
ΠΟΛ.1108 (ΦΕΚ B 937 - 15.04.2014) 

Χπόνορ ςποβολήρ ηηρ πεπιοδικήρ δήλυζηρ ΦΠΑ.  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έσονηαρ ςπότη:  

1. Σηο αθόινπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (θύξωζε κε ην Ν. 2859/2000 ΦΔΚ 

248/Α΄/7.11.2000), όπωο ηζρύνπλ:  

α) ηωλ παξαγξάθωλ, 1 πεξίπηωζε α΄, 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38,  

β) ηνπ άξζξνπ 54,  

γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, θεθάιαην Β΄, ππνπαξάγξαθνο Β.3, «ηξνπνπνίεζε 

δηαηάμεωλ Κώδηθα ΦΠΑ ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ θαη ηα απνδεηθηηθά 

θαηαβνιήο», ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ Α΄/85/7.4.2014).  

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε αξηζ. ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΔΚ Β΄ 

44/23.1.2012) «Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ΦΠΑ».  

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε αξηζ. ΠΟΛ 1129/2013 (ΦΔΚ 

Β΄1365/4.6.2013) «Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ΦΠΑ 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εληύπνπ 050 ΦΠΑ ΔΚΓΟΗ 2ε 2011, Φ2 TAXIS».  

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4223/2013 (ΦΔΚ Α΄/287/31.12.2013).  

6. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 07927 ΔΞ (ΦΔΚ 2574/Β΄/24.9.2012) απόθαζε ηνπ 

Πξωζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ ζηνλ 

Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε».  

7. Σελ αλάγθε εμππεξέηεζεο θαη δηεπθόιπλζεο ηωλ ππνθεηκέλωλ ζηελ ππνβνιή ηωλ 

πεξηνδηθώλ δειώζεωλ δεδνκέλνπ όηη ε ππνβνιή ηεο δήιωζεο δελ πξνϋπνζέηεη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ θαη ε θαηαβνιή έρεη νξηζηεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήιωζεο.  

8. To γεγνλόο, όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε:  

 

 



Άπθπο 1  

Χπόνορ ςποβολήρ ηηρ πεπιοδικήρ δήλυζηρ ΦΠΑ.  

1. Η πεξηνδηθή δήιωζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επόκελνπ 

κήλα από ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ ζηελ νπνία αθνξά ε δήιωζε.  

2. Ωο θνξνινγηθή πεξίνδνο νξίδεηαη ν εκεξνινγηαθόο κήλαο γηα ηνπο ππνθείκελνπο ζην 

θόξν πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ην ειιεληθό δεκόζην θαη ην εκεξνινγηαθό 

ηξίκελν γηα ηνπ ππνθείκελνπο πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά βηβιία ή δελ είλαη ππόρξενη ζε 

ηήξεζε βηβιίωλ.  

3. Οη αλωηέξω πξνζεζκίεο ηζρύνπλ θαη γηα ηηο ππό ίδξπζε επηρεηξήζεηο, γηα θάζε 

θνξνινγηθή πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδξπηηθνύ ηνπο ζηαδίνπ.  

4. Καη’ εμαίξεζε, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δήιωζε έλαξμεο, ε δήιωζε κεηαβνιήο γηα 

δηαθνπή ηωλ ππαγνκέλωλ ζε ΦΠΑ δξαζηεξηνηήηωλ, ε δήιωζε νξηζηηθήο παύζεο 

εξγαζηώλ, ή ε δήιωζε κεηαβνιώλ ιόγω ιύζεο θαη ζέζεο ζε εθθαζάξηζε, ππνβάιινληαη 

εκπξόζεζκα, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο, ε 

πεξηνδηθή δήιωζε ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

επόκελνπ κήλα από ηελ ππνβνιή ηωλ αλωηέξω δειώζεωλ.  

5. ε πεξίπηωζε ζαλάηνπ ηνπ ινγηζηή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θόξν νη αλωηέξω 

θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο, γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν εληόο ηεο νπνίαο 

επήιζε ην γεγνλόο απηό, κεηαθέξνληαη γηα 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη πεξηνδηθέο 

δειώζεηο ζηελ πεξίπηωζε απηή ζα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ ζε 

έληππε κνξθή. Ο ππνθείκελνο ζην θόξν ππνβάιιεη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

N. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεη όηη είρε αλαζέζεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη 

δηαρείξηζε ηωλ θνξνινγηθώλ ηνπ ππνρξεώζεωλ ζην ζαλόληα θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ζαλάηνπ απηνύ.  

6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ ππάγνληαη θαη νη εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο θαη νη 

εγγεγξακκέλνη παξαιήπηεο αγαζώλ πνπ ππάγνληαη ζε Δηδηθό Φόξν Καηαλάιωζεο 

(ΔΦΚ).  

Άπθπο 2  

Χπόνορ καηαβολήρ ηος θόπος  

Η ππνρξέωζε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ ιήγεη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα 

ηνπ κήλα ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. ηελ πεξίπηωζε εκπξόζεζκεο 

πεξηνδηθήο δήιωζεο πνπ επηιέγεηαη ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζε δόζεηο, ην πνζό ηεο 

πξώηεο δόζεο θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα ππνβνιήο 

ηεο δήιωζεο θαη ην πνζό ηεο δεύηεξεο δόζεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

επόκελνπ κήλα.  



Η ππνρξέωζε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ ηωλ έθηαθηωλ πεξηνδηθώλ δειώζεωλ 

ιήγεη ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ απηώλ.  

Άπθπο 3  

Αθεηηπία για ηην επιβολή ηος πποζηίμος και ηον ςπολογιζμό ηος ππόζθεηος θόπος.  

1. Ωο αθεηεξία γηα ην ρξόλν επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπηωζε ηεο εθπξόζεζκεο 

ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήιωζεο, πηζηωηηθήο ή κεδεληθήο βάζεη ηωλ 

δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ 179/Α΄/11.9.1997) 

γηα θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ ιήγνπλ έωο θαη 31.12.2013 ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 66 παξ. 19 ηνπ Ν. 4174/2013, θαζώο θαη ρξεωζηηθήο, πηζηωηηθήο ή κεδεληθήο 

γηα θνξνινγηθέο πεξηόδνπο από 1.1.2014 ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπηωζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 

(Ν. 4174/2013), όπωο ηζρύνπλ, ιακβάλεηαη ε επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή ηεο δήιωζεο.  

2. Ωο αθεηεξία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ ζηελ πεξίπηωζε εθπξόζεζκεο, 

αλαθξηβνύο ή κε ππνβνιήο ρξεωζηηθήο πεξηνδηθήο δήιωζεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθύπηεη 

πνζό θόξνπ γηα θαηαβνιή, βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2523/1997 γηα 

θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ ιήγνπλ έωο θαη 31.12.2013 ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 66 παξ. 18 ηνπ Ν. 4174/2013, ιακβάλεηαη ε επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο 

εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ κήλα ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήιωζεο.  

Άπθπο 4  

Έναπξηρ ιζσύορ  

Η απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο.  

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο.  

Αζήλα, 14 Απξηιίνπ 2014  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 

 


