθσ δθμοπραςίασ, βάςει τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
για πϊλθςθ. 

 

Ζκδοςθ φορολογικου ςτοιχείου 
    Ρ διοργανωτισ τθσ δθμοπραςίασ για κάκε παράδοςθ αγακοφ που κάνει μζςω 

δθμοπραςίασ, εκδίδει προσ τον αγοραςτι το οριηόμενο από τον Μ.Β.Υ φορολογικό 
ςτοιχείο ςτο οποίο πρζπει να αναγράψει εκτόσ των άλλων το είδοσ, τθν ποςότθτα του 
αγακοφ και διακεκριμζνα:  

 Φθν τιμι κατακφρωςθσ του αγακοφ ςτθ Δθμοπραςία περιλαμβανομζνου του ΦΣΑ. 

 Φουσ τυχόν φόρουσ, τζλθ, δικαιϊματα ι ειςφορζσ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων. 

 Φα παρεπόμενα ζξοδα, όπωσ τα ζξοδα προμικειασ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ, 
αςφάλιςθσ κ.λ.π. με τα οποία ο διοργανωτισ τθσ Δθμοπραςίασ επιβαρφνει τον 
αγοραςτι του αγακοφ. 

 

Ζκδοςθ εκκακάριςθσ  - Χρόνοσ παράδοςθσ  
     Ρ διοργανωτισ τθσ Δθμοπραςίασ εκδίδει προσ τον εντολζα του εκκακάριςθ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Μ.Β.Υ. Υε αυτιν τθν εκκακάριςθ θ οποία επζχει κζςθ 
τιμολογίου για τον εντολζα υποκείμενο ςτο φόρο, αναγράφεται χωριςτά θ τιμι 
κατακφρωςθσ του αγακοφ, μειωμζνθ κατά το ποςό προμικειασ το οποίο ειςπράττει ι 
πρόκειται να ειςπράξει ο διοργανωτισ τθσ Δθμοπραςίασ από τον εντολζα του για 
κάκε ςυγκεκριμζνθ παράδοςθ αγακοφ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, ςτθν προμικεια που 
ειςπράττει ο διοργανωτισ εμπεριζχεται και ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ που 
αναλογεί ςε αυτιν.  
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    Φζλοσ ο διοργανωτισ τθσ Δθμοπραςίασ οφείλει να καταχωρεί ςε ειδικοφσ 
λογαριαςμοφσ ςτα τθροφμενα του βιβλία τα ποςά που ειςζπραξε ι κα ειςπράξει από 
τον αγοραςτι των αγακϊν και τα ποςά που αποδόκθκαν ι κα αποδοκοφν ςτον 
πωλθτι των αγακϊν.  

    Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ του αγακοφ από τον εντολζα του προσ το διοργανωτι 
τθσ δθμοπραςίασ, κεωρείται ο χρόνοσ τθσ πϊλθςθσ του αγακοφ ςτθ Δθμοπραςία.   

    Ρ κακοριςμόσ του χρόνου παράδοςθσ ζχει πρακτικι ςθμαςία, προκειμζνου 
να προςςδιοριςτεί θ φορολογικι περίοδοσ ςτθν οποία πρζπει να δθλωκεί θ 
παράδοςθ του αγακοφ από τον εντολζα ςτον διοργανωτι τθσ δθμοπραςίασ. Υτθν 
περίπτωςθ αυτι θ ςχετικι παράδοςθ κα δθλωκεί ςτθ φορολογικι περίοδο κατά τθν 
οποία εκδίδεται θ εκκακάριςθ. 

 

 Παράδειγμα 1Ο  
 
Ζςτω ο Αϋ διοργανωτισ δθμοπραςιϊν, πραγματοποιεί δθμοπραςία και πωλεί 

μεταχειριςμζνα αντικείμενα (αντίκεσ) τα οποία του παρζδωςε ο εντολζασ Β’ με 
ςφμβαςθ εντολισ για πϊλθςθ, με προμικεια 20% επί τθσ αξίασ πϊλθςθσ.  

Φα είδθ παραδόκθκαν ςτον Α’ με δελτίο αποςτολισ του Β’. 
Υτθ ςυνζχεια ο Α ενεργεί τθν δθμπραςία και πωλεί τα είδθ ςτο Γ’ πλειοδότθ αντί 

του ςυνολικοφ ποςοφ με Φ.Σ.Α. 12.000€. Για τθν πϊλθςθ ο Α’ εκδίδει δικό του 
τιμολόγιο ςτο οποίο αναλυτικά αναγράφει το είδοσ, ποςότθτα και τθν τιμι 
κατακφρωςθσ χωριςτά για κάκε είδοσ. Θ  εκκακάριςθ θοποία εκδίδει ο Α’ προσ τον Β’ 
διατυπϊνεται ωσ εξισ: 

 
Φιμι κατακφρωςθσ π.χ. για το είδοσ Α’                           9.000€ 
Φιμι κατακφρωςθσ π.χ. για το είδοσ Β’                           3.000€ 
Υφνολο                                                                                12.000€ 
Ξείον προμικεια 20%      12.000€                               (2.400)€ 
Αξία προσ απόδοςθ ςτον εντολζα                                   9.600€ 
 
Ρ υπολογιςμόσ τθσ φορολογθτζασ αξίασ του διοργανωτι τθσ δθμοπραςίασ 

γίνεται ωσ εξισ: 
 
Αντίτιμο πϊλθςθσ                                                                 12.000€ 
Ξείον αξία προσ απόδοςθ ςτον εντολζα                         (9.600)€ 
Φορολογθτζα αξία με Φ.Σ.Α.                                                2.400€ 
 
Ξε εςωτερικι υφαίρεςθ προκφπτει κακαρι φορολογθτζα αξία  2.400 /1,23 = 

1.951,21€. 
Ρ Φ.Σ.Α. που αναλογεί ςτθ φορολογθτζα αξία 448,78€ 
Φο ποςό αυτό υποχρεοφται ο δθμοπράτθσ να το καταβάλει ςτο δθμόςιο με 

περιοδικι διλωςθ 3μθνιαία αν τθρεί βιβλία β’ κατθγορίασ ι μθνιαία αν τθρεί βιβλία 
γ’ κατθγορίασ. 

Ρ Φ.Σ.Α. ειςροϊν που επιβαρφνει τα γενικά ζξοδα και τα πάγια ςτοιχεία του 
διοργανωτι δθμοπραςιϊν, εκπείπτει απότο φόρο των εκροϊν ςτθν ίδια φορολογικι 
περίοδομζςα ςτθν οποία ζγινε θ δθμοπραςία. 
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3.6.11.  ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΧΡΤΟΤ 
 
   Ξε τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ κεςπίηεται ζνα ειδικό κακεςτϊσ για τον 

επενδυτικό χρυςό που εφαρμόηεται ςτθ χϊρα μασ από 1/1/2000. Ξε το κακεςτϊσ 
αυτό προβλζπεται απαλλάγθ από το ΦΣΑ των πράξεων παράδοςου του χρυςοφ που 
αγοράηεται για επενδυτικοφσ χρυςοφσ. 

 

Πράξεισ που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ 
α) Θ παράδοςθ, ενδοκοινοτικι απόκτθςθ και ειςαγωγι επενδυτικοφ χρυςοφ, 
ςυµπεριλαµβανοµζνου του επενδυτικοφ χρυςοφ για τον οποίο υπάρχουν 
πιςτοποιθτικά, κατ’ είδοσ ι κατά γζνοσ ι που αποτελεί αντικείµενο ςυναλλαγισ 
µεταξφ λογαριαςµϊν ςε χρυςό. 
β) Δανείων χρυςοφ. 
γ) Υυµβάςεων ανταλλαγϊν (swaps), µε δικαίωµα κυριότθτασ ι απαίτθςθσ 
επενδυτικοφ χρυςοφ, κακϊσ και ςυναλλαγζσ επενδυτικοφ χρυςοφ µε προκεςµιακζσ 
ςυµβάςεισ (futures) και απλζσ προκεςµιακζσ ςυµβάςεισ (forward contracts), οι οποίεσ 
προκαλοφν αλλαγι κυριότθτασ ι απαίτθςθσ όςον αφορά επενδυτικό χρυςό. 
δ) Ρι υπθρεςίεσ µεςιτϊν, οι οποίοι ενεργοφν ςτο όνοµα και για λογαριαςµό άλλου, 
όταν παρεµβαίνουν ςτθν παράδοςθ επενδυτικοφ χρυςοφ για τον εντολζα τουσ. 

 

 
Ζννοια επενδυτικοφ χρυςοφ 
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου ωσ "επενδυτικόσ χρυςόσ" νοοφνται : 
α) Ρ χρυςόσ υπό µορφι ράβδου ι πλάκασ, βάρουσ αποδεκτοφ από τισ αγορζσ 
πολφτιµων µετάλλων, κακαρότθτασ τουλάχιςτον 995 χιλιοςτϊν, αντιπροςωπευόµενοσ 
ι µθ από τίτλουσ. Εξαιροφνται από το κακεςτϊσ του παρόντοσ άρκρου οι ράβδοι και 
πλάκεσ βάρουσ ζωσ και ενόσ (1) γραµµαρίου. 
β) Φα χρυςά νοµίςµατα για τα οποία ιςχφουν ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: 

 είναι κακαρότθτασ τουλάχιςτον 900 χιλιοςτϊν, 

 ζχουν κοπεί µετά το ζτοσ 1800, 

 αποτελοφν ι ζχουν αποτελζςει νόµιµο χριµα ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ και 

 πωλοφνται υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ςε τιµι θ οποία δεν υπερβαίνει κατά ποςοςτό 
άνω του 80% τθν αξία τθσ ελεφκερθσ αγοράσ του χρυςοφ ο οποίοσ περιζχεται ςτα 
νοµίςµατα.  

   Φα νοµίςµατα που ανταποκρίνονται ςτισ ανωτζρω προχποκζςεισ 
περιλαµβάνονται ςε κατάλογο που δθµοςιεφεται ςτθν Επίςθµθ Εφθµερίδα των 
Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων, τεφχοσ Γϋ, κάκε ζτοσ. Ρ κατάλογοσ αυτόσ δθµοςιεφεται πριν 
από τθν ζναρξθ εκάςτου θµερολογιακοφ ζτουσ και ιςχφει για το επόµενο 
θµερολογιακό ζτοσ. Φα νοµίςµατα αυτά δεν κεωρείται ότι πωλοφνται για 
ςυλλεκτικοφσ ςκοποφσ. 

 

Δικαίωμα επιλογισ για φορολόγθςθ 
    Ρι υποκείµενοι ςτο φόρο που παράγουν επενδυτικό χρυςό ι µεταποιοφν 

κάκε είδουσ χρυςό ςε επενδυτικό, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 του 
παρόντοσ άρκρου, µποροφν να επιλζγουν τθ φορολόγθςθ τθσ παράδοςθσ του 
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επενδυτικοφ χρυςοφ ςε άλλο πρόςωπο υποκείµενο ςτο φόρο και µε τισ προχποκζςεισ 
που κακορίηονται µε ςχετικι απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονοµικϊν. 

    Φα πρόςωπα που µεςολαβοφν ςτθν πραγµατοποίθςθ των ςυναλλαγϊν τθσ 
περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1, ενεργϊντασ ςτο όνοµά τουσ και για λογαριαςµό 
του εντολζα τουσ, ζχουν το δικαίωµα να επιλζξουν τθ φορολόγθςι τουσ κατά το 
µζροσ που αφοροφν τισ πράξεισ αυτζσ και εφόςον αντίςτοιχα ο προµθκευτισ επζλεξε 
τθ φορολόγθςι του για τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ. 

 

Δικαίωμα ζκπτωςθσ 
Ρι υποκείµενοι ςτο φόρο που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ αυτό, δεν ζχουν 

δικαίωµα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν τουσ, εκτόσ αυτοφ: 
α) που οφείλεται ι καταβλικθκε για τθν παράδοςθ επενδυτικοφ χρυςοφ, που ζγινε 
προσ αυτοφσ από πρόςωπα τα οποία ζχουν αςκιςει το δικαίωµα επιλογισ για 
υπαγωγι τουσ ςτο φόρο του παρόντοσ νόµου, 
β) που οφείλεται ι καταβλικθκε λόγω παράδοςθσ ι ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ ι 
ειςαγωγισ µθ επενδυτικοφ χρυςοφ µετατραπζντοσ εν ςυνεχεία ςε επενδυτικό χρυςό 
από τον ίδιο τον υποκείµενο ι από άλλο πρόςωπο για λογαριαςµό του, 
γ) που οφείλεται ι καταβλικθκε για λιψθ υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνίςτανται ςτθ 
µεταβολι του ςχιµατοσ, του βάρουσ ι τθσ κακαρότθτασ του χρυςοφ, 
ςυµπεριλαµβανοµζνου και του επενδυτικοφ χρυςοφ, 
δ) ειδικά τα πρόςωπα που παράγουν επενδυτικό χρυςό ι µετατρζπουν κάκε είδουσ 
χρυςό ςε επενδυτικό χρυςό ζχουν δικαίωµα να εκπίπτουν τον οφειλόµενο ι 
καταβλθκζντα από αυτά φόρο, λόγω παράδοςθσ ι ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ ι 
ειςαγωγισ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν που ςυνδζονται µε τθν παραγωγι ι 
µετατροπι του εν λόγω χρυςοφ, ωσ εάν φορολογείτο πλιρωσ ι εκ µζρουσ τουσ 
µεταγενζςτερθ παράδοςθ του χρυςοφ που τυγχάνει απαλλαγισ µε βάςθ το παρόν 
άρκρο. 

 

Υποχρεϊςεισ από τισ διατάξεισ του Κ.Β.Σ. 
    Ρι υποκείµενοι τθσ παραγράφου 1, πζραν των υποχρεϊςεϊν τουσ που 

προβλζπονται από άλλεσ διατάξεισ, υποχρεοφνται, επίςθσ, για τισ πωλιςεισ 
επενδυτικοφ χρυςοφ να εφαρµόηουν τισ διατάξεισ του π.δ 186/1992 (ΦΕΜ 84 Αϋ) για 
τθν πϊλθςθ αγακϊν.  

    Ειδικότερα, ςτα προβλεπόµενα ςτοιχεία του άρκρου 13 του Σ.∆. 186/1992, 
για τισ πωλιςεισ επενδυτικοφ χρυςοφ ι βιοµθχανικοφ χρυςοφ, αναγράφονται, εκτόσ 
των άλλων, το ονοµατεπϊνυµο και θ διεφκυνςθ του αγοραςτι, θ ποςότθτα και το 
είδοσ του βιοµθχανικοφ ι επενδυτικοφ χρυςοφ, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ τθσ 
ςυναλλαγισ. Ειδικά, ςτθν περίπτωςθ πωλιςεων χρυςϊν νοµιςµάτων, που πλθροφν τα 
κριτιρια τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, οι υποκείµενοι 
υποχρεοφνται, επιπλζον, να υποβάλλουν ςτο Χπουργείο Ρικονοµικϊν, ∆ιεφκυνςθ 
Φ.Σ.Α., κατάλογο µε τα νοµίςµατα που αποτζλεςαν αντικείµενο των ςυναλλαγϊν 
τουσ, αναφζροντασ τθν τελευταία τιµι που επιτεφχκθκε πριν τθν 1θ Απριλίου 
εκάςτου ζτουσ. Ρι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφουν από 1.8.2000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 

 

ΕΝΣΤΠΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΕΝΣΤΠΩΝ 

 
4.1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ Φ.Π.Α. (Φ2) ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 
Ξε απόφαςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κακορίηεται το νζο ζντυπο διλωςθσ ΦΠΑ (ζντυπο Φ2 

– 050 – Φ.Π.Α.) για δθλϊςεισ που υποβάλλονται από 1.10.2015 και εφεξισ για 
πράξεισ που πραγματοποιοφνται, από 1.9.2015 για τουσ υποκείμενουσ που 
υποχρεοφνται ςε τιρθςθ διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και από 1.7.2015 για 
υποκείμενουσ που υποχρεοφνται ςε τιρθςθ απλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ, ι 
μθ υπόχρεουσ ςε τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων ςφμφωνα με τθ φορολογικι 
νομοκεςία. 

Χποχρζωςθ να υποβάλλουν περιοδικι διλωςθ ζχουν οι υποκείμενοι ςτο φόρο 
που ενεργοφν φορολογθτζεσ πράξεισ ι και απαλλαςςόμενεσ με δικαίωμα ζκπτωςθσ 
του φόρου, θ υποχρζωςθ αυτι υπάρχει ανεξάρτθτα αν το αποτζλεςμα τθσ περιοδικισ 
διλωςθσ είναι  χρεωςτικό ι πιςτωτικό, για ςυμψθφιςμό ι επιςτροφι, ανεξάρτθτα 
από τθν κατθγορία βιβλίων του Μ.Φ.Α.Υ. και ανεξάρτθτα από το αν διενεργοφνται 
ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ ι όχι τθν ςυγκεκριμζνθ φορολογικι περίοδο.  

Θ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. υποχρεωτικά μόνο 
μζςω ΦΑΧΙSNET (www.taxisnet.gr ι www.gsis.gov.gr ) μετά τθν λιξθ τθσ φορολογικισ 
περιόδου θ οποία ανάλογα με τθν κατθγορία βιβλίων είναι:  
 Μθνιαία, όταν οι υπόχρεοι τθροφν βιβλία Γ’ κατθγορίασ του Μϊδικα Βιβλίων και 

Υτοιχείων.  
 Τριμθνιαία, όταν οι υπόχρεοι τθροφν βιβλία Α’ και Β’ κατθγορίασ του Μϊδικα 

Βιβλίων και Υτοιχείων.  
 ςοι τθροφν βιβλία Α’ κατθγορίασ το ζντυπο τθσ περιοδικισ διλωςθσ ονομάηεται Φ3, 
ενϊ όςοι τθροφν βιβλία Β’ και Γ’ κατθγορίασ το ζντυπο τθσ περιοδικισ διλωςθσ 
ονομάηεται Φ2. 
 

Τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων Β’ κατθγορίασ του Κ.Φ.Α.Σ. 
 

ταν ο υποκείμενοσ ςτο Φ.Σ.Α. τθρεί β’ κατθγορίασ βιβλία του Μ.Φ.Α.Υ., 
ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει το ζντυπο τθσ περιοδικισ διλωςθσ του Φ.Σ.Α. 
θλεκτρονικά μζχρι και τθν 26θ θμζρα του μινα, ο οποίοσ ακολουκεί το προθγοφμενο 
τρίμθνο, μζςα ςτο οποίο πραγματοποιικθκαν οι πράξεισ, ανεξάρτθτα αν υπάρχουν 
και ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ, ενϊ ζντυπα INTRASTAT και LISTING υποβάλλονται 
κάκε μινα δεν ακολουκοφν δθλαδι τθν τρίμθνθ φορολογικι περίοδο. Για 
παράδειγμα, θ περιοδικι διλωςθ των μθνϊν Ιανουαρίου-Ξαρτίου 2015, 
υποβάλλεται μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα από 1/4 ζωσ 26/04/15 αν ζχει χρεωςτικό 
υπόλοιπο Φ.Σ.Α., και αν θ 26θ  θμζρα είναι Υάββατο ι Μυριακι τότε κεωρείται ωσ 
τελευταία μζρα θ ερχόμενθ Δευτζρα, ενϊ αν ζχει πιςτωτικό υπόλοιπο Φ.Σ.Α. 
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υποβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα δθλαδι μζχρι 
30/4/2015. 

Τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων Γ’ κατθγορίασ του Κ.Φ.Α.Σ. 
 
Υτθν περίπτωςθ αυτι, θ προκεςμία υποβολισ θλεκτρονικά (μζςω ΦAXISNET) για 

τισ περιοδικζσ δθλϊςεισ με χρεωςτικό υπόλοιπο Φ.Σ.Α. είναι μζχρι τισ 26 του 
επόμενου μινα από εκείνον που αφορά θ διλωςθ, ανεξάρτθτα από το τελευταίο 
ψθφίο του Α.Φ.Ξ.      

Κδια με τθν πιο πάνω θμερομθνία ιςχφει και όταν υποβάλλονται εμπρόκεςμεσ ι 
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Φ.Σ.Α. που αφοροφν χρονικζσ περιόδουσ μζχρι και τθ 
χριςθ του 2011. 

Ρι περιοδικζσ δθλϊςεισ με μθδενικό ι πιςτωτικό υπόλοιπο Φ.Σ.Α.υποβάλλονται 
θλεκτρονικά ςτθ Δ.Ρ.Χ. μζχρι τζλοσ του ίδιου αυτοφ μινα. Δθλαδι, αν δεν 
υποβλθκοφν ι υποβλθκοφν εκπρόκεςμα οι περιοδικζσ δθλϊςεισ του Φ.Σ.Α. που είναι 
πιςτωτικζσ ι μθδενικζσ τότε επιβάλλεται πρόςτιμο εκπρόκεςμθσ υποβολισ τουσ. 

ταν το χρεωςτικό υπόλοιπο του Φ.Σ.Α. είναι μζχρι 3€, τότε δεν καταβάλλεται 
με τθν περιοδικι διλωςθ, οπότε μεταφζρεται το ποςό αυτό για να ςυμψθφιςτεί με το 
Φ.Σ.Α. τθσ επόμενθσ φορολογικισ περιόδου. 

 

Σε ποια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται θ περιοδικι διλωςθ του Φ.Π.Α.   
 
Θ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται μόνο ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. τθσ 

ζδρασ ι του κεντρικοφ καταςτιματοσ. Υε περίπτωςθ μεταγραφισ τθσ επιχείρθςθσ ςε 
άλλθ Δ.Ρ.Χ., θ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. που θ 
επιχείρθςθ βριςκόταν τθν τελευταία θμζρα του μινα που αφορά τθν περιοδικι 
διλωςθ. 

 

Σε ποιεσ περιπτϊςεισ υποβάλλεται ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ    
 

 ταν λιξει θ προκεςμία εξαγωγισ ι ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ αγακϊν που 
αγοράςτθκαν χωρίσ Φ.Σ.Α. και δεν πραγματοποιικθκε θ εξαγωγι ι θ 
ενδοκοινοτικι παράδοςθ. Θ ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ υποβάλλεται μζχρι τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ εξαγωγισ ι ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ των αγακϊν, δθλαδι 
μζςα ςε 6 μινεσ από τθν αγορά ι ειςαγωγι ι μζςα ςε 8 μινεσ με απόφαςθ του 
προϊςταμζνου τθσ Δ.Ρ.Χ. ι μζςα ςε 16 μινεσ με κοινι απόφαςθ του Επικεωρθτι 
και προϊςταμζνου τθσ Δ.Ρ.Χ. και του επόπτθ ελζγχου. 

 ταν παραδίνονται υλικά ςτο ΟΑΦΡ με απαλλαγι από το Φ.Σ.Α. και οριςμζνα 
υλικά δεν διατζκθκαν. Θ ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται μζςα 
ςε 26 μζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ ότι δεν χρθςιμοποιικθκαν τα αγακά από τθν 
αρχι του ΟΑΦΡ που εποπτεφει το ζργο.  

 ταν παραδίνονται υλικά με απαλλαγι από το Φ.Σ.Α. για τθν καταςκευι ςκαφϊν 
και με τθν οριςτικοποίθςθ οριςμζνα υλικά δεν χρθςιμοποιικθκαν. Θ ζκτακτθ 
περιοδικι διλωςθ υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. μζςα ς' ζνα μινα από τθν επίδοςθ τθσ 
ζκκεςθσ - επιμζτρθςθσ για τα αγακά που δεν χρθςιμοποιικθκαν από τθ 
ναυπθγικι επιχείρθςθ. 
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 ταν μεταβιβάηονται αγακά κατά τθ διαδικαςία του πλειςτθριαςμοφ. Θ ζκτακτθ 
περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. από το ςυμβολαιογράφο 
μζχρι τθν παράδοςθ των εκπλειςτθριαςκζντων ςτον υπερκεματιςτι και πριν από 
τθν ζκδοςθ τθσ περίλθψθσ τθσ κατακυρωτικισ ζκκεςθσ. Αν εκδοκεί τιμολόγιο από 
τον υποκείμενο τότε δεν υποβάλλεται ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ.  

 ταν εξζρχονται αγακά από φορολογικι αποκικθ για εγχϊρια κατανάλωςθ. Ματά 
τθν ζξοδο των αγακϊν υποβάλλεται και θ ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. 

 ταν μεταβιβάηονται αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνταν ωσ πάγια ςτοιχεία τθσ 
επιχείρθςθσ και μζχρι να γίνει θ μεταβίβαςθ δεν εκδόκθκε τιμολόγιο ι απόδειξθ 
λιανικισ πϊλθςθσ και εφόςον φυςικά θ μεταβίβαςθ υπόκειται ςε Φ.Σ.Α. Θ 
ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. πριν από τθ 
μεταβίβαςθ του αυτοκινιτου ι τθσ μοτοςυκλζτασ κλπ. και εφόςον φυςικά θ 
μεταβίβαςθ αυτι δεν είναι απαλλαςςόμενθ. 

 ταν πραγματοποιοφνται ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ από οριςμζνα πρόςωπα. Θ 
ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. μζχρι τισ 15 του 
επόμενου μινα από εκείνον που πραγματοποιικθκαν οι ενδοκοινοτικζσ 
ςυναλλαγζσ (ανεξάρτθτα από το τελευταίο ψθφίο του Α.Φ.Ξ.). Δεν υποβάλλουν 
εκκακαριςτικι διλωςθ του Φ.Σ.Α., υποβάλλουν όμωσ διλωςθ INTRASTAT, 
εφόςον υπερβοφν το κατϊφλι εξομοίωςθσ και πίνακα LISTING.  

 ταν πρόκειται για λφςθ ςυμβατικισ εμπορικισ μίςκωςθσ π.χ. βιομθχανοςταςίου.  

 ταν πωλείται πάγιο από επιχείρθςθ που βρίςκεται ςε αδράνεια και ζχει 
ακυρϊςει τα φορολογικά τθσ ςτοιχεία, για τθν απόδοςθ του Φ.Σ.Α. που αναλογεί 
ςτθ ςυναλλαγι αυτι υποβάλλεται ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ μζχρι τισ 15 του 
επόμενου μινα. 

 Από το λιπτθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν. Θ ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. 
υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν θμερομθνία εγγραφισ τθσ 
πίςτωςθσ του προμθκευτι ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ (όταν είναι γϋ κατθγορίασ 
βιβλία του Μ.Β.Υ.) ι από τθ λιψθ του ςχετικοφ παραςτατικοφ του προμθκευτι και 
μζχρι τθν ζγκριςθ του απαιτοφμενου ςυναλλάγματοσ από τθ μεςολαβοφςα 
τράπεηα ι τθν αποςτολι του ςχετικοφ εμβάςματοσ ι τθν καταβολι τθσ οφειλισ.  

 ταν πωλείται περιςταςιακά καινοφργιο μεταφορικό μζςο ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ 
(δθλαδι όταν κακίςταται υποκείμενοσ ςτο Φ.Σ.Α. λόγω περιςταςιακισ 
παράδοςθσ). Θ ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. υποβάλλεται ςτθ Δ.Ρ.Χ. 
μζχρι τθν θμερομθνία αποςτολισ ι μεταφοράσ του καινοφργιου μεταφορικοφ 
μζςου. Ξε τθ διλωςθ αυτι εκπίπτει και ο Φ.Σ.Α. των ειςροϊν τουσ, που δεν 
μπορεί να υπερβεί το Φ.Σ.Α. που αντιςτοιχεί ςτθν αξία παράδοςθσ.  

 ταν τυχαία αναγράφτθκε Φ.Σ.Α. ςτο τιμολόγιο, τότε θ ζκτακτθ περιοδικι 
διλωςθ υποβάλλεται μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου (ι άλλου 
ςτοιχείου). Φο ίδιο ιςχφει και για οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται πιο πάνω.  

 Φο Δθμόςιο, οι Διμοι και οι Μοινότθτεσ, τα Ανϊτατα ι Ανϊτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα και λοιπά Ο.Σ.Δ.Δ., όταν εξοφλοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ μετά από 
ζγκριςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ 
Υυνεδρίου που δεν εμπίπτουν ςτθν Α.Χ.Ρ., τότε καταβάλλουν τον οφειλόμενο 
Φ.Σ.Α. ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. με ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ, είτε κατά τθν απόδοςθ 
του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. είτε κατά θμερολογιακό τρίμθνο και μζςα 
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ςτο πρϊτο 15νκιμερο του τζταρτου μινα για όλα τα ποςά που ζχουν εγκρικεί και 
ζχουν εμβαςτεί κατά το προθγοφμενο τρίμθνο. 

 Υε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ που δθμιουργείται υποχρζωςθ ν' αποδοκεί 
Φ.Σ.Α. με ζκτακτθ περιοδικι διλωςθ και δεν ορίηεται άλλοσ χρόνοσ υποβολισ τθσ, 
τότε θ ζκτακτθ αυτι διλωςθ υποβάλλεται μζχρι τισ 15 του επόμενου μινα. 

 

Καταβολι του Φ.Π.Α. ςε δόςεισ  
 
Ρι επιχειριςεισ ζχουν δικαίωμα αν το επικυμοφν να καταβάλουν άμεςα με τθν 

υποβολι τθσ περιοδικισ διλωςθσ του Φ.Σ.Α. μόνο το 40% του οφειλόμενου ποςοφ με 
τθν προυπόκεςθ αυτι ότι είναι τουλάχιςτον 300€, και το υπόλοιπο 60% να το 
καταβάλουν ςτουσ αμζςουσ επόμενουσ μινεσ ςε 2 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ με 
προςάυξθςθ 2%. Υτθν περίπτωςθ εμπρόκεςμθσ περιοδικισ διλωςθσ που επιλζγεται θ 
καταβολι του φόρου ςε δόςεισ, το ποςό τθσ πρϊτθσ δόςθσ καταβάλλεται μζχρι τθν 
τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μινα υποβολισ τθσ διλωςθσ και το ποςό τθσ 
δεφτερθσ δόςθσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα, με τθν 
προυπόκεςθ ότι κάκε δόςθ είναι τουλάχιςτον 300€ εκτόσ από τθν τελευταία θ οποία 
μπορεί να είναι μικρότερθ από 300€. Επιςθμαίνεται ότιθ εν λόγω δυνατότθτα δεν 
ιςχφει για ζκτακτεσ δθλϊςεισ Φ.Σ.Α.   

ςοι υπόχρεοι προχωροφν ςτθν εκπρόκεςμθ υποβολι των περιοδικϊν 
εκκακαριςτικϊν δθλϊςεων ΦΣΑ δεν κα αποφφγουν τισ κυρϊςεισ, αφοφ από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία προβλζπεται προςαφξθςθ 1,5% για κάκε μινα κακυςτζρθςθσ 
(με ανϊτατο ποςοςτό το 60%), εφόςον από τθ διλωςθ προκφπτει φόροσ για 
καταβολι. 

ταν μια πιςτωτικι ι μθδενικι διλωςθ δεν ςταλεί για τον οποιαδιποτε λόγω 
μζχρι το τζλοσ του μινα τότε με τθν κατάκεςθ  τθσ επιβαρυνόμαςτε 60€ όποτεκι αν 
τθν κατακζςουμε. 

 
 

 Παραδείγματα του Φ.Π.Α. ςε δόςεισ  
 

1. Ρ επιχειρθματίασ Α’ είχε το πρϊτο 3μινο του 2013 χρεωςτικι ακατάκετθ 
περιοδικι διλωςθ 1500€. Αποφάςιςε – μπόρεςε να τθν πλθρϊςει ςτισ 23/3/2016. 
Υφμφωνα με τα παραπάνω το ποςό που πρζπει να αποδόςει ο επιχειρθματίασ 
είναι τα εξισ: 
 
 1/1/2013 – 31/3/2013 => 1.500€  
Για το ζτοσ 2013 οι μινεσ προςάυξθςθσ είναι 9.  
Για το ζτοσ 2014 οι μινεσ προςαφξθςθσ είναι 12. 
Για το ζτοσ 2015 οι μινεσ προςαφξθςθσ είναι 12. 
Για το ζτοσ 2016 οι μινεσ προςαφξθςθσ ειναι 3 (ζωσ 21/3/2016 αφοφ 
πλθρϊκθκε23/3/2016.  
 
Άρα οι μινεσ προςαφξθςθσ είναι 36 δθλαδι  
36 × 1,5% = 54 
1500 × 54 = 810€ 
1500 + 810 = 2.310€ 
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2. Επιχειρθματίασ που τθρεί βιβλία Β’ κατθγορίασ για το πρϊτο 3μθνο του 2015 είχε 

χρωςτικό Φ.Σ.Α. 5.800€ και αποφαςίηει να το καταβάλλει με δόςεισ.  Φο ποςό των 
δόςεων και οι θμερομθνίεσ είναι οι εξισ: 
 
5.800 × 40% = 2.320€ Α’ δόςθ – θμερομθνία καταβολισ 26/4/2015 
5.800 – 2.320 = 3.480 × 2% = 69,6€ προςαφξθςθ 
3.480 + 69,6 = 3.549,6 / 2 = 1.774,8€  
Β’ δόςθ 1.774,8€  30/5/2015 
Γ’ δόςθ 1.774,8€   31/6/2015 
 

3. Επιχειρθματίασ που τθρεί βιβλία Β’ κατθγορίασ για το πρϊτο 3μθνο του 2015 είχε 
χρωςτικό Φ.Σ.Α. 580€ και αποφαςίηει να το καταβάλλει με δόςεισ.  Φο ποςό των 
δόςεων και οι θμερομθνίεσ είναι οι εξισ: 
 
580 × 40% = 232   => 300€ Α’ δόςθ ( όχι μικρότερθ των 300€) 
580 – 300 = 280 × 2% = 5,6€ προςαφξθςθ 
280 + 5,6 = 285,60€ Β’ δόςθ 
 

4. Επιχειρθματίασ που τθρεί βιβλία Β’ κατθγορίασ για το δεφτερο 3μθνο του 2015 
είχε χρωςτικι διλωςθ Φ.Σ.Α. 15.500€ και αποφαςίηει να το καταβάλλει με δόςεισ, 
δίνοντασ ςτθν Α’ δόςθ το 70%. Γνωρίηοντασ ότι θ τελευταία δόςθ τθν πλιρωςε 
15/10/2015, το ποςό των δόςεων και οι θμερομθνίεσ είναι οι εξισ: 
 
15.500 × 70% = 10.850€ Α δόςθ 26/7/2015 
15.500 – 10.850 = 4.650 × 2% = 93€ προςαφξθςθ 
4.650 + 93 = 4.743 / 2 = 2.371,5€  
Β’ δόςθ 2.371,5 ςτισ 31/8/2015 
Γ’ δόςθ ζπρεπε να πλιρωκει ςτισ  30/9/2015 όμωσ αυτόσ τθν πλιρωςε 
15/10/2015, για το λόγω αυτό ζχει ενα μινα προςαφξθςθ άρα: 
2.371,5 × 1,5% = 35,57€ 
2.371,5 + 35,57 = 2.407,07€  

  
 

Συμπλιρωςθ γενικϊν ενδείξεων του εντφπου περιοδικισ διλωςθσ ςε 
απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. 
 

Φο ζντυπο χρθςιμοποιείται τόςο για τθν υποβολι των τακτικϊν όςο και των 
ζκτακτων δθλϊςεων ΦΣΑ. Υε περίπτωςθ που υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ για τθν 
ίδια φορολογικι περίοδο τόςο τακτικισ όςο και ζκτακτθσ διλωςθσ υποβάλλονται δφο 
ξεχωριςτζσ δθλϊςεισ. 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
 

Κωδ. 001 – 002: Ρι κωδικοί αυτοί ςυμπλθρϊνονται από τθν φορολογικι διοίκθςθ. 
Κωδ.003: Γράψτε τθ Δ.Ρ.Χ. τθσ ζδρασ ι του κεντρικοφ τθσ επιχείρθςισ ςασ.  
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Κωδ.004: Υυμπλθρϊςτε το θμερολογιακό ζτοσ τθσ φορολογικισ περιόδου για τθν 
οποία υποβάλλεται θ διλωςθ ΦΣΑ.  
Κωδ.005: Υυμπλθρϊςτε θμερολογιακά (από – ζωσ) τθν φορολογικι περίοδο που 
αφορά θ διλωςθ. Υτισ περιπτϊςεισ ζναρξθσ ι οριςτικισ παφςθσ εργαςιϊν, ζναρξθσ ι 
λιξθσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου κακϊσ και ζνταξθσ ι απζνταξθσ ςτο κανονικό 
κακεςτϊσ εντόσ τθσ φορολογικισ περιόδου, ωσ θμερολογιακι περίοδοσ κα 
αναφζρεται το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα που αφορά.   
Κωδ. 006: Διαγραμμίςτε με (Χ) τθ ςυγκεκριμζνθ φορολογικι περίοδο ανάλογα αν 
είναι μινασ, τρίμθνο, ι εξάμθνο:  
α) Θμερολογιακόσ μινασ για υπόχρεουσ οι οποίοι υποχρεοφνται ςε τιρθςθ βιβλίων 
και ζκδοςθ ςτοιχείων με βάςθ πλιρθ λογιςτικά πρότυπα, κακϊσ και για το Δθμόςιο 
όταν αςκεί δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ υπόκεινται ςτο φόρο.  
β) Θμερολογιακό τρίμθνο για υπόχρεουσ οι οποίοι υποχρεοφνται ςε τιρθςθ βιβλίων 
και ζκδοςθ ςτοιχείων με βάςθ απλοποιθμζνα λογιςτικά πρότυπα ι για υπόχρεουσ,  οι 
οποίοι δεν υποχρεοφνται ςε τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων ςφμφωνα με τθ 
φορολογικι νομοκεςία.  
γ) Θμερολογιακό εξάμθνο για τουσ υπόχρεουσ οι οποίοι ανικουν ςε ειδικό κακεςτϊσ 
κατ’ αποκοπι καταβολισ του φόρου του άρκρου 40 του Μϊδικα Φ.Σ.Α.  
Κωδ. 007: Διαγραμμίςτε με (Χ) εάν θ διλωςθ είναι τροποποιθτικι. Υτισ περιπτϊςεισ 
αυτζσ ςυμπλθρϊνονται όλα τα πεδία τθσ διλωςθσ με τα ςωςτά ςτοιχεία.  
Κωδ. 008: Διαγραμμίςτε με (Χ) εάν θ διλωςθ υποβάλλεται με επιφφλαξθ ςφμφωνα με 
το άρκρο 20 του Μϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ.  
Κωδ. 009: Διαγραμμίςτε με (Χ) εάν θ διλωςθ υποβάλλεται ωσ ζκτακτθ. 
Υυμπλθρϊνεται μόνο από τουσ υποκείμενουσ ςτο Φ.Σ.Α. που ενεργοφν πράξεισ 
απαλλαςςόμενεσ χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ, από τα μθ υποκείμενα ςτο Φ.Σ.Α. 
Ο.Σ.Δ.Δ. και από τουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, που διενεργοφν 
ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ. 
 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ Α΄   
Υτον Σίνακα αυτό ςυμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του υποκειμζνου ςτο φόρο ι λιπτθ 

και ειδικότερα:  
Κωδ. 101: Φο επϊνυμο ι θ επωνυμία, όπωσ αναφζρεται ςτο καταςτατικό ζγγραφο.  
Κωδ. 102: Φο όνομα.  
Κωδ. 103: Φο όνομα του πατζρα.  
Κωδ. 104: Ρ Αρικμόσ Φορολογικοφ Ξθτρϊου (εννεαψιφιοσ αρικμόσ). 
 

 ΤΜΠΛΗΡΩΗ  ΠΙΝΑΚΑ Β’: ΕΚΡΟΕ – ΕΙΡΟΕ      

λα τα δεδομζνα των εκροϊν και ειςροϊν γράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ ενδείξεισ, 
αφοφ προθγουμζνωσ αφαιρεκοφν οι επιςτροφζσ και εκπτϊςεισ. Υε περίπτωςθ που το 
αλγεβρικό άκροιςμα των ανωτζρω πράξεων ζχει αρνθτικό πρόςθμο κα αναγράφεται 
το ςυνολικό ποςό με το πρόςθμο πλθν (-) πριν από αυτό. Υτα προςτικζμενα και 
αφαιροφμενα ποςά του φόρου ειςροϊν αναγράφονται πάντα αρικμοί με κετικό 
πρόςθμο.  
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Α. ΕΚΡΟΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΕ – ΦΟΡΟ ΕΚΡΟΩΝ  
Κωδ. 301 – 306:  
1. Γράψτε κατά ςυντελεςτι ΦΣΑ τθν αξία των φορολογθτζων εκροϊν που ζχουν 
επιβαρυνκεί με ΦΣΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πωλιςεων παγίων, τισ 
αυτοπαραδόςεισ αγακϊν και τισ ιδιοχρθςιμοποιιςεισ υπθρεςιϊν. Υτθν περίπτωςθ 
που είςτε ενταγμζνοι ςτο κακεςτϊσ 39β (ειδικό κακεςτϊσ καταβολισ του φόρου κατά 
το χρόνο είςπραξθσ τθσ αντιπαροχισ) προκειμζνου για τισ χονδρικζσ πωλιςεισ 
αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ αναγράψτε κατά ςυντελεςτι Φ.Σ.Α. 
τα ποςά που «αποδεδειγμζνα» ειςπράξατε.   
2. Γράψτε κατά ςυντελεςτι Φ.Σ.Α. τθν αξία των ειςροϊν οι οποίεσ ζχουν τόπο 
φορολογίασ το εςωτερικό τθσ χϊρασ, δεν απαλλάςςονται και υπόχρεοσ για τθν 
καταβολι του φόρου είναι ο λιπτθσ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν. Ενδεικτικά:  
• τισ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν  
• τισ ενδοκοινοτικζσ λιψεισ υπθρεςιϊν  
• τισ λιψεισ υπθρεςιϊν από υποκείμενο ςτο φόρο εγκατεςτθμζνο ςε τρίτθ χϊρα,  
• τισ λιψεισ αγακϊν , 
• τισ λιψεισ αγακϊν ι υπθρεςιϊν που φορολογοφνται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 
3. Γράψτε το δθλοφμενο τίμθμα των παραδόςεων ακινιτων, των οποίων τα 
ςυμβόλαια ζχουν υπογραφεί μζχρι τθ λιξθ τθσ φορολογικισ περιόδου (δθλ. ζχει 
πραγματοποιθκεί θ μεταβίβαςθ), κακϊσ και τθ φορολογθτζα αξία των 
αυτοπαραδόςεων ακινιτων.  
4. Γράψτε κατά ςυντελεςτι Φ.Σ.Α. τθ φορολογθτζα αξία τθσ μικτισ αμοιβισ των 
πακζτων των πρακτορείων ταξιδίων.  
5. Γράψτε το κετικό περικϊριο κζρδουσ των μεταπωλθτϊν μεταχειριςμζνων αγακϊν. 
Κωδ. 331 – 336: Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλαςιάηοντασ τθ φορολογθτζα 
αξία με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι φόρου.  
Κωδ. 307: Γράψτε το άκροιςμα των φορολογθτζων εκροϊν (κωδ. 301 ζωσ και 306) 
Κωδ. 337: Γράψτε το ςφνολο του φόρου εκροϊν (κωδ. 331 ζωσ και 336). Φο ςφνολο 
του φόρου εκροϊν ςασ, κωδ. 337 ςυγκρίνετζ το με το ςφνολο του φόρου εκροϊν ςασ 
που προκφπτει από τα βιβλία ςασ. Αν το ποςό που προκφπτει από τα βιβλία ςασ, είναι 
μεγαλφτερο τθ διαφορά γράψτε τθ ςτον κωδ. 422.  
Κωδ. 342:  
1. Γράψτε τθν αξία των ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων αγακϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 
28. Υτον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και θ αξία των αγακϊν που μεταφζρονται ςε 
άλλο κράτοσ – μζλοσ .  
2.Γράψτε επίςθσ τθν αξία των ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων:  
α) των καινοφργιων μεταφορικϊν μζςων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 11,  
β) των αγακϊν με ειδικό φόρο κατανάλωςθσ (πετρελαιοειδι, βιομθχανοποιθμζνα 
καπνά, αλκοολοφχα) προσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, υποκειμζνουσ που 
διενεργοφν αποκλειςτικά πράξεισ χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν 
τουσ, νομικά πρόςωπα μθ υποκείμενα εγκαταςτθμζνα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ εφόςον 
αυτά δεν εξατομικεφονται με ΑΦΞ/ΦΣΑ. Ειδικά για καινοφρια μεταφορικά μζςα 
περιλαμβάνονται και οι πωλιςεισ προσ μθ υποκείμενα ςτο φόρο φυςικά πρόςωπα 
(ιδιϊτεσ) εγκαταςτθμζνα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ.  
Κωδ. 345: Γράψτε τθ αξία των παροχϊν υπθρεςιϊν, που είναι φορολογθτζεσ ςε άλλο 
κράτοσ – μζλοσ και υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου είναι ο λιπτθσ των 
υπθρεςιϊν αυτϊν και εφόςον για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. 
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Επίςθσ γράψτε τθν αξία των προκαταβολϊν που ειςπράχκθκαν και αφοροφν τθν 
παροχι υπθρεςιϊν που είναι φορολογθτζεσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ.  
Κωδ. 348:  
1. Γράψτε τθν αξία των εξαγωγϊν που πραγματοποιιςατε προσ τρίτεσ χϊρεσ.  
2. Γράψτε τθν αξία τθσ παράδοςθσ πλοίων τα οποία απαλλάςςονται, από τθν αξία τθσ 
παράδοςθσ υλικϊν και αντικειμζνων που προορίηονται να ενςωματωκοφν ι να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτά, κακϊσ και των καυςίμων, τροφοεφοδίων,  λιπαντικϊν και 
λοιπϊν αγακϊν. 
3. Γράψτε τθν αξία τθσ παράδοςθσ αεροςκαφϊν τα οποία απαλλάςςονται από τθν 
αξία τθσ παράδοςθσ υλικϊν και αντικειμζνων που προορίηονται να ενςωματωκοφν ι 
να χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτά, κακϊσ και των καυςίμων, τροφοεφοδίων, λιπαντικϊν 
και λοιπϊν αγακϊν.  
Κωδ. 349: Γράψτε τισ λοιπζσ εκροζσ που δεν επιβαρφνονται με Φ.Σ.Α. και για τισ 
οποίεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν. Ενδεικτικά:  
1. Φθν αξία των παραδόςεων αγακϊν που φορολογοφνται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ (π.χ. 
πωλιςεισ αγακϊν ςτουσ επιβάτεσ ελλθνικοφ  πλοίου κατά τον πλου από Ιταλία – 
Ελλάδα)  
2. Φθν αξία όλων των πράξεων που πραγματοποιοφνται εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
οι οποίεσ εάν πραγματοποιοφνταν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ κα παρείχαν δικαίωμα 
ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν (π.χ. αγορά καφζ από Βραηιλία και πϊλθςθ ςτθν 
Αίγυπτο).  
3. Φθν αξία των πωλιςεων αγακϊν από απόςταςθ, όπωσ προβλζπονται από τθν 
παράγραφο 6 του άρκρου 13 του Μϊδικα Φ.Σ.Α..  
4. Φθν αξία των πωλιςεων αγακϊν μετά από εγκατάςταςθ ι ςυναρμολόγθςθ, με ι 
χωρίσ δοκιμι λειτουργίασ, που πραγματοποιείται ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ. Υτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ζλλθνασ υποκείμενοσ πρζπει να διακζτει ΑΦΞ/ΦΣΑ ςτο κράτοσ 
που πραγματοποιεί τισ ςυγκεκριμζνεσ παραδόςεισ αγακϊν.  
5. Φθν αξία των παραδόςεων αγακϊν και παροχϊν υπθρεςιϊν, προσ υποκείμενουσ 
που πραγματοποιοφν εξαγωγζσ ι ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ αγακϊν, οι οποίεσ 
απαλλάςςονται. 
6. Φθν αξία των παραδόςεων αγακϊν και των παροχϊν υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ 
υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου είναι ο υποκείμενοσ ςτο φόρο λιπτθσ 
(ανακυκλϊςιμα απορρίμματα, δικαιϊματα εκπομπισ αερίων ρφπων, τεχνικϊν ζργων 
προσ διμουσ).  
7. Φθν αξία των πράξεων που αφοροφν ειδικά κακεςτϊτα, όπωσ το κόςτοσ των 
ταξιδιωτικϊν πακζτων, κακϊσ και τθν απαλλαςςόμενθ αμοιβι από ταξιδιωτικά 
πακζτα.  
8. Φθν αξία τθσ τιμισ αγοράσ, ι πϊλθςθσ όταν αυτι είναι μικρότερθ από τθν τιμι 
αγοράσ, προκειμζνου για μεταχειριςμζνα αγακά του άρκρου 45 του Μϊδικα Φ.Σ.Α. 
και τθν αξία προσ απόδοςθ ςτον εντολζα προκειμζνου για διοργανωτζσ δθμοπραςιϊν 
του άρκρου 46.  
9.Φθ διαφορά μεταξφ τθσ πραγματικισ και τθσ φορολογθτζασ αξίασ ςτισ 
ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ και τισ εξαγωγζσ.  
10.Φθν αξία τθσ προμικειασ των υποκειμζνων που μεςολαβοφν ςτθ διάκεςθ καρτϊν 
τθλεπικοινωνίασ και ειςιτθρίων μεταφοράσ προςϊπων που ακυρϊνονται ςε ειδικά 
μθχανιματα, κακϊσ και θ προμικεια από τθν πϊλθςθ εφθμερίδων και περιοδικϊν 
που διανζμονται μζςω πρακτορείων διανομισ.  
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Κωδ. 310:  
1. Γράψτε τθν αξία των απαλλαςςομζνων πράξεων για τισ οποίεσ δεν παρζχεται 
δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν τουσ. Ενδεικτικά:  
• τισ πωλιςεισ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν από μεταπωλθτζσ,  
• τθν αξία των παραδόςεων ακινιτων που απαλλάςςονται από το Φ.Σ.Α.  
• τθν αξία των παροχϊν υπθρεςιϊν, που ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Μϊδικα Φ.Σ.Α. 
είναι φορολογθτζεσ εκτόσ του εςωτερικοφ τθσ Χϊρασ εφόςον για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ 
δεν παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ εάν οι πράξεισ αυτζσ πραγματοποιοφνταν ςτο 
εςωτερικό τθσ Χϊρασ.  
2. Γράψτε τθν αξία των εξαιρουμζνων από τον ΦΣΑ πράξεων (π.χ. επιδοτιςεων που 
δεν περιλαμβάνονται ςτθ φορολογθτζα αξία, οικονομικϊν ενιςχφςεων από ΡΑΕΔ  για 
τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ, λοιπϊν οικονομικϊν ενιςχφςεων, μεριςμάτων 
δικθγόρων, εςόδων από ςυμμετοχζσ ςε άλλεσ εταιρείεσ, κ.λ.π.).  
Κωδ. 311: Γράψτε το άκροιςμα των κωδ. 301 ζωσ και 310.  
Κωδ. 312: Γράψτε τον κφκλο εργαςιϊν για ςκοποφσ ΦΣΑ τθσ φορολογικισ περιόδου 
που χρθςιμοποιείται για τισ ανάγκεσ διακανονιςμοφ του Φ.Σ.Α. των ειςροϊν. Για τον 
προςδιοριςμό του κφκλου εργαςιϊν αφαιρζςτε από το ςφνολο των εκροϊν 
(φορολογθτζων, απαλλαςςόμενων και εξαιροφμενων) που ζχουν περιλθφκεί ςτουσ 
κωδικοφσ 301 ζωσ και 310, τισ πράξεισ που δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον 
υπολογιςμό του κφκλου εργαςιϊν για ςκοποφσ Φ.Σ.Α. 
 
Β.  ΕΙΡΟΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΕ – ΦΟΡΟ ΕΙΡΟΩΝ.  
Κωδ. 361 - 366: Γράψτε τθν αξία των φορολογθτζων ειςροϊν που πραγματοποιιςατε 
εφόςον για τισ πράξεισ αυτζσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου. Υθμειϊνεται 
ότι οι υποκείμενοι οι οποίοι είναι ενταγμζνοι ςτο άρκρο 39β κακϊσ και οι πελάτεσ 
αυτϊν αναγράφουν τθν αξία τθν οποία αποδεδειγμζνα εξόφλθςαν ςτουσ 
προμθκευτζσ τουσ.  
Κωδ. 361: Γράψτε τθν αξία των αγορϊν αγακϊν (εμπορευμάτων, πρϊτων και 
βοθκθτικϊν υλϊν κλπ), λιψθ υπθρεςιϊν, δαπανϊν, γενικϊν και λοιπϊν εξόδων, που 
πραγματοποιιςατε ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, οι οποίεσ ζχουν επιβαρυνκεί με Φ.Σ.Α. 
και για τισ οποίεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. Υθμειϊνεται ότι θ αγορά 
επενδυτικϊν αγακϊν δεν περιλαμβάνεται ςτον κωδικό αυτό. Επίςθσ γράψτε τθν αξία 
του Ε.Φ.Μ. και των τυχόν άλλων ποςϊν επί των οποίων θ Φελωνειακι αρχι υπολογίηει 
και ειςπράττει Φ.Σ.Α. κακϊσ και τθν αξία των δαπανϊν εκείνων που επιβαρφνονται 
με Φ.Σ.Α. και αφοροφν τθν ενδοκοινοτικι απόκτθςθ των ανωτζρω αγακϊν.  
Κωδ. 381: Γράψτε το φόρο με τον οποίο ζχουν επιβαρυνκεί οι ειςροζσ του Μωδ. 361. 
Κωδ. 362: Γράψτε τθν αξία των  αγορϊν και των ειςαγωγϊν επενδυτικϊν αγακϊν  οι 
οποίεσ ζχουν επιβαρυνκεί με Φ.Σ.Α. και για τισ οποίεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. 
Υθμειϊνεται ότι προκειμζνου για ειςαγωγζσ γράψτε τόςο τθ φορολογθτζα αξία όπωσ 
ζχει προςδιοριςτεί ςτο τελωνείο κακϊσ και τθν αξία των υπολοίπων δαπανϊν που 
βαρφνουν τθν ειςαγωγι, επιβαρφνονται με  Φ.Σ.Α. και δεν περιλαμβάνονται ςτθν 
ανωτζρω φορολογθτζα αξία. Επίςθσ γράψτε τθν αξία του Ε.Φ.Μ. και των τυχόν άλλων 
ποςϊν επί των οποίων θ Φελωνειακι αρχι υπολογίηει και ειςπράττει Φ.Σ.Α. κακϊσ 
και τθν αξία των δαπανϊν εκείνων που επιβαρφνονται με Φ.Σ.Α. και αφοροφν τθν 
ενδοκοινοτικι απόκτθςθ των ανωτζρω αγακϊν.  
Κωδ. 382: Γράψτε το φόρο με τον οποίο ζχουν επιβαρυνκεί οι ειςροζσ του Μωδ. 362.  
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Κωδ. 363: Γράψτε τθν αξία των ειςαγωγϊν (εμπορευμάτων, πρϊτων και βοθκθτικϊν 
υλϊν, δαπανϊν κλπ), εκτόσ  των επενδυτικϊν αγακϊν που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον 
κωδικό 362, για τισ οποίεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. Υθμειϊνεται ότι 
προκειμζνου για ειςαγωγζσ γράψτε τόςο τθ φορολογθτζα αξία 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Ε.Φ.Μ.) όπωσ ζχει προςδιοριςτεί ςτο τελωνείο, κακϊσ και 
τθν αξία των υπολοίπων δαπανϊν που βαρφνουν τθν ειςαγωγι, επιβαρφνονται με  
Φ.Σ.Α. και δεν περιλαμβάνονται ςτθν ανωτζρω φορολογθτζα αξία.  
Κωδ. 383: Γράψτε το φόρο με τον οποίο ζχουν επιβαρυνκεί οι ειςροζσ του Μωδ. 363. 
Κωδ. 364: Γράψτε τθν αξία των  ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν για τισ οποίεσ 
παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. Υτθν αξία των ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν 
περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ απόκτθςθσ αγακϊν που παραδίδονται ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3 του άρκρου 15 του Μϊδικα ΦΣΑ.  
Κωδ. 384: Γράψτε το φόρο ο οποίοσ  αναλογεί ςτισ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ του 
Μωδ. 364.  
Κωδ. 365: Γράψτε τθν αξία των ενδοκοινοτικϊν λιψεων υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το 
άρκρο 14.2.α του Μϊδικα Φ.Σ.Α. για τισ οποίεσ ςασ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. 
Επίςθσ γράψτε τθν αξία των προκαταβολϊν που καταβάλατε για ενδοκοινοτικζσ λιψθ 
υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το ίδιο άρκρο.  
Κωδ. 385: Γράψτε το φόρο ο οποίοσ  αναλογεί ςτισ ενδοκοινοτικζσ λιψεισ υπθρεςιϊν 
του κωδικοφ 365.  
Κωδ. 366: Γράψτε τθν αξία των λοιπϊν  πράξεων  λιπτθ οι οποίεσ φορολογοφνται ςτο 
εςωτερικό τθσ Χϊρασ και υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου είναι ο λιπτθσ των 
αγακϊν ι υπθρεςιϊν. Ενδεικτικά:  
1. Φθ λιψθ υπθρεςιϊν από υποκείμενο ςτο φόρο εγκατεςτθμζνο ςε τρίτθ χϊρα που 
φορολογείται 
2. Φθ λιψθ αγακϊν ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 3 του Μϊδικα ΦΣΑ (αερίου μζςω 
ςυςτιματοσ φυςικοφ αερίου, ευριςκόμενου ςτο ζδαφοσ τθσ Μοινότθτασ ι 
οποιουδιποτε άλλου δικτφου ςυνδεδεμζνου με τζτοιο ςφςτθμα, θλεκτρικισ 
ενζργειασ ι κερμότθτασ ι ψφχουσ μζςω δικτφων κζρμανςθσ ι ψφξθσ), από 
υποκείμενουσ ςτο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
3. Φθ λιψθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν που φορολογοφνται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, από 
υποκείμενουσ ςτο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 
και δεν ζχουν αποκτιςει ΑΦΞ/ΦΣΑ είτε ςτο όνομά τουσ είτε μζςω φορολογικοφ 
αντιπροςϊπου,  
4. Φθν αξία των παραδόςεων αγακϊν και των παροχϊν υπθρεςιϊν ςτο εςωτερικό τθσ 
Χϊρασ για τισ οποίεσ υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου είναι ο υποκείμενοσ ςτο 
φόρο λιπτθσ (ανακυκλϊςιμα απορρίμματα, δικαιϊματα εκπομπισ αερίων ρφπων, 
τεχνικϊν ζργων προσ διμουσ).  
Κωδ. 386: Γράψτε το φόρο ο οποίοσ  αναλογεί ςτισ πράξεισ λιπτθ του Μωδ. 366.  
Κωδ. 367: Γράψτε το άκροιςμα των κωδικϊν 361 ζωσ και 366.  
Κωδ. 387: Γράψτε το άκροιςμα των κωδικϊν 381 ζωσ και 386.  
 
Δ. ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΕΙΡΟΩΝ  
Κωδ. 400: Γράψτε το ποςό του Φ.Σ.Α. που δικαιοφςτε ωσ επιςτροφι εάν είςτε 
αγρότθσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ και πραγματοποιείτε πράξεισ πωλιςεων αγροτικϊν 
προϊόντων παραγωγισ ςασ από δικό ςασ κατάςτθμα ι ςε λαϊκζσ αγορζσ ι 
πραγματοποιείτε εξαγωγζσ ι ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ αυτϊν ςε άλλο Μ-Ξ τθσ ΕΕ. 
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Φο ποςό τθσ επιςτροφισ, που πρζπει να αναγραφεί ςτον κωδικό αυτό, υπολογίηεται 
πολλαπλαςιάηοντασ τθν αξία των ανωτζρω πράξεων με το ςυντελεςτι 3%.   
Κωδ. 402:  Γράψτε το ποςό του φόρου για το οποίο προκφπτει δικαίωμα 
ςυμψθφιςμοφ και δεν αναγράφεται ςε άλλο κωδικό τθσ διλωςθσ.  Ενδεικτικά:  
1. Φο ποςό του φόρου τθσ ζκτακτθσ διλωςθσ που υποβλικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ 
φορολογικισ περιόδου εφόςον το ποςό του φόρου και θ αντίςτοιχθ φορολογθτζα 
αξία περιλαμβάνονται ςτουσ κωδικοφσ 301 ζωσ και 306. Υτον ίδιο κωδικό 
αναγράφεται το ποςό του φόρου που καταβλικθκε  με τθν ειδικι διλωςθ ΦΣΑ (μόνο 
το ποςό βάςει διλωςθσ, δεν περιλαμβάνεται το ποςό που καταβλικθκε βάςει 
ζλεγχου)  θ οποία υποβλικθκε για μεταβίβαςθ ακινιτου.  
2. Φα τυχόν ποςά φόρου για τα οποία γεννάται δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ, λόγω 
μετάταξθσ ςτο κανονικό κακεςτϊσ ΦΣΑ (άρκρο 39 και άρκρο 41) όπωσ προκφπτει από 
τθ διλωςθ αποκεμάτων μετάταξθσ (ζντυπο 012-ΦΣΑ).  
3. Φο ποςό του φόρου που ζχει καταβλθκεί ςτθν τελωνειακι αρχι με τθν ειδικι 
διλωςθ τθσ παρ. 9 του άρκρου 38 του ν.2859/2000 και ζχει αναγραφεί ςτον κωδικό 
364 τθσ διλωςθσ ωσ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ από οποιονδιποτε υποκείμενο. 
Υθμειϊνεται ότι αναγράφεται επίςθσ ο Φ.Σ.Α. που καταβάλλεται κατά τθν λιξθ του 
κακεςτϊτοσ αναςτολισ, ζςτω και μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου ειςροϊν.  
4. Φο φόρο που προκφπτει από τθν αφξθςθ του οριςτικοφ ποςοςτοφ τθσ κατ’ αναλογία 
ζκπτωςθσ (pro-rata) τθσ προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου ςε ςχζςθ με το 
ποςοςτό που εφαρμόςτθκε για τον προςδιοριςμό του εκπιπτόμενου φόρου 
(προςωρινό ι οριςτικό ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ από αυτι), για τισ δθλϊςεισ 
Φ.Σ.Α. που ζχουν υποβλθκεί από τθν αρχι τθσ τρζχουςασ διαχειριςτικισ περιόδου 
μζχρι και το χρόνο διενζργειασ των διακανονιςμϊν.  
Κωδ.407: Γράψτε το ποςό του Φ.Σ.Α. που προκφπτει για ζκπτωςθ μετά τθν διενζργεια 
του διακανονιςμοφ των εκπτϊςεων (π.χ. pro-rata, πάγια κλπ) που αφοροφν τθν 
προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο.  
 
Ε. ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΑ ΠΟΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΣΩΝ ΕΙΡΟΩΝ  
Κωδ.411: Γράψτε το φόρο  των κοινϊν ειςροϊν που πράγματι δεν δικαιοφται να 
εκπζςει θ επιχείρθςθ με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ που ενεργεί ςφμφωνα με το άρκρο 
31 του Μϊδικα Φ.Σ.Α.  
Κωδ. 422: Γράψτε το ποςό του φόρου για το οποίο προκφπτει υποχρζωςθ καταβολισ 
και δεν αναγράφεται ςε άλλο κωδικό τθσ διλωςθσ. Ενδεικτικά:  
1. Φο φόρο που ειςπράχκθκε από τουσ πελάτεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ φορολογικι 
περίοδο και είναι μεγαλφτεροσ από το ποςό του κωδικοφ 337.  
2. Φο φόρο που προκφπτει από τθν μείωςθ του οριςτικοφ ποςοςτοφ τθσ κατ’ αναλογία 
ζκπτωςθσ (pro-rata) τθσ προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου ςε ςχζςθ με το 
ποςοςτό που εφαρμόςτθκε για τον προςδιοριςμό του εκπιπτόμενου φόρου 
(προςωρινό ι οριςτικό ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ από αυτι), για τισ δθλϊςεισ 
Φ.Σ.Α. που ζχουν υποβλθκεί από τθν αρχι τθσ τρζχουςασ διαχειριςτικισ περιόδου 
μζχρι και το χρόνο διενζργειασ των διακανονιςμϊν.  
Κωδ. 423: Γράψτε το ποςό του Φ.Σ.Α. που προκφπτει για καταβολι μετά τθν 
διενζργεια του διακανονιςμοφ των εκπτϊςεων (π.χ. pro-rata, πάγια, κλπ) που 
αφοροφν τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο.  
Κωδ.430: Γράψτε το αλγεβρικό άκροιςμα των κωδ. 387+ 410 - 428. 
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ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ Γϋ 
Υτον πίνακα αυτό προςδιορίηεται το τελικό αποτζλεςμα τθσ διλωςθσ για καταβολι ι 
ςυμψθφιςμό. 
Κωδ. 470: Γράψτε το αποτζλεςμα τθσ αφαίρεςθσ των κωδ. 337 (φόροσ εκροϊν) – κωδ. 
430 (υπόλοιπο φόρου ειςροϊν), εφόςον είναι αρνθτικόσ αρικμόσ.  
Κωδ. 480: Γράψτε το αποτζλεςμα τθσ αφαίρεςθσ των κωδ. 337 (φόροσ εκροϊν) – κωδ. 
430 (υπόλοιπο φόρου ειςροϊν), εφόςον είναι κετικόσ αρικμόσ.  
Κωδ. 401: Γράψτε το πιςτωτικό υπόλοιπο για ςυμψθφιςμό που προζκυψε ςτθν 
προθγοφμενθ φορολογικι περίοδο (είτε τθσ ίδιασ είτε τθσ προθγοφμενθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου).  
Κωδ. 403: Γράψτε το ποςό που βεβαιϊκθκε βάςει των προθγοφμενων χρεωςτικϊν 
δθλϊςεων τθσ ίδιασ φορολογικισ περιόδου. Ρ κωδικόσ αυτόσ ςυμπλθρϊνεται μόνο 
ςτθν περίπτωςθ που για τθν ίδια φορολογικι περίοδο υποβάλλονται μία ι 
περιςςότερεσ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ.  
Κωδ. 483: Γράψτε το χρεωςτικό υπόλοιπο μζχρι τριάντα ευρϊ τθσ προθγοφμενθσ 
φορολογικισ περιόδου.  
Κωδ. 501: Γράψτε το αλγεβρικό άκροιςμα των κωδικϊν 470+401+403-483 εφόςον 
ζχει κετικό πρόςθμο, ι το αλγεβρικό άκροιςμα των κωδικϊν 480+483-401-403 
εφόςον ζχει αρνθτικό πρόςθμο.  
Κωδ. 511: Γράψτε το αλγεβρικό άκροιςμα των κωδικϊν 470+401+403-483-505 
εφόςον ζχει αρνθτικό πρόςθμο, ι το αλγεβρικό άκροιςμα των κωδικϊν 480+483+505-
401-403 εφόςον ζχει κετικό πρόςθμο.  
Κωδ. 505: Υτθν περίπτωςθ υποβολισ τροποποιθτικισ διλωςθσ γράψτε το ποςό που 
ςασ επιςτράφθκε ι ηθτιςατε τθν επιςτροφι του για τθν ίδια φορολογικι περίοδο. 
Υθμειϊνεται ότι το αιτοφμενο ποςό αναγράφεται ανεξαρτιτωσ εάν ζχει 
πραγματοποιθκεί θ επιςτροφι του από τθ φορολογικι διοίκθςθ. Υε περίπτωςθ που 
το αιτοφμενο ποςό είναι μεγαλφτερο από το πιςτωτικό υπόλοιπο τθσ διλωςθσ (κωδ. 
501) κα προκφπτει προσ καταβολι (κωδ. 511) θ διαφορά των ποςϊν αυτϊν. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ εάν ο φορολογοφμενοσ  κζλει να 
αποφευχκεί θ βεβαίωςθ του ςυνόλου ι μζρουσ του αιτοφμενου προσ επιςτροφι 
ποςοφ μπορεί πριν τθν υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ να ανακαλζςει τθν αίτθςθ 
επιςτροφισ που ζχει υποβάλλει.  
Κωδ. 502: Γράψτε το ποςό του πιςτωτικοφ υπολοίπου που μεταφζρεται για 
ςυμψθφιςμό ςτθν επόμενθ φορολογικι περίοδο αφοφ αφαιρζςετε από το ποςό που 
ζχει αναγραφεί ςτον κωδικό 501 το ποςό που ζχει αναγραφεί ςτον κωδικό 505. Φο 
ποςό του κωδικοφ αυτοφ δεν μπορεί να είναι αρνθτικόσ αρικμόσ και από αυτόν 
πρζπει να αφαιρείται τυχόν ποςό που αναγράφεται ςτον κωδικό 503.  
Κωδ. 503: Γράψτε ποςό ςτον κωδικό αυτό μόνο όταν επικυμείτε να ςασ επιςτραφεί. Θ 
αναγραφι ποςοφ ςτον κωδικό αυτό καταχωρείται ωσ αίτθςθ επιςτροφισ και δεν 
μπορεί να μεταφερκεί προσ ζκπτωςθ ςτθν επόμενθ φορολογικι περίοδο. Φο ποςό του 
κωδικοφ αυτοφ δεν μπορεί να μεγαλφτερο από το ποςό του κωδικοφ 501. 
Επιςθμαίνεται ότι εφόςον ςυμπλθρωκεί ο κωδικόσ αυτόσ πρζπει να ςυμπλθρωκεί και 
ο αρικμόσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΟ).Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ με 
θλεκτρονικό τρόπο πρόκειται ςφντομα να υιοκετθκεί. Ζωσ τθν υλοποίθςθ αυτισ ο 
υποκείμενοσ προκειμζνου να ηθτιςει επιςτροφι εξακολουκεί να υποβάλλει ζντυπθ 
αίτθςθ ςτθ Δ.Ρ.Χ. που υποβάλλεται θ διλωςθ.  
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Κωδ. 507: Γράψτε τθν αιτία επιςτροφισ του πιςτωτικοφ υπολοίπου διαγραμμίηοντασ 
με «Χ» μία ι περιςςότερεσ αιτίεσ δθμιουργίασ του πιςτωτικοφ υπολοίπου 
(απαλλαςςόμενεσ πράξεισ για τισ οποίεσ παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
των ειςροϊν, αγορά επενδυτικϊν αγακϊν, διενζργεια πράξεων για τισ οποίεσ 
προβλζπεται αναςτολι καταβολισ του φόρου, διαφορά ςυντελεςτϊν, άλλθ αιτία). 
Κωδ. 508: Γράψτε το ποςό του αιτοφμενου ποςοφ που επικυμείται να παρακρατθκεί 
με ςκοπό το ςυμψθφιςμό του με μελλοντικζσ ςασ οφειλζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 42 του Μϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. Φο ποςό αυτό 
αναγράφεται εφόςον υιοκετθκεί θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ. 
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Σροποποιθτικι Περιοδικι Διλωςθ   
 

Υτισ περιπτϊςεισ που υποβάλλονται ςτθ Δ.Ρ.Χ. λανκαςμζνεσ περιοδικζσ 
δθλϊςεισ Φ.Σ.Α. ( είτε καταβλικθκε περιςςότεροσ είτε καταβλικθκε λιγότεροσ 
Φ.Σ.Α.), τότε για τουσ μινεσ αυτοφσ ςυμπλθρϊνονται και υποβάλλονται εκ των 
υςτζρων νζεσ τροποποιθτικζσ περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Σ.Α. Δθλαδι, αν ςε κάποια 
φορολογικι περίοδο ( μινα ι τρίμθνο) καταβλικθκε περιςςότερο ι λιγότερο Φ.Σ.Α. 
από το ςωςτό ποςό που κα ζπρεπε να καταβλθκεί, τότε υποβάλλεται τροποποιθτικι 
περιοδικι διλωςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ φορολογικι περίοδο και αν προκφψει 
πιςτωτικό υπόλοιπο Φ.Σ.Α. μεταφζρεται ςτθν επόμενθ φορολογικι περίοδο για 
ςυμψθφιςμό, ενϊ αν προκφψει χρεωςτικό υπόλοιπο Φ.Σ.Α., τότε αυτό καταβάλλεται 
ςτθ Δ.Ρ.Χ. με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ του. Υτισ νζεσ αυτζσ περιοδικζσ δθλϊςεισ, 
περιλαμβάνονται τα ςωςτά ποςά, άςχετα αν οριςμζνα από τα ποςά αυτά είχαν 
γραφεί και ςτα αρχικά ζντυπα. Χπολογίηεται και προςαφξθςθ ςτισ τροποποιθτικζσ 
αυτζσ δθλϊςεισ του Φ.Σ.Α. μζχρι τθν θμερομθνία που υποβάλλονται.  

Για τθν εκκακαριςτικι διλωςθ του Φ.Σ.Α., όταν αυτι υποβάλλεται εκπρόκεςμα 
(ι όταν αυτι δεν υποβάλλεται κακόλου), επιβάλλεται το πρόςτιμο από 117 ζωσ 1.170 
ευρϊ, που μειϊνεται κατά το ςυμβιβαςμό ςτο 1/3. Φο χρεωςτικό υπόλοιπο που τυχόν 
είχε προκφψει από τθν αρχικι διλωςθ γράφεται ςτον κωδικό 480. 

 
 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 
 

Αλλαγζσ ςτα πρόςτιμα για παραβάςεισ ΦΣΑ προβλζπει πράξθ νομοκετικοφ 
περιεχομζνου που ορίηει ότι για μθ υποβολι ι ανακριβι υποβολι διλωςθσ ΦΣΑ 
φςτερα από ζλεγχο επιβάλλεται χρθματικό πρόςτιμο ίςο με το 50% του φόρου που 
δεν καταβλικθκε. Φο νζο «ποινολόγιο» τθσ εφορίασ περιλαμβάνει αυςτθρά πρόςτιμα 
για κάκε μια από τισ παραβάςεισ, όπωσ εκπρόκεςμθ υποβολι διλωςθσ, πλαςτά 
τιμολόγια, τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων από 
επιχειριςεισ, πρόςτιμο εκπρόκεςμθσ υποβολισ ι μθ υποβολισ ι 
ανακριβοφσ/ατελοφσ διλωςθσ. Ξε το νζο κακεςτϊσ κεςπίηονται για πρϊτθ φορά 
διακριτά από τισ λοιπζσ φορολογίεσ πρόςτιμα για παραβάςεισ ςχετικζσ με τον ΦΣΑ 
που διαπιςτϊνονται κατά τον ζλεγχο. 

 
Ειδικότερα: 

 Υε κάκε περίπτωςθ όπου διαπιςτϊνεται θ υποβολι ανακριβϊν δθλϊςεων ι θ μθ 
υποβολι δθλϊςεων, με ςυνζπεια τθ μθ απόδοςθ ι τθ μειωμζνθ απόδοςθ ι τθν 
επιπλζον ζκπτωςθ ι επιςτροφι ΦΣΑ, επιβάλλεται πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 50% 
επί του ποςοφ του φόρου που κα προζκυπτε από τθ μθ υποβλθκείςα διλωςθ ι 
επί τθσ διαφοράσ, αντίςτοιχα. 

 Φο πρόςτιμο ΦΣΑ για λειτουργία επιχείρθςθσ χωρίσ να ζχει υποβλθκεί διλωςθ 
ζναρξθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
απόκρυψθ φορολογθτζασ φλθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 50% επί του ΦΣΑ που κα 
ζπρεπε να είχε αποδοκεί για όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ και για το ςφνολο τθσ 
μθ δθλωκείςασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτό κα προςδιοριςτεί  
από τον ζλεγχο. 
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 Παραδείγματα επιβολισ προςτίμων 
 
 

1. Φορολογοφμενοσ το 2015 απζκρυψε κφκλο εργαςιϊν φψουσ 200.000€. Ρ 
φορολογικόσ ζλεγχοσ διαπιςτϊνει τθν υποβολι ανακριβϊν φορολογικϊν δθλϊςεων 
ΦΣΑ και ειςοδιματοσ, με το φψοσ τθσ διαφοράσ να ανζρχεται ςε 46.000€ για τον 
ΦΣΑ και ςε 52.000€ για τον φόρο ειςοδιματοσ. 

Ξε βάςθ τα παραπάνω, ςτον φορολογοφμενο επιβάλλεται διπλό πρόςτιμο, 
δθλαδι 23.000€ για τον ΦΣΑ (46.000 Χ 50% = 23.000€), κακϊσ και πρόςτιμο 26.000€ 
για τον φόρο ειςοδιματοσ (52.000 Χ 50% = 26.000€).  

 
 

2. Εκπρόκεςμθ υποβολι διλωςθσ παρακρατοφμενου φόρου, με χρεωςτικό ποςό 
φόρου 1.000€, από υπόχρεο που τθρεί διπλογραφικά βιβλία, για τθν οποία θ 
προκεςμία υποβολισ και καταβολισ λιγει ςτισ 30.4.2015. Ρ υπόχρεοσ υποβάλλει τθ 
διλωςθ και εξοφλεί ςυνολικά το φόρο ςτισ 10.07.2015. 

 
Σ' αυτιν τθν περίπτωςθ ο φορολογοφμενοσ κα πρζπει να καταβάλει:  
Φόροσ 1.000€ 
Φόκοι (φόροσ Χ 0,73% Χ 3 μινεσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ) = 21,9€ 
Σρόςτιμο 500€  
Υυνολικι οφειλι ςτισ 10.7.2015  1.521,9€ ( 1.000 + 500 + 21,9) 
 
 

3. Ζςτω ότι κατόπιν ελζγχου διαπιςτϊνεται υποβολι ανακριβοφσ διλωςθσ 
παρακρατοφμενου φόρου από υπόχρεο που τθρεί απλογραφικά βιβλία, και 
προκφπτει επιπλζον φόροσ ποςοφ 1.000 ευρϊ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
τθσ διλωςθσ και καταβολισ του φόρου ιταν 30.6.2015. Θ παράβαςθ διαπιςτϊνεται 
ςτισ 20.10.2015. 

 
Σ' αυτιν τθν περίπτωςθ ο φορολογοφμενοσ κα καταβάλει: 
Φόροσ 1.000€ 
Σρόςτιμο (50% επί τθσ διαφοράσ του ποςοφ φόρου που αναλογεί ςτθ μθ        
υποβλθκείςα διλωςθ) 500€ 
Φόκοσ  (0,73*4 μινεσ κακυςτζρθςθσ) 29,2€ 
Υυνολικι οφειλι ςτισ 20-10-2015  1.529,2€ 
 
 

4. Ματά τθ διενζργεια ελζγχου, ςτισ 25.11.2015, ςε ΑΕ, διαπιςτϊκθκε: 
α) θ ζκδοςθ τριϊν (3) πλαςτϊν ςτοιχείων, αξίασ 50.000 ευρϊ ζκαςτο, με θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθν 15.5.2014,  
β) θ ζκδοςθ ενόσ εικονικοφ ςτοιχείου αξίασ 200.000 ευρϊ, με θμερομθνία ζκδοςθσ 
τθν 25.8.2014 και  
γ) θ λιψθ ενόσ εικονικοφ ςτοιχείου αξίασ 100.000 ευρϊ με θμερομθνία ζκδοςθσ τθν 
13.3.2014, θ εικονικότθτα του οποίου αναγόταν αποκλειςτικά ςτο πρόςωπο του 
εκδότθ. 
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Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ επιβάλλονται τα πρόςτιμα. 
 

α) Για τθν ζκδοςθ των τριϊν (3) πλαςτϊν ςτοιχείων, ποςό ίςο με το 50% τθσ αξίασ 
κάκε ςτοιχείου, δθλαδι ποςό 75.000€ (25.000+25.000+25.000),  
β) Για τθν ζκδοςθ του εικονικοφ ςτοιχείου, ποςό ίςο με το 40% τθσ αξίασ του 
ςτοιχείου, , δθλαδι το ποςό των 80.000€, και  
γ) Για τθ λιψθ του εικονικοφ ςτοιχείου, ποςό ίςο με το 20% τθσ αξίασ του ςτοιχείου, 
δθλαδι το ποςό των 20.000€. Υε περίπτωςθ που θ λιψθ του ςτοιχείου δεν είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθ μείωςθ του φόρου ειςοδιματοσ του οικείου φορολογικοφ ζτουσ, 
ποςό 10% τθσ αξίασ του ςτοιχείου δθλαδι το ποςό των 10.000€ ευρϊ. 

 
 

5. Για τθ φορολογικι περίοδο του Δεκεμβρίου του 2014, υποβλικθκε περιοδικι 
διλωςθ ςτισ 13.1.2015, με χρεωςτικό υπόλοιπο 13.000€. Υτισ 20.1.2015 υποβλικθκε 
τροποποιθτικι διλωςθ, λόγω του ότι το οφειλόμενο ποςό είναι 15.000€. Φο 
οφειλόμενο ποςό βάςει τθσ αρχικισ διλωςθσ, που ςτθν περίπτωςθ αυτι ταυτίηεται 
με το χρεωςτικό υπόλοιπο αυτισ, καταχωρείται ςτον κωδικό 480 τθσ τροποποιθτικισ 
διλωςθσ και θ διλωςθ εμφανίηει χρεωςτικό υπόλοιπο 2.000€. Φο ποςό των 2.000€ 
καταβάλλεται εφάπαξ βάςει του κωδικοφ «ταυτότθτα οφειλισ» που εκδίδεται με τθν 
τροποποιθτικι διλωςθ ςτισ 23.1.2015 και λόγω τθσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ του 
επιβαρφνεται με τόκο φψουσ 14,6€ (8,76 ετθςίωσ, ι 0,73% μθνιαίωσ). 

 
 

6. Για τθ φορολογικι περίοδο του Δεκεμβρίου του 2014, υποβλικθκε περιοδικι 
διλωςθ με πιςτωτικό υπόλοιπο ςτισ 25.1.2015, φψουσ 30.000€. Υτισ 10.2.2015 
υποβλικθκε τροποποιθτικι διλωςθ, λόγω του ότι το ορκό πιςτωτικό υπόλοιπο είναι 
40.000€. Φο πιςτωτικό αυτό μπορεί να ηθτθκεί για επιςτροφι ι να μεταφερκεί για 
ζκπτωςθ ςτθν επόμενθ φορολογικι περίοδο. Αν ζχει ιδθ μεταφερκεί για ζκπτωςθ το 
αρχικό πιςτωτικό υπόλοιπο και ο φορολογοφμενοσ κζλει να μεταφζρει το ςυνολικό 
πιςτωτικό υπόλοιπο ςτθν επόμενθ διλωςθ, κα πρζπει να υποβάλλει τροποποιθτικι 
για τθ φορολογικι περίοδο του Ιανουαρίου 2015, ϊςτε να μεταφζρει το ςωςτό 
πιςτωτικό υπόλοιπο των 40.000€. Εάν ζχει ιδθ επιςτραφεί το αρχικό πιςτωτικό 
υπόλοιπο, μπορεί να μεταφερκεί ςτθν επόμενθ διλωςθ το επιπλζον πιςτωτικό 
υπόλοιπο των 10.000€ ι να ηθτθκεί ςυμπλθρωματικά θ επιςτροφι του ποςοφ αυτοφ. 
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4.2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ Φ.Π.Α. (Φ1) ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 

Θ εκκακαριςτικι διλωςθ Φ.Σ.Α. αφοροφςε το ςφνολο των περιοδικϊν 
δθλϊςεων ενόσ οικονομικοφ ζτουσ. 

Ξε τον Ο. 4281/8.8.2014, καταργείται θ υποχρζωςθ υποβολισ εκκακαριςτικισ 
διλωςθσ Φ.Σ.Α για τισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ που λιγουν μετά τθν 1.1.2014 . Από 
1.1.2015 προβλζπεται θ υποβολι μόνο περιοδικισ διλωςθσ Φ.Σ.Α. για κάκε 
φορολογικι περίοδο. 

Αναλυτικότερα, ςτο νομοςχζδιο αναφζρεται ότι, οι υπόχρεοι ςτο φόρο, που 
ενεργοφν φορολογθτζεσ πράξεισ ι πράξεισ απαλλαςςόμενεσ του φόρου, για τισ 
οποίεσ ζχουν δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν με βάςθ τισ διατάξεισ του 
άρκρου 30, οφείλουν να υποβάλλουν διλωςθ ΦΣΑ για κάκε φορολογικι περίοδο.  

 

Η δε φορολογικι περίοδοσ ορίηεται ωσ εξισ: 
 

 Ζνασ θμερολογιακόσ μινασ προκειμζνου για υπόχρεουσ οι οποίοι υποχρεοφνται 
ςε τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων με βάςθ πλιρθ λογιςτικά πρότυπα, 
κακϊσ και για το Δθμόςιο όταν αςκεί δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ υπόκειται 
ςτο φόρο. 

 Ζνα θμερολογιακό τρίμθνο προκειμζνου για υπόχρεουσ οι οποίοι υποχρεοφνται 
ςε τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων με βάςθ απλοποιθμζνα λογιςτικά 
πρότυπα ι για υπόχρεουσ, από τουσ οποίουσ δεν απαιτείται τιρθςθ βιβλίων και 
ζκδοςθ ςτοιχείων ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία. 

 Ζνα θμερολογιακό εξάμθνο προκειμζνου για υπόχρεουσ οι οποίοι ανικουν ςε 
ειδικό κακεςτϊσ κατ' αποκοπι καταβολισ του φόρου. 

 Ζνα θμερολογιακό ζτοσ προκειμζνου για υπόχρεουσ οι οποίοι είναι αγρότεσ 
φυςικά πρόςωπα που δεν αςκοφν άλλθ δραςτθριότθτα για τθν οποία 
υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων ςφμφωνα με τθ 
φορολογικι νομοκεςία. 

 
Διλωςθ ΦΣΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δθλϊνουν ότι βρίςκονται ςε 

αδράνεια ι αναςτολι εργαςιϊν, από το χρόνο υποβολισ ςχετικισ διλωςθσ 
μεταβολισ. 

Θ διλωςθ ΦΣΑ υποβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μινα που 
ακολουκεί τθ λιξθ τθσ φορολογικισ περιόδου. ταν ο υποκείμενοσ ςτο φόρο 
διακόπτει οριςτικά τισ εργαςίεσ τθσ επιχείρθςισ του και μεταφζρει εκτόσ τθσ χϊρασ 
τθν οικονομικι του δραςτθριότθτα, υποχρεοφται κατά το χρόνο τθσ διακοπισ να 
υποβάλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ ΦΣΑ και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο. 

 

Διακανονιςμοί εκπτϊςεων  
 

Ρι ετιςιοι διακανονιςμοί των εκπτϊςεων διενεργοφνται πλζον με τθ διλωςθ 
ΦΣΑ. Ρι διακανονιςμοί των εκπτϊςεων τθσ τρζχουςασ διαχειριςτικισ περιόδου 
διενεργοφνται με τθν καταχϊρθςθ των αντίςτοιχων ποςϊν προσ ζκπτωςθ ι καταβολι 
ςτθ διλωςθ ΦΣΑ, του Ιουνίου για τουσ τθροφντεσ διπλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα 
και του δευτζρου τριμινου, για τουσ τθροφντεσ απλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα ι 
για τουσ μθ υπόχρεουσ ςε τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων ςφμφωνα με τθ 
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φορολογικι νομοκεςία, του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ από τθ λιξθ τθσ 
διαχειριςτικισ   περιόδου. 

Ματ' εξαίρεςθ ςε περίπτωςθ παφςθσ εργαςιϊν, τα ποςά των διακανονιςμϊν 
προσ ζκπτωςθ ι καταβολι καταχωροφνται ςε ζκτακτθ διλωςθ θ οποία υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του ζβδομου μινα του επόμενου 
θμερολογιακοφ ζτουσ, από τθν θμερομθνία τθσ παφςθσ. Υτθν ζκτακτθ διλωςθ κα 
καταχωρείται ωσ θμερολογιακι περίοδοσ θ τελευταία φορολογικι περίοδοσ τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου πριν από τθν παφςθ εργαςιϊν. Θ ζκτακτθ διλωςθ 
υποβάλλεται ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Δ.Ρ.Χ. που υποβλικθκε θ διλωςθ ΦΣΑ τθσ 
τελευταίασ φορολογικισ περιόδου. 

Υτο ζντυπο τθσ διλωςθσ ΦΣΑ Φ2 ζκδοςθ 050-ΦΣΑ 2014 τα ποςά των 
διακανονιςμϊν προσ ζκπτωςθ αναγράφονται ςτον κωδ. «407 - Ποςά διακανονιςμϊν 
προσ ζκπτωςθ προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου» και τα ποςά των 
διακανονιςμϊν προσ καταβολι ςτον κωδ. «423 - Ποςά διακανονιςμϊν προσ 
καταβολι προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου». Επιςθμαίνεται ότι ςτουσ 
ανωτζρω κωδικοφσ καταχωρείται το αλγεβρικό άκροιςμα των ποςϊν προσ ζκπτωςθ ι 
καταβολι από όλουσ τουσ διακανονιςμοφσ που διενεργοφνται για τθν προθγοφμενθ 
διαχειριςτικι περίοδο. 

Ρι καταςτάςεισ ι τα ςτοιχεία που προβλζπονταν να υποβάλλονται ςτθ 
φορολογικι διοίκθςθ μαηί με τθν εκκακαριςτικι διλωςθ αποςτζλλονται εφεξισ ζωσ 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία διενζργειασ των διακανονιςμϊν, δθλαδι ζωσ τθν 
τελευταία εργάςιμθ θμζρα του ζβδομου μινα, του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ, 
από το ζτοσ που ζλθξε θ διαχειριςτικι περίοδοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ μερικισ καταβολισ ποςϊν διακανονιςμοφ 
εντόσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου, όπωσ ςτθν περίπτωςθ κατ' αναλογία ζκπτωςθσ 
(pro - rata), ςτθ διλωςθ ΦΣΑ που καταχωροφνται οι οριςτικοί διακανονιςμοί 
υπολογίηεται μόνο θ διαφορά που απομζνει προσ ζκπτωςθ ι καταβολι. 

Ξε τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Σ.Α. ςτθν οποία περιζχονται τα ποςά των 
διακανονιςμϊν, το ποςοςτό τθσ κατ' αναλογία ζκπτωςθσ (pro - rata), που 
προςδιορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Μϊδικα ΦΣΑ για τθν προθγοφμενθ 
διαχειριςτικι περίοδο, λαμβάνεται υπόψθ:  

i. Ωσ οριςτικό ποςοςτό για τον προςδιοριςμό του εκπιπτόμενου φόρου τθσ 
προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου.  

ii. Ωσ ποςοςτό για τον προςδιοριςμό του εκπιπτόμενου φόρου τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ φορολογικισ περιόδου κακϊσ και για όλεσ τισ λοιπζσ 
φορολογικζσ περιόδουσ τθσ τρζχουςασ διαχειριςτικισ περιόδου. Επίςθσ το 
ποςοςτό αυτό λαμβάνεται υπόψθ και για τισ φορολογικζσ περιόδουσ τθσ 
επόμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου, ζωσ ότου καταχωρθκοφν εμπρόκεςμα ςε 
διλωςθ ΦΣΑ οι διακανονιςμοί του φόρου για τθν τρζχουςα διαχειριςτικι 
περίοδο.    

iii. Ωσ νζο ποςοςτό για τισ φορολογικζσ περιόδουσ που ζχουν παρζλκει από τθν 
ζναρξθ τθσ τρζχουςασ διαχειριςτικισ περιόδου. Θ διαφορά του φόρου προσ 
καταβολι, λόγω τθσ εφαρμογισ του νζου ποςοςτοφ καταχωρείται ςτον κωδ. 
411 «ΦΠΑ ειςροϊν που πρζπει να μειωκεί βάςει Pro-Rata» ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ που προκφπτει ποςό προσ ζκπτωςθ αυτό καταχωρείται ςτον κωδ. 
402 «Λοιπά προςτικζμ. ποςά» τθσ διλωςθσ ΦΣΑ.  
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Φζλοσ ςθμειϊνεται ότι ειδικά για τθν διαχειριςτικι περίοδο 2014 οι υποκείμενοι 
ςτο φόρο, που υπζβαλλαν εκκακαριςτικι διλωςθ θλεκτρονικά ι ςε ζντυπθ μορφι 
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ εγκυκλίου για τισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ που 
ζλθξαν εντόσ του ζτουσ 2014, απαλλάςςονται από τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ και οι 
διακανονιςμοί που ζχουν διενεργθκεί ςε αυτζσ παράγουν ζννομα αποτελζςματα.   

Επίςθσ ειδικά για τισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ αυτζσ, δεδομζνου ότι ο 
Ο.4321/2015 δθμοςιεφκθκε ςτισ 21.3.2015 και ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ δεν 
είχαν δοκεί επαρκείσ οδθγίεσ για τθ φορολογικι μεταχείριςθ των διακανονιςμϊν, 
γίνονται δεκτοί οι διακανονιςμοί των εκπτϊςεων που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν 
διλωςθ ΦΣΑ που αφορά, τθν τελευταία φορολογικι περίοδο για τθν προθγοφμενθ 
διαχειριςτικι περίοδο, ι τισ φορολογικζσ περιόδουσ τθσ τρζχουςασ διαχειριςτικισ 
περιόδου που ζχουν παρζλκει μζχρι ςιμερα. 

 

Υποβολι καταςτάςεων που υποβάλλονταν με τθν εκκακαριςτικι διλωςθ 
ΦΠΑ. ςφμφωνα με το Ν. 4321/2015 
 

Ξε τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ο. 4321/2015 καταργείται θ ετιςια 
φορολογικι περίοδοσ που είχε οριςτεί με τισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ, για τουσ αγρότεσ 
φυςικά πρόςωπα που δεν αςκοφν άλλθ δραςτθριότθτα για τθν οποία υποχρεοφνται 
ςτθν τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ ςτοιχείων, ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία.     

Φα πρόςωπα αυτά από 1.1.2015 και εφεξισ ζχουν μθνιαία φορολογικι περίοδο 
εφόςον χρθςιμοποιοφν διπλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα και τρίμθνθ φορολογικι 
περίοδο εφόςον χρθςιμοποιοφν απλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα για όλουσ τουσ υποκείμενουσ ςτο φόρο.  

Ειδικά για τα πρόςωπα αυτά που από 1.1.2015 χρθςιμοποιοφν διπλογραφικό 
λογιςτικό ςφςτθμα επιςθμαίνεται ότι οι δθλϊςεισ, για τισ φορολογικζσ περιόδουσ που 
κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ του Ο.4321/2015 είχε παρζλκει θ καταλθκτικι προκεςμία 
υποβολισ τουσ, υποβλικθκαν νόμιμα ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του 
Απριλίου 2015 χωρίσ τθν επιβολι προςτίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3 του ίδιου άρκρου και νόμου.  

Επίςθσ με τισ ίδιεσ διατάξεισ τυχόν οφειλόμενα ποςά από τισ δθλϊςεισ αυτζσ 
καταβάλλονται ωσ τθν ίδια ωσ άνω προκεςμία χωρίσ τθν επιβολι τόκων και 
προςτίμων, με απόφαςθ του Σροϊςταμζνου τθσ Δ.Ρ.Χ. κατόπιν υποβολισ αιτιςεωσ 
του φορολογοφμενου. 

 Ξε τθν νζα παράγραφο 2α ορίηεται ότι οι υπόχρεοι οι οποίοι ανικουν ςε ειδικό 
κακεςτϊσ κατ' αποκοπι καταβολισ του φόρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
40 του Μϊδικα ΦΣΑ, υποβάλλουν ζκτακτθ διλωςθ ΦΣΑ κάκε εξάμθνο. Θ ζκτακτθ 
διλωςθ υποβάλλεται με τθ χριςθ του εντφπου Φ2 TAXIS 050 ζκδοςθ 2014. 

Ξε τθν εγκφκλιο του Ο. 1149/2015 διευκρινίςκθκε μεταξφ άλλων ότι, οι 
καταςτάςεισ που προβλζπονταν να υποβάλλονται μαηί με τθν εκκακαριςτικι διλωςθ 
(αγορζσ ι πωλιςεισ), υποβάλλονται εφεξισ ςτθ φορολογικι διοίκθςθ ζωσ τθν 
τελευταία εργάςιμθ θμζρα του ζβδομου μινα, του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ, 
από το ζτοσ που ζλθξε θ διαχειριςτικι περίοδοσ, δθλαδι για το 2014 μζχρι 31.7.2015. 

 
Ματά τθν πρϊτθ εφαρμογι, δεδομζνου ότι θ παραπάνω εγκφκλιοσ εκδόκθκε 

10.7.2015, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ υπόχρεουσ υποβολισ των ανωτζρω 
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καταςτάςεων να υποβάλλουν αυτζσ ζωσ και 30.9.2015. Ρι εν λόγω καταςτάςεισ 
υποβάλλονται ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. ςε ζντυπθ μορφι. 

 

 Παραδείγματα διακανονιςμοφ 
 

1. Επιχείρθςθ που υποχρεοφται ςε τιρθςθ απλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και 
διαχειριςτικι περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 καταχωρεί τα ποςά των διακανονιςμϊν 
για τθν περίοδο αυτι ςτθ διλωςθ ΦΣΑ του δεφτερου τριμινου του ζτουσ 2015. 

 
2. Επιχείρθςθ που υποχρεοφται ςε τιρθςθ διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και 
διαχειριςτικι περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 καταχωρεί τα ποςά των διακανονιςμϊν 
ςτθ διλωςθ ΦΣΑ του Ιουνίου του 2015. 
 
3. Επιχείρθςθ που υποχρεοφται ςε τιρθςθ διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και 
διαχειριςτικι περίοδο 1.7.2013 - 30.06.2014 καταχωρεί τα ποςά των διακανονιςμϊν 
ςτθ διλωςθ ΦΣΑ του Ιουνίου του 2015.  
 
4. Επιχείρθςθ που υποχρεοφται ςε τιρθςθ απλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και 
διαχειριςτικι περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 ζχει υποχρζωςθ καταβολισ φόρου 500€ 
λόγω παφςθσ χρθςιμοποίθςθσ παγίου ςτοιχείου εντόσ του ζτουσ 2014, για το οποίο 
δεν ζχει παρζλκει πενταετία από τθν ζναρξθ χρθςιμοποίθςθσ αυτοφ. Επίςθσ ζχει 
δικαίωμα ζκπτωςθσ 200€ λόγω αφξθςθσ του ποςοςτοφ pro-rata για το ζτοσ 2014. Θ 
επιχείρθςθ, περιλαμβάνει τα ποςά των διακανονιςμϊν των εκπτϊςεων για τθ χριςθ 
2014 ςτθ διλωςθ ΦΣΑ που υποβάλλεται για το δεφτερο τρίμθνο του 2015, ςτθν 
οποία κα πρζπει να καταχωριςει το ποςό των 300€ ςτον κωδ. «423 - Ποςά 
διακανονιςμϊν προσ καταβολι προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου» (500€ για 
καταβολι - 200€ για ζκπτωςθ = 300€ για καταβολι). 
 
5. Επιχείρθςθ που υποχρεοφται ςε τιρθςθ διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και 
διαχειριςτικι περίοδο 1.1.2014 - 31.12.2014 καταχωρεί τα ποςά των διακανονιςμϊν 
ςτθ διλωςθ ΦΣΑ που αφορά τον Ιοφνιο του 2015. Για τισ φορολογικζσ περιόδουσ του 
ζτουσ 2014 ζχει εφαρμόςει προςωρινό ποςοςτό 40%, επί του φόρου των κοινϊν 
ειςροϊν που ανζρχονται ςε 1.000€. Φο οριςτικό ποςοςτό ωςτόςο για το ζτοσ 2014 
προςδιορίςτθκε κατά τον Ιοφνιο του 2015 ςε 50%. Φο ποςό των 100€, που αντιςτοιχεί 
ςτο ποςοςτό τθσ διαφοράσ 10% επί 1.000€, αναγράφεται ςτθ διλωςθ ΦΣΑ του μθνόσ 
Ιουνίου 2015 ςτον κωδ. «407 - Ποςά διακανονιςμϊν προσ ζκπτωςθ προθγοφμενθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου». 
 
6. Επιχείρθςθ που υποχρεοφται ςε τιρθςθ διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ 
πραγματοποιεί παφςθ εργαςιϊν ςτισ 25.11.2014. Για τα ποςά διακανονιςμϊν προσ 
ζκπτωςθ ι καταβολι θ επιχείρθςθ οφείλει να υποβάλλει ζκτακτθ διλωςθ, ςε ζντυπθ 
μορφι ςτθ Δ.Ρ.Χ., ζωσ ςτισ 31.7.2015 και να αναγράψει ςε αυτι ωσ θμερολογιακι 
περίοδο «1.11.2014 - 25.11.2014». 
 
7. Επιχείρθςθ που υποχρεοφται ςε τιρθςθ διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ 
τζκθκε ςε εκκακάριςθ ςτισ 15.2.2012 θ οποία ολοκλθρϊκθκε ςτισ 12.5.2015. Για τα 
ποςά διακανονιςμϊν προσ ζκπτωςθ ι καταβολι θ επιχείρθςθ οφείλει να υποβάλλει 
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ζκτακτθ διλωςθ ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Δ.Ρ.Χ. ζωσ ςτισ 29.7.2016 και να αναγράψει ςε 
αυτι ωσ θμερολογιακι περίοδο «1.5.2015 - 12.5.2015». 
 
8. Επιχείρθςθ που τθρεί διπλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα με διαχειριςτικι περίοδο 
1.1-31.12.2015 καταχωρεί ςτθ διλωςθ ΦΣΑ του Ιουνίου 2016 τα ποςά των 
διακανονιςμϊν ζχοντασ προςδιορίςει οριςτικό ποςοςτό κατ' αναλογία ζκπτωςθσ για 
το φόρο των κοινϊν ειςροϊν για τθ διαχειριςτικι περίοδο 2015 φψουσ 73%. Φο 
ποςοςτό αυτό είναι μικρότερο από το ποςοςτό που εφάρμοςε κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου 2015 φψουσ 80% (που ιταν το οριςτικό ποςοςτό για τθ 
διαχειριςτικι περίοδο 2014).  
Εάν το ποςό του φόρου των κοινϊν ειςροϊν είναι 1.500€, το ποςό 105€ που 
αντιςτοιχεί ςτθν διαφορά των δφο ποςοςτϊν 7% επί του ποςοφ αυτοφ καταχωρείται 
ςτθν διλωςθ ΦΣΑ του Ιουνίου 2016 προσ καταβολι ςτον κωδ. «423 - Ποςά 
διακανονιςμϊν προσ καταβολι προθγοφμενθσ διαχειριςτικισ περιόδου».  
Φο ποςοςτό 73% κα εφαρμοςτεί ωσ ποςοςτό για τθν ζκπτωςθ του φόρου των κοινϊν 
ειςροϊν για τθ φορολογικι περίοδο του Ιουνίου 2016 κακϊσ και των επόμενων 
φορολογικϊν περιόδων του ζτουσ 2016. Επίςθσ δεδομζνου ότι οι διακανονιςμοί του 
φόρου των ειςροϊν για το ζτοσ 2016 κα δθλωκοφν ςτθ διλωςθ ΦΣΑ του μθνόσ 
Ιουνίου 2017, το ποςοςτό 73% κα εφαρμοςτεί και για τισ φορολογικζσ περιόδουσ των 
μθνϊν Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Ξαρτίου, Απριλίου και Ξαΐου 2017.  
Φζλοσ δεδομζνου ότι θ επιχείρθςθ ζχει εφαρμόςει ποςοςτό κατ' αναλογία ζκπτωςθσ 
80% για τουσ μινεσ Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ξάρτιο, Απρίλιο και Ξάιο 2016 κακϊσ 
δεν είχε προςδιορίςει για τουσ μινεσ αυτοφσ το οριςτικό ποςοςτό για το ζτοσ 2015, 
ςτθ διλωςθ ΦΣΑ του Ιουνίου 2016 πρζπει να αναγραφεί προσ καταβολι το ποςό του 
φόρου των κοινϊν ειςροϊν που αναλογεί ςτθν ανωτζρω διαφορά. Δθλαδι εάν το 
ποςό των κοινϊν ειςροϊν για τισ φορολογικζσ αυτζσ περιόδουσ είναι 5.000€ το ποςό 
των 350€ (5.000 × 7%) κα πρζπει να αναγραφεί ςτον κωδ. «411 - ΦΠΑ ειςροϊν που 
πρζπει να μειωκεί βάςει Pro-Rata».  
Υε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει εφαρμόςει το ορκό ποςοςτό 73% από 1.1.2016 
δεν απαιτείται θ ανωτζρω διόρκωςθ. 
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4.3. ΔΗΛΩΗ INTRASTAT ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 

Φα ζντυπα δθλϊςεων INTRASTAT ςυμπλθρϊνονται με ςκοπό να 
χρθςιμοποιθκοφν, ςτθ ςυνζχεια, από τθν ΕΘΟΙΜΘ ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΦΘΥ ΕΝΝΑΔΡΥ 
ωσ ζντυπα άντλθςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ αγακϊν 
που πραγματοποιοφνται μεταξφ κρατϊν - μελϊν. Δθλαδι, τα ςτοιχεία που 
αναφζρονται ςτθ διλωςθ INTRASTAT χρθςιμεφουν αποκλειςτικά και μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.   

 

Υπόχρεοι για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ intrastat 
 
Ρι υποκείμενοι ςτο Φ.Σ.Α. για τισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ που 

πραγματοποιοφν κάκε μινα, εφόςον εκδίδεται για αυτζσ φορολογικό ςτοιχείο 
(αποκτιςεισ αγακϊν, παραδόςεισ αγακϊν, αποςτολζσ δϊρων άνευ αξίασ, δειγμάτων 
κλπ.) είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊνουν και τθ διλωςθ INTRASTAT. Θ διλωςθ 
INTRASTAT υποβάλλεται ςτθν Αρμόδια Δ.Ρ.Χ. κάκε μινα εφόςον υπάρχουν 
ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ άςχετα αν θ περιοδικι διλωςθ υποβάλλεται κάκε 
τρίμθνο όπωσ ςυμβαίνει με τα βιβλία β’ κατθγορίασ του Μ.Φ.Α.Υ. Θ διλωςθ 
INTRASTAT  υποβάλλεται μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που υποβάλλεται και θ                                                            
περιοδικι διλωςθ του Φ.Σ.Α. μζχρι τισ 26 του επόμενου μινα  αν θ περιοδικι 
διλωςθ υποβάλλεται μζςω Internet.  

Χποχρζωςθ υποβολισ τθσ διλωςθσ INTRASTAT ζχουν μόνο οι υπόχρεοι εκείνοι 
που πραγματοποιοφν ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ μεγαλφτερεσ από κάποιο όριο που 
κακορίηεται ςε ετιςια βάςθ από τουσ Αρμόδιουσ Χπουργοφσ και καλείται “κατϊφλι 
εξομοίωςθσ”. Θ Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι ανακοινϊνει ότι, βάςει του Μανονιςμοφ τθσ 
Ε.Ε. 638/2004, άρκρο 10 τα ςτατιςτικά κατϊφλια, τα οποία ιςχφουν από 1/1/2016 ζωσ 
31/12/2016, πάνω από τα οποία οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να υποβάλλουν 
διλωςθ Intrastat διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 
ΑΦΙΞΕΙ: 150.000 €  
ΑΠΟΣΟΛΕ: 90.000 € 
 
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ 

διλωςθσ Intrastat για ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ αγακϊν που πραγματοποιοφνται το 
ζτοσ 2016 εφόςον, κατά το ζτοσ 2015 οι ςυνολικζσ ςυναλλαγζσ (αφίξεων ι 
αποςτολϊν) υπερζβθςαν τα ανωτζρω ςτατιςτικά κατϊφλια του ζτουσ 2016, ι ςτθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία οι ςυνολικζσ ςυναλλαγζσ ενδοκοινοτικϊν αφίξεων και 
αποςτολϊν αγακϊν που πραγματοποιοφνται κατά το ζτοσ 2016 υπερβοφν τα 
κατϊφλια αυτά. 

Δεδομζνου ότι ζχουν παρατθρθκεί περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ γίνεται 
παρανόθςθ για το πότε μια επιχείρθςθ είναι υπόχρεθ υποβολισ διλωςθσ Intrastat, 
ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςφμφωνα με τον κανονιςμό 638/2004 του ΕΜ (Ευρωπαϊκοφ 
Μοινοβουλίου) μια επιχείρθςθ είναι υπόχρεθ υποβολισ διλωςθσ Intrastat όταν: 
 
1.Χπερβεί το ςτατιςτικό κατϊφλι του ζτουσ αναφοράσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ.  
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Παράδειγμα  
 Ρρίηεται  για το ζτοσ 2016 κατϊφλι φψουσ 150.000 €. Ξια επιχείρθςθ Α ζχει 
πραγματοποιιςει αφίξεισ φψουσ 95.000 € μζχρι 31/12/2015. Ξια άλλθ επιχείρθςθ Β 
ζχει κάνει αφίξεισ φψουσ 155.000 € μζχρι 31/12/2015. Ξόνο θ επιχείρθςθ Β είναι 
υπόχρεθ διλωςθσ Intrastat για το ζτοσ 2016, και κα υποβάλλει διλωςθ από τον 1ο 
μινα του 2016, ζςτω και αν φζρει εμπορεφματα αξίασ 1€. 

 
2.Υπερβεί το ςτατιςτικό κατϊφλι κατά τθ διάρκεια του ζτουσ αναφοράσ. 
 
Παράδειγμα  
Ζςτω ότι θ επιχείρθςθ Α του παραπάνω παραδείγματοσ πραγματοποίθςε αφίξεισ 
φψουσ: 

•Ιανουάριοσ: 10.000 €: Δεν υποβάλλει διλωςθ Intrastat. 
•Φεβρουάριοσ:40.000 €: Δεν υποβάλλει διλωςθ Intrastat (Υφνολο 50.000 €) 
•Ξάρτιοσ: 45.000 €: Δεν υποβάλλει διλωςθ Intrastat (Υφνολο 95.000 €) 
•Απρίλιοσ: 60.000 €: Χποβάλλει διλωςθ Intrastat (Υφνολο 155.000 €) 
 
Από το μινα Απρίλιο και μετά θ επιχείρθςθ Α είναι υπόχρεθ διλωςθσ Intrastat 

για όλουσ τουσ επόμενουσ μινεσ του 2016, ζςτω και αν φζρει εμπορεφματα αξίασ 1€. 
 
Μαι οι δφο επιχειριςεισ ςτο τζλοσ του ζτουσ 2016 κα πρζπει να ελζγξουν αν το 

ςφνολο των αφίξεων που πραγματοποίθςαν εντόσ του ζτουσ ζχει υπερβεί το νζο 
κατϊφλι του 2017, για να διαπιςτϊςουν αν είναι υπόχρεεσ διλωςθσ Intrastat το 2017. 

Επιςθμαίνουμε ότι εφόςον θ επιχείρθςθ πραγματοποιεί αποςτολζσ πρζπει να 
κάνει το ίδιο και για τισ αποςτολζσ ςφμφωνα με το αντίςτοιχο κατϊφλι που ιςχφει για 
αυτζσ. 

 
Διλωςθ INTRASTAT υποβάλλουν επίςθσ και οι υποκείμενοι ςτο Φ.Σ.Α. 

μεταπωλθτζσ μεταχειριςμζνων αγακϊν και αντικειμζνων καλλιτεχνικισ, ςυλλεκτικισ 
ι αρχαιολογικισ αξίασ κακϊσ και αυτοί που πραγματοποιοφν πωλιςεισ ςε 
δθμοπραςίεσ. Επειδι οι παραπάνω πράξεισ δεν κεωροφνται ενδοκοινοτικζσ δεν κα 
εμφανίηονται τα ποςά αυτά ςτουσ κωδ. 364 ι 365 τθσ περιοδικισ διλωςθσ, οπότε 
υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ του κωδ.18  τθσ διλωςθσ INTRASTAT και των κωδ. 365 ι 
365 τθσ περιοδικισ διλωςθσ.   

Υτισ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ μεταφορικϊν μζςων κακϊσ και ςτισ 
ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ προϊόντων που υπόκεινται ςτον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ 
(πετρελαιοειδι, οινοπνευματϊδθ και καπνοβιομθχανικά προϊόντα) όταν υποβάλλεται 
θ διλωςθ INTRASTAT ςτθν Αρμόδια Δ.Ρ.Χ., τότε ςτο τιμολογοφμενο ποςό και ςτθν 
ςτατιςτικι αξία δεν κα περιλαμβάνεται ο ειδικόσ φόροσ κατανάλωςθσ.   

Διλωςθ INTRASTAT υποβάλλεται επίςθσ όταν τα προϊόντα μεταφζρονται από το 
ζνα κράτοσ - μζλοσ ςτο άλλο χωρίσ τθν ζκδοςθ τιμολογίου (για παράδειγμα 
αντικατάςταςθ επιςτραφζντων εμπορευμάτων) ι για ςυναλλαγι (αποςτολι, άφιξθ) 
με ςκοπό εργαςία φαςόν (περιπτϊςεισ αποςτολισ αγακϊν μετά από επεξεργαςία, 
ςυντιρθςθ ι επιςκευι). Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν ςυμπλθρϊνεται το πεδίο του 
τιμολογοφμενου ποςοφ αναγράφεται όμωσ θ ςτατιςτικι αξία και τα λοιπά ςτοιχεία 
τθσ διλωςθσ INTRASTAT. Υτθν περίπτωςθ ςυναλλαγισ φςτερα από εργαςία φαςόν ωσ 
ςτατιςτικι αξία λογίηεται θ ςυνολικι αξία του προϊόντοσ.   
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Ρι υπόχρεοι που αςκοφν τθν δραςτθριότθτα τουσ εποχιακά ι ζχουν τθν ζδρα 
τθσ οικονομικισ τουσ δραςτθριότθτασ ςε νθςιά όπου δεν εδρεφει Δ.Ρ.Χ.                                                            
μποροφν να αποςτείλουν τθν ςτατιςτικι διλωςθ INTRASTAT ςτθν πλθςιζςτερθ Δ.Ρ.Χ 
και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ που υποβάλλεται θ περιοδικι διλωςθ. 

 

Περιπτϊςεισ που δεν υποβάλλεται διλωςθ INTRASTAT:   
 Δεν υποβάλλεται διλωςθ INTRASTAT για διακινιςεισ αγακϊν ςε εκκεςιακοφσ 

χϊρουσ. 
 Δεν  υποβάλλεται διλωςθ INTRASTAT ςτθν περίπτωςθ που χορθγοφνται ι 

λαμβάνονται εκπτϊςεισ (λόγω τηίρου, τρόπου διακανονιςμοφ, ελαττωματικϊν  
αγακϊν κλπ.). 

 Δεν απαιτείται ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ INTRASTAT ςτισ περιπτϊςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν. 

 

 
Υπόχρεοι παροχισ πλθροφοριϊν 

 
Μάκε φυςικό και νομικό πρόςωπο υποκείμενο ςε Φ.Σ.Α. ςτο κράτοσ μζλοσ 

αποςτολισ ι άφιξθσ, το οποίο: 

 ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ αποςτολισ ι παραλαβισ εμπορευμάτων, εξαιρουμζνθσ 
τθσ απλισ διαμετακόμιςθσ, ι 

 αναλαμβάνει ι ανακζτει τθν αποςτολι και τθν παραλαβι εμπορευμάτων, ι 

 κατζχει εμπορεφματα που αποτελοφν αντικείμενο αποςτολισ ι παραλαβισ, 
υποχρεοφται, εντόσ των ορίων που κακορίηονται από το κοινοτικό δίκαιο, να 
υποβάλλει ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ 
εμπορευμάτων που πραγματοποιεί. 

Υτθν πράξθ, ωσ υπόχρεοι παροχισ πλθροφοριϊν κεωροφνται οι υποκείμενοι ςε 
Φ.Σ.Α., τα νομικά πρόςωπα που δεν υπόκεινται ςε Φ.Σ.Α. και οι υποκείμενοι ςε 
Φ.Σ.Α. που πραγματοποιοφν πράξεισ που δεν τουσ παρζχουν κανζνα δικαίωμα 
ζκπτωςθσ, εφόςον, για τισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ αγακϊν που πραγματοποιοφν, 
υποχρεοφνται να υποβάλουν φορολογικι διλωςθ είτε ςτο κράτοσ - μζλοσ αποςτολισ 
είτε ςτο κράτοσ - μζλοσ άφιξθσ ι και ςε αμφότερα τα κράτθ - μζλθ. 

 

Ποίοι απαλλάςςονται από τθν υποβολι διλωςθσ intrastat 
 

Απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τθσ διλωςθσ 
INTRASTAT τα εξισ πρόςωπα: 

 Ρι ιδιϊτεσ  

 Ρι μικρζσ επιχειριςεισ που ζχουν απαλλαγεί από τθν υποχρζωςθ υποβολισ 
περιοδικισ διλωςθσ. Δθλαδι οι μικρζσ ατομικζσ επιχειριςεισ που ζχουν 
πραγματοποιιςει ακακάριςτα ζςοδα μζχρι 10.000€ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ διλωςθσ Intrastat για το τρζχον ζτοσ.  

 Ρι υπόχρεοι εκείνοι που κατά το προθγοφμενο ζτοσ πραγματοποίθςαν 
ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ αγακϊν οι οποίεσ δεν ξεπζραςαν το κατϊφλι 
εξομοίωςθσ.  
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 Ρ νζοσ υπόχρεοσ  ςυμπλθρϊνει τθ διλωςθ INTRASTAT από τθ ςτιγμι κατά τθν 
οποία υπερβαίνει το κατϊφλι εξομοίωςθσ. 

 
 

Πότε υποβάλλονται τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ intrastat  
 

 Υε περίπτωςθ αλλαγισ ςτοιχείων από αυτά που περιλαμβάνονται ςε 
ςυγκεκριμζνο α/α είδουσ διλωςθσ INTRASTAT πρζπει να υποβάλλεται 
τροποποιθτικι διλωςθ που κα περιλαμβάνει τα ςωςτά ςτοιχεία αυτοφ του 
ςυγκεκριμζνου είδουσ. 

 Υτθν περίπτωςθ επιςτροφϊν προγενζςτερων ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων, κα 
ςυμπλθρϊνεται διλωςθ αποςτολισ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ επιςτροφϊν 
προγενζςτερων ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων κα ςυμπλθρϊνεται διλωςθ άφιξθσ, 
ςυμπλθρϊνοντασ πάντοτε τον κωδ.21 του πεδίου 10 (φφςθ ςυναλλαγισ).   

 ταν χορθγείται ζκπτωςθ λόγω εςφαλμζνθσ ποςότθτασ ι αξίασ υποβάλλεται 
διλωςθ INTRASTAT μόνο ωσ προσ τα πεδία 16,17,18 και 19 για να εμφανιςτεί το 
ιςόποςο τθσ κακαρισ κζςθσ.   

 ταν ο προμθκευτισ τιμολογεί μεγαλφτερθ ποςότθτα από εκείνθ που πράγματι 
αποςτζλλει και ςτθ ςυνζχεια, ο προμθκευτισ αυτόσ ςε διαφορετικό μινα εκδίδει 
πιςτωτικό τιμολόγιο, τότε ο αγοραςτισ υποβάλλει τροποποιθτικι διλωςθ 
INTRASTAT με τθν ζνδειξθ “άφιξθ” ςυμπλθρϊνοντασ ζκτοσ των άλλων και τα πεδία 
16,17,18 και 19 για τον μινα τον οποίο ζγινε θ αρχικι τιμολόγθςθ. 

 ταν ζνασ Ζλλθνασ πουλάει ςε πελάτθ άλλου κράτουσ - μζλουσ και ςτθν ςυνζχεια 
του επιςτρζφει ζνα μζροσ από τθν πωλοφμενθ ποςότθτα, τότε ο Ζλλθνασ πωλθτισ 
ςτθν οικεία φορολογικι περίοδο κα ςυμπλθρϊςει το ζντυπο τθσ Διλωςθσ 
INTRASTAT “άφιξθσ” όπου κα αναγράψει εκτόσ των άλλων ςτο πεδίο 10 (φφςθ 
ςυναλλαγισ) τον κωδ.21, ςτο πεδίο 18 το ποςό που αναγράφεται ςτο πιςτωτικό 
τιμολόγιο και αν δεν ζχει εκδοκεί πιςτωτικό τιμολόγιο αναγράφεται θ μονάδα (1), 
ενϊ θ ςτατιςτικι αξία ςυμπλθρϊνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κανονικι αξία του 
αγακοφ. Υτθν περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται μετά τθν λιξθ του τριμινου και ο 
πίνακασ LISTING παραδόςεων με πρόςθμο (-).    

 ταν πραγματοποιείται μια ενδοκοινοτικι απόκτθςθ ι παράδοςθ, αλλά ςτθν 
ςυνζχεια τα αγακά (ολικά ι μερικά) για οποιονδιποτε λόγο δεν περιλαμβάνονται 
από τον αρχικό αγοραςτι – παραλιπτθ αλλά για να μθν επιςτραφοφν ςτον 
προμθκευτι παραδίδονται  ςε άλλον (ι ςε άλλουσ αγοραςτζσ) ςτο εςωτερικό του 
κράτουσ μζλουσ του αρχικοφ αγοραςτι, για λογαριαςμό του προμθκευτι - 
πωλθτι, υπάρχουν οι εξισ υποχρεϊςεισ για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ INTRASTAT:  

1) Υτθν περίπτωςθ που θ πράξθ εκτελείται μζςα ςτον ίδιο μινα που ζγινε θ 
αρχικι τιμολόγθςθ από τον προμθκευτι προσ τον αρχικό παραλιπτθ - 
αγοραςτι, κάκε ζνασ από τουσ επόμενουσ (εκτόσ από τον πρϊτο) 
παραλιπτεσ πρζπει να υποβάλλει διλωςθ INTRASTAT για τισ πραγματικζσ 
ποςότθτεσ αγακϊν και τθν αντίςτοιχθ αξία που αγοράηει. Αντίκετα, ςτθν 
περίπτωςθ που θ μερικι ι ολικι παράδοςθ των αγακϊν από τον αρχικό 
παραλιπτθ-αγοραςτι προσ τον τελικό αγοραςτι για λογαριαςμό του 
προμθκευτι, πραγματοποιθκεί ςε διαφορετικό μινα, από εκείνθ τθσ 
ζκδοςθσ του οικείου τιμολογίου προσ τον αρχικό παραλιπτθ-αγοραςτι, 
τότε ο αρχικόσ παραλιπτθσ υποβάλλει τροποποιθτικι διλωςθ  με τθν 
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ποςότθτα και τθν αξία των αγακϊν που παραδίδονται ςτον άλλον 
αγοραςτι, ενϊ ο δεφτεροσ αγοραςτισ υποβάλλει αρχικι διλωςθ 
INTRASTAT “άφιξθσ” κατά τον χρόνο ζκδοςθσ του ςχετικοφ τιμολογίου με 
το όνομα του, από τον προμθκευτι του άλλου κράτουσ-μζλουσ.   

2) ταν ςε επόμενο μινα, πραγματοποιείται ολικι επιςτροφι από τον αρχικό 
αγοραςτι παραλιπτθ, πλθν όμωσ το ςφνολο των αγακϊν παραδίδεται, με 
εντολι του προμθκευτι  ςε άλλον υποκείμενο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, 
τότε ο αρχικόσ αγοραςτισ υποβάλλει τροποποιθτικι διλωςθ τθσ αρχικισ 
διλωςθσ INTRASTAT με τθν ζνδειξθ “άφιξισ”. Ρ δεφτεροσ αγοραςτισ, που 
παρζλαβε μεν τα αγακά από τον πρϊτο αγοραςτι αλλά τιμολογικθκε από 
τον προμθκευτι - πωλθτι άλλου κράτουσ - μζλουσ υποβάλλει κανονικι 
διλωςθ INTRASTAT  “άφιξθσ”.   
 
 

Υποβολι τροποποιθτικϊν ι ςυμπλθρωματικϊν δθλϊςεων INTRASTAT 
 
 ταν υποβάλλονται τροποποιθτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δθλϊςεισ κα πρζπει να 

ςυνοδεφονται απαραίτθτα από φωτοαντίγραφο τθσ αρχικισ διλωςθσ, ςτο οποίο 
κα αναγράφεται θ λζξθ “ΑΟΦΙΓΤΑΦΡ”.   

 Υτα ζντυπα των τροποποιθτικϊν ι ςυμπλθρωματικϊν δθλϊςεων κα πρζπει να 
αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα θ λζξθ  “ΦΤΡΣΡΣΡΙΘΦΙΜΘ” ι 
“ΥΧΞΣΝΘΤΩΞΑΦΙΜΘ”, ανάλογα, και να ςυμπλθρϊνονται όλα τα τετραγωνίδια με 
τα νζα ςωςτά ςτοιχεία.   

 Υτο τετραγωνίδιο 2 (περίοδοσ αναφοράσ) αναγράφεται ο μινασ και το ζτοσ τθσ 
αρχικισ που τροποποιείται ι ςυμπλθρϊνεται.   

 Υτο τετραγωνίδιο 7: αν πρόκειται για τροποποιθτικι διλωςθ αναγράφεται ο 
αφξοντοσ αρικμόσ του είδουσ τθσ αρχικισ διλωςθσ που τροποποιείται. Αν 
πρόκειται για ςυμπλθρωματικι διλωςθ, ςυνεχίηεται κανονικά θ αφξουςα 
αρίκμθςθ από εκεί που είχε ςταματιςει ςτθν αρχικι διλωςθ. Θ 
“ςυμπλθρωματικι” διλωςθ με α/α  δεν γίνεται δεκτι. 

 

Πεδίο εφαρμογισ 
 
Φα ζντυπα INTRASTAT μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για όλεσ τισ 

ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ αγακϊν, εκτόσ από τισ εξισ περιπτϊςεισ: 
- ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ μθ κοινοτικϊν εμπορευμάτων (ενιαίο διοικθτικό  
ζγγραφο) 
- κοινοτικά εμπορεφματα που κυκλοφοροφν μεταξφ τμθμάτων του κοινοτικοφ 
ςτατιςτικοφ εδάφουσ ζκτων οποίων τουλάχιςτον ζνα δεν είναι μζροσ τθσ Μοινότθτασ 
δυνάμει τθσ 6θσ οδθγίασ για το Φ.Σ.Α. (π.χ. εμπορεφματα που ςτζλλονται από τθ 
Γαλλία με προοριςμό τθ νιςο Jersey), 
- περιπτϊςεισ απευκείασ ι διακεκομμζνθσ διαμετακόμιςθσ, για λόγουσ μεταφοράσ. 
Ωςτόςο, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ διαμετακόμιςθσ πρζπει να υποβλθκεί διλωςθ 
για τισ ςτατιςτικζσ ενδοκοινοτικοφ εμπορίου όταν πρόκειται, για: 

1) κοινοτικά εμπορεφματα που τελοφν υπό διαμετακόμιςθ μζςω ενόσ κράτουσ 
μζλουσ, αλλά, ζχοντασ ειςαχκεί ςε αυτό ωσ μθ κοινοτικά εμπορεφματα, 
τζκθκαν ςτθ ςυνζχεια εκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία. Για τισ ςτατιςτικζσ 
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ενδοκοινοτικοφ εμπορίου, τα εμπορεφματα αυτά πρζπει να δθλϊνονται κατά 
τθν περαιτζρω μεταφορά τουσ εκτόσ του εν λόγω κράτουσ μζλουσ. 

2) κοινοτικά εμπορεφματα που τελοφν υπό διαμετακόμιςθ μζςω ενόσ κράτουσ 
μζλουσ, από το οποίο, μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν διατυπϊςεων, 
εξάγονται εκτόσ του ςτατιςτικοφ εδάφουσ τθσ Μοινότθτασ. Για τισ ςτατιςτικζσ 
ενδοκοινοτικοφ εμπορίου, τα εμπορεφματα αυτά πρζπει να δθλϊνονται κατά 
τθν άφιξι τουσ ςτο εν λόγω κράτοσ μζλοσ. 

 

Περίοδοσ αναφοράσ 
 

Ωσ περίοδοσ αναφοράσ νοείται ο θμερολογιακόσ μινασ ςτθ διάρκεια του 
οποίου κακίςταται απαιτθτόσ ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτα πλαίςια των 
ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων ι αγορϊν αγακϊν. 

Ρ φόροσ κακίςταται απαιτθτόσ είτε τθ δζκατθ πζμπτθ θμζρα του μινα που 
ζπεται εκείνου κατά τον οποίο λαμβάνει χϊρα θ γενεςιουργόσ αιτία είτε κατά τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ του τιμολογίου, όταν αυτό εκδίδεται πριν από τθ δζκατθ πζμπτθ 
θμζρα του μινα, που ζπεται εκείνου κατά τθ διάρκεια του οποίου λαμβάνει χϊρα θ 
γενεςιουργόσ αιτία. 

Θ γενεςιουργόσ αιτία επζρχεται τθ ςτιγμι κατά τθν οποία λαμβάνει χϊρα θ 
ενδοκοινοτικι αγορά αγακϊν, δθλαδι, τθ ςτιγμι κατά τθν οποία κεωρείται ότι 
λαμβάνει χϊρα θ παράδοςθ παρόμοιων αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

 

 Παράδειγµα: 
 

 ∆φο εµπορευόµενοι, Α και Β, πραγµατοποίθςαν κατά το προθγοφµενο ζτοσ 
(2015) αφίξεισ ςυνολικισ αξίασ 160.000€ και 31.000€ αντίςτοιχα. Φο όριο απαλλαγισ 
για το τρζχον ζτοσ (2016) κακορίςτθκε ςτα 150.000€.  

Ρ εµπορευόµενοσ Α ζχει υποχρζωςθ για υποβολι διλωςθσ INTRASTAT για 
ολόκλθρο το 2016.  

Ρ εµπορευόµενοσ Β δεν ζχει υποχρζωςθ για υποβολι διλωςθσ από τθν αρχι 
του 2016. Σροςκζτει τθν αξία των µθνιαίων αφίξεων του ωσ εξισ: 

 

Ξινασ 2016 Αξία Αφίξεων € Υωρευτικι αξία € 

Ιανουάριοσ 15.000 15.000 

Φεβρουάριοσ 6.000 21.000 

Ξάρτιοσ 5.000 26.000 

Απρίλιοσ 12.000 38.000 

Ξάιοσ 20.000 58.000 

Ιοφνιοσ 93.000 151.000 

 
Θ υποχρζωςθ του εµπορευόµενου Β ξεκινά τον Ιοφνιο του 2016, οπότε κα 

πρζπει εγκαίρωσ να ειδοποιιςει τθν Χπθρεςία ΦΣΑ για να µπορζςει να υποβάλει 
ζγκαιρα τθ διλωςθ Intrastat για τον µινα αυτό.  

Υτθ διλωςθ του µθνόσ κα πρζπει να καταχωριςει µόνο τισ αφίξεισ του Ιουνίου, 
δθλαδι τισ 93.000€.  
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4.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ  
ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ (Φ4) & ΑΠΟΚΣΗΕΩΝ (Φ5) Η ΠΙΝΑΚΑ LISTING 
(Ζντυπο 047-Φ.Π.Α.)  
 

Ρ ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν ςυμπλθρϊνεται ςε 
περίπτωςθ που ο υποκείμενοσ ςτον φόρο πραγματοποιεί ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ 
και παραδόςεισ. Ζχει επίςθσ τθν υποχρζωςθ να καταχωριςει τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ 
και ςτθν περιοδικι διλωςθ του. Θ υποχρζωςθ υποβολισ υπάρχει και ςτισ 
περιπτϊςεισ μετακίνθςθσ αγακϊν από υποκείμενο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα προσ 
άλλο Μράτοσ- Ξζλοσ για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ του, κακϊσ και ςτισ παραδόςεισ- 
αποκτιςεισ καινοφριων μεταφορικϊν μζςων ι προϊόντων που υπάγονται ςτο Ειδικό 
φόρο Ματανάλωςθσ. Δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ του πίνακα αυτοφ ςτθν 
περίπτωςθ αποςτολισ- απόκτθςθσ δειγμάτων χωρίσ τιμολογοφμενθ αξία.  

Ειδικά για όςουσ διενεργοφν ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ ι αποκτιςεισ είναι 
απαραίτθτο να απεικονίηουν τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ ςτθν περιοδικι διλωςθ, επειδι 
για το μεταβατικό κακεςτϊσ Φ.Σ.Α. οι δθλοφμενεσ αξίεσ ςε εκνικό επίπεδο 
διαςταυρϊνονται με τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται ςε Μοινοτικό επίπεδο(από τισ 
δθλϊςει Listing και από τισ δθλϊςεισ των ςυναλλαςςόμενων), ϊςτε να είναι εφικτόσ ο 
Μοινοτικόσ ζλεγχοσ.  
 

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα αναγράφονται: 
 
 Υτον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων αγακϊν και 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν αναγράφονται, κατά αγοραςτι αγακϊν ι λιπτθ 
υπθρεςιϊν,  θ χϊρα, τα ςτοιχεία του αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου, το Φ.Σ.Α. 
του αντιςυμβαλλόμενου κακϊσ και θ φορολογθτζα αξία των πράξεων που 
πραγματοποιοφνται από ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ αγακϊν, κακϊσ και από  
ενδοκοινοτικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, μειωμζνθ με τισ τυχόν χορθγοφμενεσ 
ςτον αγοραςτι αγακϊν ι λιπτθ υπθρεςιϊν εκπτϊςεισ και τισ επιςτροφζσ του 
τιμιματοσ. 

 Θ μετακίνθςθ αγακϊν από υποκείμενο εγκαταςτθμζνο ςτθν Ελλάδα προσ άλλο 
κράτοσ - μζλοσ για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ του. Υτθν περίπτωςθ αυτι ,ωσ 
αρικμόσ μθτρϊου  Φ.Σ.Α. του αγοραςτι αναγράφεται αυτόσ με τον οποίο ο 
υποκείμενοσ εξατομικεφεται ςτο κράτοσ – μζλοσ άφιξθσ τθσ μεταφοράσ και ωσ 
αξία θ τρζχουςα τιμι αγοράσ ι αν δεν υπάρχει αυτι το κόςτοσ των αγακϊν.  

 Θ αποςτολι υλικϊν  και αντικειμζνων ςε υποκείμενο εγκαταςτθμζνο ςε άλλο 
κράτοσ – μζλοσ με ςκοπό τθν παραγωγι, καταςκευι ι ςυναρμολόγθςθ αγακϊν 
από τον τελευταίο και τθν επαναφορά  τουσ ςτον εργοδότθ (εργαςίεσ φαςόν). 
Υτθν περίπτωςθ αυτι δεν αναγράφεται θ αξία, γράφεται όμωσ  (Χ) ςτθ ςτιλθ (7).  

 Θ αποςτολι προϊόντων που παράχκθκαν, καταςκευάςτθκαν ι ςυναρμολογικθκαν 
με υλικά εργοδότθ εγκαταςτθμζνου ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ. Υτθν περίπτωςθ 
αυτι κα αναγράφεται μόνο θ αξία τθσ εργαςίασ φαςόν.  

 Θ παράδοςθ καινοφργιων μεταφορικϊν μζςων προσ πρόςωπα με Α.Φ.Ξ./Φ.Σ.Α. 
εγκαταςτθμζνα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ κακϊσ και θ παράδοςθ προϊόντων που 
υπάγονται ςτον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ (πετρελαιοειδι, οινοπνευματϊδθ, 
καπνοβιομθχανικά).  
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 Ρι εκπτϊςεισ που χορθγοφνται και οι επιςτροφζσ που πραγματοποιοφνται για 
ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ που ζχουν ιδθ αναγραφεί ςε προθγοφμενο τιμολόγιο, 
είτε μζςα ςτο ίδιο θμερολογιακό μινα, είτε ςε παλαιότερο καταχωροφνται ςε 
ξεχωριςτι γραμμι και γράφεται θ ζνδειξθ (2) ςτθ ςτιλθ (7) του πίνακα.  

 Υτον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν και λιψεων 
υπθρεςιϊν αναγράφονται, κατά πουλάει τα αγακά ι που παρζχει τισ υπθρεςίεσ, θ 
χϊρα, τα ςτοιχεία του αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου, το Φ.Σ.Α. του 
αντιςυμβαλλόμενου κακϊσ και θ φορολογθτζα αξία των πράξεων που 
πραγματοποιοφνται από ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακϊν, κακϊσ και από  
ενδοκοινοτικζσ λιψεισ υπθρεςιϊν, μειωμζνθ με τισ τυχόν χορθγοφμενεσ ςτον 
αγοραςτι ι λιπτθ υπθρεςιϊν εκπτϊςεισ και τισ επιςτροφζσ του τιμιματοσ. 

 
 

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακεσ για ςυνεχόμενεσ παροχζσ υπθρεςιϊν και 
προκαταβολζσ  

 
Ρι ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ ςυμπλθρϊνονται ςτουσ αντίςτοιχουσ μινεσ που 

πραγματοποιείται θ παροχι των υπθρεςιϊν ι που ζχει ςυμφωνθκεί θ καταβολι τθσ 
κάκε δόςθσ όταν θ αντιπαροχι καταβάλλεται περιοδικά ι ςτουσ  μινεσ που 
ειςπράττεται θ αντιπαροχι ςε περίπτωςθ προκαταβολισ πριν από τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν. 

ταν οι υπθρεςίεσ παρζχονται ςυνεχϊσ και θ παροχι ςυνεχίηεται και μετά τθ 
λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ χωρίσ τμθματικζσ καταβολζσ κατά τθν διάρκεια τθσ 
περιόδου παροχισ, τότε θ παροχι ι θ λιψθ υπθρεςιϊν δθλϊνεται ςτουσ 
ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ με τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ. Δθλαδι, με 
31/12/20ΧΧ του ζτουσ που λιγει, κα πρζπει να εκδόςει ο παρζχων τθν υπθρεςία ζνα 
ακεϊρθτο ςτοιχείο με τίτλο “Ειδικό ςτοιχείο για ςκοποφσ Φ.Σ.Α. επί ενδοκοινοτικϊν 
πράξεων” με αξία το ποςό τθσ αντιπαροχισ που αντιςτοιχεί ςτισ υπθρεςίεσ που ζχουν 
πραγματοποιθκεί μζχρι τθ λιξθ του θμερολογιακοφ αυτοφ ζτουσ. Ζπειτα, ςτο 
τιμολόγιο που κα εκδόςει μεταγενζςτερα κα αναγράφεται θ ςυνολικι αξία τθσ 
αντιπαροχισ και επιπρόςκετα θ ανάλυςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται θ αξία του 
ειδικοφ ςτοιχείου, κακϊσ και θ τυχόν διαφορά που προκφπτει για τουσ ςκοποφσ του 
Φ.Σ.Α. Φο ειδικό ςτοιχείο καταχωρείται ςε ιδιαίτερθ ςτιλθ ι λογαριαςμό των 
τθροφμενων βιβλίων και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ 
του άρκρου 10 του Μ.Φ.Α.Υ. 

 

Που , πότε και πωσ υποβάλλεται ο ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ 
 

O ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ υποβάλλεται υποχρεωτικά μόνο μζςω ΦAXISNET 
κάκε μινα και μζχρι τισ 26θ του αμζςωσ επόμενου μινα από εκείνον που αφορά 
(φυςικά μόνο για το μινα που υπάρχουν ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ). Υε περίπτωςθ 
αργίασ, ι τοπικά μθ εργάςιμθσ θμζρασ θ παραπάνω καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ μεταφζρεται τθν επόμενθ τοπικά εργάςιμθ θμζρα.  

 ταν ςτισ 26 του μινα, ο ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ δεν γίνεται αποδεκτόσ από 
το δίκτυο  ΦAXISNET, τότε αυτόσ υποβάλλεται ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Δ.Ρ.Χ. μζςα 
ςτθν επόμενθ τοπικά εργάςιμθ θμζρα. Γενικά, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ 
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υποβάλλονται για κάκε θμερολογιακό μινα και μζχρι τισ 26 του αμζςωσ επόμενου 
μινα, ανεξάρτθτα αν υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Δ.Ρ.Χ. ι μζςω δικτφου 
ΦAXISNET.  

 Ρι αρχικοί και εμπρόκεςμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ υποβάλλονται 
υποχρεωτικά ςε ζντυπθ μορφι ςτθν αρμόδια Δ.Ρ.Χ. από τουσ εξισ: 

1) Φουσ υποκείμενουσ που δεν ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ περιοδικϊν 
δθλϊςεων Φ.Σ.Α. Φζτοιοι είναι οι υποκείμενοι ςτο φόρο που υπάγονται 
ςτο ειδικό κακεςτϊσ των αγροτϊν του άρκρου 41 του Ο.2859/2000 και οι 
υποκείμενοι ςτο φόρο που πραγματοποιοφν μόνο παραδόςεισ αγακϊν ι 
παροχζσ υπθρεςιϊν, που δεν τουσ παρζχουν κανζνα δικαίωμα ζκπτωςθσ 
του Φ.Σ.Α.  

2) Φο Ελλθνικό Δθμόςιο, τα Ο.Σ.Δ.Δ., τουσ διμουσ, τισ κοινότθτεσ, τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ και γενικά τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα. 

3) Φουσ υποκείμενουσ που ζχουν δθλϊςει παφςθ εργαςιϊν ι ζχουν τεκεί ςε 
αδράνεια, εκκακάριςθ ι πτϊχευςθ, εφόςον ζχουν υποβάλει ανάλογθ 
διλωςθ μεταβολϊν ςτθν  αρμόδια Δ.Ρ.Χ. κατά τον χρόνο υποβολισ του 
ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα. 

4) Φισ επιχειριςεισ που μεταςχθματίηονται, μετατρζπονται, ςυγχωνεφονται, 
διαςπϊνται ι απορροφϊνται.  

5) Φουσ υποκείμενουσ που διενιργθςαν παφςθ και επανζναρξθ εργαςιϊν 
εντόσ τθσ ίδιασ θμερολογιακισ περιόδου και για τουσ ανακεφαλαιωτικοφσ 
πίνακεσ που ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλλουν για πράξεισ που 
διενιργθςαν από τθν θμερομθνία επανζναρξθσ μζχρι το τζλοσ τθσ οικείασ 
θμερολογιακισ περιόδου αναφοράσ, εφόςον προθγικθκε υποβολι 
ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα για πράξεισ που διενεργικθκαν τθν περίοδο 
προ τθσ παφςθσ εργαςιϊν και για τθν ίδια θμερολογιακι περίοδο. 

6) Φθν Φράπεηα τθσ Ελλάδοσ.    

 Ρι ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ που υποβάλλονται για οποιοδιποτε λόγο ςτθ Δ.Ρ.Χ. 
ςε ζντυπθ μορφι (χειρόγραφα), κα υποβάλλονται ςε δφο (2) αντίγραφα από τα 
οποία το ζνα αντίγραφο κα επιςτρζφεται υπογεγραμμζνο ςτο φορολογοφμενο. 

 ταν ςε κάποια θμερολογιακι περίοδο δεν ζχουν πραγματοποιθκεί 
φορολογθτζεσ πράξεισ, δεν υποβάλλονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ. 

 ταν υποβάλλονται οι ίδιοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ, για τθν ίδια θμερολογιακι 
περίοδο 2 φορζσ θ μια μζςω του   ΦAXISNET και θ άλλθ ςτθν Δ.Ρ.Χ. ςε ζντυπθ 
μορφι τότε γίνονται δεκτοί οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ που ζχουν ιδθ 
υποβλθκεί ςτθν Δ.Ρ.Χ. και απορρίπτονται οι άλλοι. 

 Υε περίπτωςθ ανακριβοφσ, μθ υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ του πίνακα, 
επιβάλλεται πρόςτιμο, ανάλογα με τον χρόνο τον οποίο αναφζρεται θ παράβαςθ.  

 

 Διορκωτικι υποβολι το ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα   
  

Υε περίπτωςθ που κατά τθν αρχικι υποβολι του πίνακα δεν δθλϊκθκε 
ςυγκεκριμζνθ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ ι παράδοςθ ι παροχι υπθρεςιϊν, ι 
καταχωρικθκε λανκαςμζνα ο Α.Φ.Ξ/Φ.Σ.Α. ι θ αξία τθσ απόκτθςθσ ι τθσ παράδοςθσ 
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ι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ι αν υπιρξαν νεϊτερα ςτοιχεία, που δεν ιταν δυνατό να 
προβλεφκοφν κατά τθν αρχικι υποβολι του πίνακα (για παράδειγμα 
ςυμπλθρωματικι χρζωςθ πελάτθ με τόκουσ υπερθμερίασ, αναμόρφωςθ των ςχετικά 
δθλωκζντων ςχετικϊν ςτοιχείων από φορολογικό ζλεγχο κλπ), κα πρζπει να 
υποβλθκεί Διορκωτικόσ Ανακεφαλαιωτικόσ Σίνακασ Ενδοκοινοτικϊν Αποκτιςεων ι 
Σαραδόςεων αγακϊν και υπθρεςιϊν. Θ ςυμπλιρωςθ του Διορκωτικοφ Σίνακα κα 
γίνει με τα ςτοιχεία, όπωσ αυτά προκφπτουν μετά τθν ανακεϊρθςθ τουσ,με μια μόνο 
εγγραφι για κάκε αγοραςτι ι λιπτθ, ςτθν οποία κα γράφονται τόςο τα ςτοιχεία που 
δεν χρειάηονται διόρκωςθ, όςο και αυτά που προκφπτουν μετά τθ διόρκωςθ. Θ 
υποβολι του διορκωτικοφ πίνακα κα γίνει μζχρι και τθν 26θ θμζρα του μινα που 
ακολουκεί το μινα που πραγματοποιικθκαν ι διαπιςτϊκθκαν οι διορκϊςεισ αυτζσ.  

Γενικοί κανόνεσ διόρκωςθσ ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων 

 
Για κάκε αγοραςτι ςε ζνα ανακεφαλαιωτικό πίνακα μπορεί να γίνει μια και 

μόνο εγγραφι τόςο για τισ παραδόςεισ αγακϊν – φαςόν – πρϊτων υλϊν όςο και για 
τισ εκπτϊςεισ ι επιςτροφζσ που πραγματοποιοφνται. 

 Υε περίπτωςθ εςφαλμζνθσ εγγραφισ ςε ζνα από τα πεδία του Ανακεφαλαιωτικοφ 
Σίνακα – πλθν εκείνου του Α.Φ.Ξ., θ διόρκωςθ γίνεται με τθν ςφνταξθ και 
υποβολι Διορκωτικοφ Ανακεφαλαιωτικοφ Σίνακα, που αφορά το ςυγκεκριμζνο 
Α.Φ.Ξ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ςτθν τρίμθνθ χρονικι περίοδο που 
αφορά ο ςυγκεκριμζνοσ Ανακεφαλαιωτικόσ Σίνακασ, ζχουν πραγματοποιθκεί 
επιςτροφζσ από τον ςυγκεκριμζνο αγοραςτι ι ζχουν χορθγθκεί προσ αυτόν 
εκπτϊςεισ προθγοφμενθσ ι τρζχουςασ χρονικισ περιόδου, ςτον αρχικό ι ςτον 
διορκωτικό πίνακα   που κα ακολουκιςει τθ ςυγκεκριμζνθ πράξθ, κα αναγραφεί 
το αλγεβρικό άκροιςμα αυτϊν. ταν το υπόλοιπο αυτϊν είναι αρνθτικό, αυτό 
αναγράφεται το πρόςθμο (-) πριν από αυτό, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που είναι 
μθδενικό αναγράφεται ο αρικμόσ μθδζν (0). 

 Αν το λάκοσ αφορά λανκαςμζνθ εγγραφι ςε κάποιον Α.Φ.Ξ. , κάποιασ 
παράδοςθσ ζκπτωςθσ ι επιςτροφισ, τότε θ ςυμπλιρωςθ του διορκωτικοφ 
ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων κα γίνει ωσ εξισ: 

1) Θα ςυμπλθρωκοφν όλα τα ορκά ςτοιχεία που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο 
Α.Φ.Ξ. ςτον οποίο εςφαλμζνα αρχικά αναγράφονται. 

2) Θα ςυμπλθρωκοφν όλα τα ορκά ςτοιχεία ποκ αφοροφν τυχόν άλλο Α.Φ.Ξ. 
από εκείνο πουαρχικά εςφαλμζνα αναγράφθκαν, τον οποίο πράγματι 
αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ παράδοςθ , ζκπτωςθ – επιςτροφι. 

 
Υε κάκε μια από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ α, β κα επαναλαμβάνεται και θ 

τυχόν ορκι εγγραφι του αρχικοφ ανακεφαλαιωτικου πίνακα ενδοκοινοτικϊν 
αποκτθςεϊν ι παραδόςεων ι παροχϊν υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτο 
ςυγκεκριμζνο Α.Φ.Ξ. 
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 Παραδείγματα ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα listing 
 

1. Θ γερμανικι επιχείρθςθ ‘’Α’’ με Α.Φ.Ξ./Φ.Σ.Α. παρζχει ςτθν ελλθνικι επιχείρθςθ 
‘’Β’’ λογιςτικζσ υπθρεςίεσ. Θ παροχι υπθρεςιϊν αρχίηει τον Απρίλιο του 2014 και 
ολοκλθρϊνεται το Ξαϊό του 2015. Αν τον Απρίλιο του 2014 μζχρι και 31/12/2014 δεν 
πραγματοποιικθκε καταβολι τθσ αντιπαροχισ ι μζροσ αυτισ ωσ τμθματικι καταβολι 
ςυμφωνθμζνων δόςεων ι άλλθ πλθρωμι, θ ’’Α’’ και θ ‘’Β’’είναι υποχρεωμζνεσ να 
δθλϊςουν ςτουσ ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ μζχρι 31/12/2014 το μζροσ των 
λογιςτικϊν υπθρεςιϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί (θ ‘’Α’’ ωσ παρζχουςα και θ ‘’Β’’ 
ωσ λιπτρια των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν). Ρι τυχϊν εκπτϊςεισ κα χορθγθκοφν από τθν 
‘’Α’’ προσ τθν ‘’Β’’ κα πρζπει να χορθγθκοφν όταν αυτζσ πργματοποιθκοφν. 

 
2. Ελλθνικι επιχείρθςθ πωλεί δζρματα αξίασ 60.000€ ςε Ιταλικι επιχειριςθ ςτο 
Ξιλάνο. Φα δζρματα μεταφζρονται με ζξοδα του αγοραςτι, το τιμολόδιο δελτίο 
αποςτολισ εκδίδεται ςτισ 15/4/2015 χωρίσ Φ.Σ.Α. από τθν ελλθνικι επιχείρθςθ που 
τθρεί βιβλία Β’ κατθγορίασ βιβλία και το Φ.Σ.Α. τθσ προςδιορίηεται πιςτωτικό.  
Οι υποχρεϊςεισ τισ Ελλθνικισ επιχείρθςθσ είναι οι εξισ: 
i. Οα γραφτεί ςτο ςφςτθμα  VIES αν δεν ζχει εγγαφεί για να επιβαιβεωκεί το Α.Φ.Ξ. 

τθσ Ιταλικισ επιχείρθςθσ. 
ii. Εκδίδει τιμολόδιο δελτίο αποςτολισ 60.000€ χωρίσ Φ.Σ.Α. 
iii. Σεριοδικι διλωςθ από τθν ςτιγμι που είναι Βϋ κατθγορίασ υποβάλλει Φ.Σ.Α. ανα 

τρίμθνο 1/4/2015-30/6/2015 μζχρι τθν 31/7/2015 αν είναι πιςτωτικό και αν 
είναιχρεωςτικό 26 του επόμενου μινα που κόπθκε το τιμολόγιο. 

iv. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα μζχρι 26/5/2015. 
v. Intrastat μζχρι 26 του επόμενου μινα που κόπθκε το τιμολόγιο. 

 
3. Ελλθνικι επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελευςίνα διενεργεί ενδκοινοτικι 
παράδοςθ προϊόντων αξίασ 40.000€ ςε βουλγαρικζσ επιχειριςθσ ςτθ Υοφια. Θ 
μεταφορά διενεργεί Βουλγαρικι επιχείρθςθ θ οποία τιμολογεί τθν Ελλθνικι 
επιχείρθςθ με 10.000€. Θ Ελλθνικι επιχείρθςθ εκδίδει τιμολόγιο δελτίο αποςτολισ 
προσ τθν Βουλγαρικι και ςυμπεριλαμβάνει ςϋαυτά και τα μεταφορικά αξίασ 50.000€. 
Θ Ελλθνικι επιχείρθςθ τθρεί βιβλία Βϋκατθγορίασ και το Φ.Σ.Α. αναμζνεται χρεωςτικό 
και το τιμολόγιο που εκδόκθκε ςτθ Βουλγαρικι επιχείρθςθ ιταν ςτισ 30/5/2015. 
 
Οι υποχρεϊςεισ τθσ Ελλθνικισ επιχείρθςθσ είναι οι εξισ: 
i. Οα γραφτεί ςτο ςφςτθμα  VIES αν δεν ζχει εγγαφεί για να επιβαιβεωκεί το Α.Φ.Ξ. 

τθσ Βουλγαρικισ επιχείρθςθσ. 
ii. Ζκδοςθ τιμολογίο δελτίου αποςτολισ με αξία 50.000€. 
iii. Υυμπλιρωςθ ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα listing αξίασ 50.000€ ςτισ 26/6/2015. 
iv. Intrastat υπό προχποκζςεισ ςτισ 26/6/2015.  
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4.5 ΤΣΗΜΑ VIES (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) 
 

Σριν από τθν εφαρμογι του μεταβατικοφ κακεςτϊτοσ ο ζλεγχοσ ςτθν διακίνθςθ 
των αγακϊν από το ζνα κράτοσ ςτο άλλο γινόταν ςτα ςφνορα και ζτςι διαςφαλιηόταν 
τα ζςοδα από Φ.Σ.Α., όμωσ μετά από τθν κατάργθςθ των φορολογικϊν ςυνόρων και 
των τελωνειακϊν διατυπϊςεων δεν υπάρχει τζτοιοσ ζλεγχοσ, για το λόγο αυτό 
δθμιουργικθκε το ςφςτθμα VIES. Σρόκειται για ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου 
που λειτουργεί από το 1993 και με αυτό είναι ςυνδεμζνα όλα τα κράτθ- μζλθ. 
Βαςίηεται ςτθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και είναι διακζςιμθ ςε κάκε  
φορολογικι αρχι, αφοφ ζχει πρόςβαςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων όλων των κρατϊν- 
μελϊν.   

Ξε το ςφςτθμα αυτό, ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικά με το Φ.Σ.Α. με τα 
άλλα κράτθ-μζλθ, οι πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται περιλαμβάνουν ςτοιχεία τθσ 
εγγραφισ  ςτο μθτρϊο του Φ.Σ.Α. και ςτοιχεία που ςυλλζγονται από πρόςωπα 
εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο Φ.Σ.Α. που πραγματοποιοφν ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ. 
Υτθν περίπτωςθ που ο υποκείμενοσ ςτο φόρο ενεργεί για πρϊτθ φορά ενδοκοινοτικζσ 
ςυναλλαγζσ, ζχει υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο ςφςτθμα VIES. Θ εγγραφι γίνεται ςτθν 
αρμόδια Δ.Ρ.Χ. με τθ υποβολι  διλωςθσ μεταβολϊν για εγγραφι ςτο VIES. 

Φα κράτθ μζλθ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ζχουν το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ 
διακίνθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν χωρίσ τελωνειακοφσ δαςμοφσ και διαδικαςίεσ 
όμωσ προκφπτουν υποχρεϊςεισ για τισ επιχειριςεισ. Ρι ελλθνικζσ επιχειριςεισ που 
επιλζγουν να ςυναλλαγοφν με επιχειριςεισ ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν διλωςθ ζναρξθσ ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν ςτο 
μθτρϊο τθσ εφορίασ που υπάγονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζναρξθ τθσ 
ςυναλλαγισ ϊςτε να γραφτοφν ςτο ςφςτθμα VIES. 

Υε κάκε κράτοσ- μζλοσ υπάρχει ζνα κεντρικό μθτρϊο υποκείμενων ςτο Φ.Σ.Α., 
το οποίο περιλαμβάνει όλα τα πρόςωπα νομικά ι φυςικά, που διενεργοφν 
ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ. Ξε τθν εγγραφι του ςτο ςφςτθμα αυτό ο υποκείμενοσ, 
εξατομικεφεται λαμβάνει δθλαδι τον Ευρωπαϊκό αρικμό Φ.Π.Α., τον οποίο πρζπει να 
χρθςιμοποιεί ςε κάκε ενδοκοινοτικι του ςυναλλαγι. Ρ κωδικόσ για τθν Ελλάδα είναι 
ο ΑΦΞ με τον ειδικό κωδικό πρόκεμα EL. Μάκε κράτοσ-μζλοσ  ζχει το δικό του κωδικό 
πρόκεμα. Μάκε πρόςωπο που διενεργεί ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να αναγράφει ςτα ςτοιχεία που εκδίδει τον εξατομικευμζνο αρικμό 
VIES κακϊσ επίςθσ και το ΑΦΞ του αντιςυμβαλλόμενου με τον ανάλογο κωδικό 
πρόκεμα. Ξε το ςφςτθμα αυτό ο πωλθτισ ζχει τθν δυνατότθτα άλλα και τθν 
υποχρζωςθ να ελζγχει τθν εγκυρότθτα του ΑΦΞ του Φ.Σ.Α. του αγοραςτι, τον τόπο 
εγκατάςταςθσ του και  ζτςι διαςφαλίηεται ότι ο αγοραςτισ κα δθλϊςει τθ ςυναλλαγι 
ςαν ενδοκοινοτικι απόκτθςθ ςτο κράτοσ –μζλοσ τθσ εγκατάςταςθσ του. Υτθν 
περίπτωςθ που το ΑΦΞ του αγοραςτι δεν επαλθκευτεί, κα πρζπει το τιμολόγιο να 
χρεϊνεται με Φ.Σ.Α. 

Υφµφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ ΕΕ που διζπουν το ΦΣΑ ςτθν Ενιαία Εςωτερικι 
Αγορά, οι αρικµοί εγγραφισ Φ.Σ.Α. πρζπει να φζρουν πρόκεµα ωσ ζνδειξθ του 
κράτουσ – μζλουσ ςτο οποίο ζχουν εκδοκεί. Ενδεικτικά τα προκζµατα των αρικµϊν 
εγγραφισ Φ.Σ.Α. για οριςμζνα κράτθ - μζλθ είναι τα ακόλουκα: 
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Αυςτρία                                 AT Ελλάδα                                        EL 

Νετονία                                  LV Σορτογαλία                                PT 

Βζλγιο                                    BE Υουθδία                                       SE 

Γερµανία                               DE Ιταλία                                            IT 

Γαλλία                                    FR Σολωνία                                      PL 

Φςζχικθ ∆θµοκρατία           CZ Ιςπανία                                        ES 

Φιλανδία                                FI Θνωµζνο Βαςίλειο                   GB 

∆ανία                                     DK Ρυγγαρία                                   HU 

 
Φα εκνικά προκζµατα αποτελοφν αναπόςπαςτο µζροσ του αρικµοφ εγγραφισ 

ΦΣΑ και πρζπει να αναγράφονται πριν τον αρικµό εγγραφισ ΦΣΑ ςε όλα τα 
τιµολόγια. 
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4.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ε ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: 
 
Ατομικι επιχείρθςθ ςοφπερ μάρκετ, που τθρεί απλογραφικά βιβλία πραγματοποιεί 
τισ παρακάτω ςυναλλαγζσ κατά τθ διάρκεια του 2015: 
 
 

‘Α τρίμθνο 2015: 
 
Εκροζσ:  
50.000€ Χ 13% = 6.500€ 
40.000€ Χ 23% = 9.200€ 
Σωλιςεισ προϊόντων καπνοφ : 20.000€ 
 
Ειςροζσ: 
40.000 Χ 13% = 5.200€ 
30.000 Χ 23% = 6.900€ 
Αγορζσ προϊόντων καπνοφ: 18.000€ 
Αγορά παγίου: 50.000€ Χ 23% = 11.500€ 
Δαπάνεσ που υπόκεινται ςε ΦΣΑ: 5.000€, με αντίςτοιχο ΦΣΑ : 900€ 
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Η περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 
 

 
 
 
Κωδ. 361: 40.000 + 30.000 + 50.000 + 5.000 
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ϋΒ τρίμθνο 2015: 
 
Εκροζσ:  
60.000€ Χ 13% = 7.800€ 
50.000€ Χ 23% = 11.5000€ 
Σωλιςεισ προϊόντων καπνοφ : 30.000€ 
Ειςροζσ: 
45.000 Χ 13% = 5.850€ 
40.000 Χ 23% = 9.200€ 
Αγορζσ προϊόντων καπνοφ: 26.000€ 
Ειςαγωγι παγίου (ψυγείου) από Ιταλία : 10.000€  
Δαπάνεσ που υπόκεινται ςε ΦΣΑ: 6.000€, με αντίςτοιχο ΦΣΑ : 1.000€ 
 
Θ περιοδικι διλωςθ ΦΣΑ ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 
Θ ειςαγωγι παγίου από χϊρα τθσ ΕΕ δεν ζχει ΦΣΑ γι’ αυτό το εμφανίηουμε ςτουσ 
κωδικοφσ 303 και 362 οφτωσ ϊςτε να χρεοπιςτωκεί θ αξία του ΦΣΑ. 
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Κωδ. 303: 50.000  + 10.000 
Κωδ. 361: 45.000+ 40.000 + 26.000 + 6.000 
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Συμπλθρϊνουμε και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων 
(Φ5): 
 

 
 
 
Υτο παράδειγμά μασ δε ςυμπλθρϊνουμε το ζντυπο τθσ intrastat δεν ζχει υπερβεί το 
κατϊφλι αφίξεων, το οποίο για το 2015 είναι ςτισ 150.000 Ευρϊ. Αν κατά τθ διάρκεια 
τθσ χρονιάσ πραγματοποιθκοφν ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ οι οποίεσ ςτο ςφνολό τουσ 
υπερβοφν το κατϊφλι των 150.000€, τότε οφείλει θ επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊςει 
πίνακα intrastat. 
 
 

ϋΓ τρίμθνο 2015: 
 
Εκροζσ:  
70.000€ Χ 13% = 9.100€ 
80.000€ Χ 23% = 18.400€ 
Σωλιςεισ προϊόντων καπνοφ : 50.000€ 
 
Ειςροζσ: 
55.000 Χ 13% = 7.150€ 
60.000 Χ 23% = 13.800€ 
Αγορζσ προϊόντων καπνοφ: 44.000€ 
Δαπάνεσ που υπόκεινται ςε ΦΣΑ: 3.000€, με αντίςτοιχο ΦΣΑ : 500€ 
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Η περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 
 

 
 
Κωδ. 361: 55.000 + 44.000 + 44.000 + 3.000 
Κωδ. 523: Θ επιλογι ΟΑΙ ςθμαίνει ότι τα 500 ευρϊ χρεωςτικό, κα καταβλθκοφν ςε 
δφο δόςεισ των 250 ευρϊ, θ πρϊτθ τον Ρκτϊβριο και θ δεφτερθ τον Οοζμβριο 
 
Ματά τθ διάρκεια του μινα Ρκτωβρίου ιρκε ςτθν επιχείρθςθ τιμολόγιο που αφορά 
τον μινα Υεπτζμβριο από προμθκευτι, το οποίο δεν ςυμπεριλθφκεί ςτθν περιοδικι 
διλωςθ του 3ου τριμινου. Φο τιμολόγιο είναι  
100€ + 13% = 13€ και 200€ +23% = 46€ 
Ρπότε προκφπτουν 59€ ςτον ΦΣΑ εκροϊν επιπλζον. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ 
κατακζτουμε τροποποιθτικι διλωςθ ΦΣΑ, προςκζτοντασ τα παραπάνω ςτοιχεία: 
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Κωδ. 361 : 55.100 + 60.200 + 44.000 + 3.000 
Κωδ. 403: Ζχει πλθρωκεί θ μία από τισ δφο δόςεισ των 250€, θ οποία εμφανίηεται  ςε 
αυτόν τον κωδικό για να αφαιρεκεί από το τελικό ποςό προσ καταβολι. 
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ϋΔ τρίμθνο 2015: 
 
Εκροζσ:  
60.000€ Χ 13% = 7.800€ 
90.000€ Χ 23% = 20.700€ 
Σωλιςεισ προϊόντων καπνοφ : 45.000€ 
 
Ειςροζσ: 
50.000 Χ 13% = 6.500€ 
75.000 Χ 23% = 17.250€ 
Αγορζσ προϊόντων καπνοφ: 41.000€ 
Δαπάνεσ που υπόκεινται ςε ΦΣΑ: 7.000€, με αντίςτοιχο ΦΣΑ : 1.500€ 
 
Υτο τζταρτο τρίμθνο κα υπολογιςκεί και θ prorata ωσ εξισ: 
Υφνολο εκροϊν που υπόκεινται ςε ΦΣΑ : 510.000€ (το άκροιςμα των κωδικϊν 307 
ςτισ 4 περιοδικζσ δθλϊςεισ) 
Υφνολο εκροϊν (απαλλαγμζνεσ και μθ): 655.000€ (το άκροιςμα των κωδικϊν 311 ςτισ 
4 περιοδικζσ δθλϊςεισ) 
510.000 / 655.000 = 0,778 Χ 100% =77,8%, με ςτρογγυλοποίθςθ 78% 
Άρα το οριςτικό ποςό μείωςθσ είναι (100 – 78) = 22% 
Υφνολο ΦΣΑ δαπανϊν (από τισ 4 περιοδικζσ δθλϊςεισ) = 3.900€ 
Ρπότε το οριςτικό ποςό μείωςθσ είναι 3.900 Χ 22% = 858€, το οποίο ςυμπλθρϊνεται 
ςτον κωδικό 411 και αφαιρείται από τον ΦΣΑ ειςροϊν. 
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Η περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 
 

 
 
 
Κωδ. 361: 50.000 + 75.000 + 41.000 + 7.000 
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