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ΠΟΛ: 1107 

ΠΡΟ: Ωο πίλαθαο δηαλνκήο  

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. 

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 19 θαη 31 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο 
Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013 ΦΔΚ 170 Α΄) ν θνξνινγνύκελνο πνπ δηαπηζηώλεη όηη ε 
θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, ππνρξενύηαη λα 
ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, θαηαβάιινληαο ηελ επί πιένλ δηαθνξά θόξνπ 
ή δηθαηνύκελνο επηζηξνθή ηνπ ππεξβάιινληνο θόξνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 42 
ηνπ ίδηνπ Κώδηθα. Ο άκεζνο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ πνπ πξνθύπηεη από ηελ 
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ππνθαζηζηά ηνλ αξρηθό άκεζν πξνζδηνξηζκό θόξνπ.  

Η εθαξκνγή ηεο απνζπζρέηηζεο ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο από ηελ θαηαβνιή 
ηνπ θόξνπ από 1.1.2014 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δήισζεο 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο, κε ζπλέπεηα όηη δελ παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα 
δηαγξαθήο ηεο αξρηθήο δήισζεο έσο ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο 
θαη απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 
απηή, ε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο (εκπξόζεζκα ή εθπξόζεζκα).  

Καηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνζδηνξίδεηαη εθ λένπ 
ην ππόινηπν ηεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ ηελ νπνία αθνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ε αξρηθή δήισζε ήηαλ ρξεσζηηθή, ην ρξεσζηηθό απηό ππόινηπν, αλεμάξηεηα εάλ 
έρεη θαηαβιεζεί ή όρη, θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό 403 «ρξεσζηηθό αξρηθήο 
δήισζεο» ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο (έληππν Φ2/έθδνζε 2011 (2ε )/ 050-
ΦΠΑ). Δάλ ε αξρηθή δήισζε ήηαλ πηζησηηθή, ην πηζησηηθό απηό ππόινηπν δελ 
θαηαρσξείηαη ζηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε.  

ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ν θσδηθόο 403 είλαη 
πξνζπκπιεξσκέλνο από ηελ ππεξεζία TAXISnet. Δηδηθόηεξα δηεπθξηλίδνληαη ηα 
εμήο:  



1. Υποβολή ηποποποιηηικήρ δήλωζηρ λόγω αύξηζηρ ηος οθειλόμενος 
θόπος.  

ηελ πεξίπησζε απηή ηόζν ε αξρηθή όζν θαη ε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε έρνπλ 
ρξεσζηηθό ππόινηπν. Σν ππόινηπν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ηζνύηαη κε ηε δηαθνξά 
ηνπ ζπλνιηθά νθεηιόκελνπ θόξνπ κε ην ρξεσζηηθό ππόινηπν ηεο αξρηθήο 
δήισζεο (ζηνλ θσδηθό 403 αλαγξάθεηαη ην νθεηιόκελν πνζό βάζεη ηεο αξρηθήο 
δήισζεο).  

Δθόζνλ ην νθεηιόκελν πνζό θαηαβιεζεί εθπξόζεζκα επηβαξύλεηαη κε ηνλ ηόθν 
ηνπ άξζξνπ 53 θαη ην πξόζηηκν ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο 
Γηαδηθαζίαο.  

Παπάδειγμα:  

Γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, ππνβιήζεθε πεξηνδηθή 
δήισζε ζηηο 13.1.2014, κε ρξεσζηηθό ππόινηπν 13.000€. ηηο 20.1.2014 
ππνβιήζεθε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, ιόγσ ηνπ όηη ην νθεηιόκελν πνζό είλαη 
15.000€. Σν νθεηιόκελν πνζό βάζεη ηεο αξρηθήο δήισζεο, πνπ ζηελ πεξίπησζε 
απηή ηαπηίδεηαη κε ην ρξεσζηηθό ππόινηπν απηήο, θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό 403 
ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαη ε δήισζε εκθαλίδεη ρξεσζηηθό ππόινηπν 
2.000€. Σν πνζό ησλ 2.000€ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ βάζεη ηνπ θσδηθνύ 
«ηαπηόηεηα νθεηιήο» πνπ εθδίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηηο 23.1.2014 
θαη ιόγσ ηεο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ επηβαξύλεηαη κε ηόθν ύςνπο 14,6€ 
(8,76 εηεζίσο, ή 0,73% κεληαίσο – ζρεηηθή ε κε αξηζ. πξση. ΓΠΔΙ 118598 ΔΞ 
31.12.2013 ΑΤΟ).  

2. Υποβολή ηποποποιηηικήρ δήλωζηρ λόγω μείωζηρ ηος οθειλόμενος 
θόπος.  

ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνθείκελνο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο κόλν ηνπ 
πξαγκαηηθά νθεηιόκελνπ πνζνύ, βάζεη ηεο αξρηθήο δήισζεο θαη κε βάζε ηνλ 
θσδηθό «ηαπηόηεηαο νθεηιήο» πνπ εθδίδεηαη. ύκθσλα κε ηα όζα έρνπλ ήδε 
αλαθεξζεί ε αξρηθή δήισζε έρεη ππόινηπν ρξεσζηηθό θαη ε ηξνπνπνηεηηθή 
δήισζε ππόινηπν πηζησηηθό (ζηνλ θσδηθό 403 αλαγξάθεηαη ην νθεηιόκελν πνζό 
βάζεη ηεο αξρηθήο δήισζεο). Σν ηειηθά νθεηιόκελν πνζό ηζνύηαη κε ην ρξεσζηηθό 
ππόινηπν ηεο αξρηθήο κείνλ ην πηζησηηθό ππόινηπν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο 
δήισζεο.  

Η αμίσζε ηνπ δεκνζίνπ γηα ην πνζό ηεο αξρηθήο δήισζεο πνπ δελ νθείιεηαη 
δηαγξάθεηαη, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ θύιινπ έθπησζεο θαη ην πνζό ζεσξείηαη 
σο κε νθεηιόκελν από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αξρηθήο δήισζεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ κε ηελ αξρηθή δήισζε είρε επηιεγεί ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζε 
δόζεηο καδί κε ην θόξν δηαγξάθεηαη θαη ε αλαινγνύζα, θαηά ην κέξνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην θύξην θόξν πνπ δηαγξάθεηαη, πξνζαύμεζε (2%) ιόγσ δόζεσλ. 



Δπίζεο δηαγξάθεηαη θαη ε ηπρόλ πξνζαύμεζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο θαηά ην 
κέξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θύξην θόξν πνπ δηαγξάθεηαη.  

Σν πνζό ηνπ θόξνπ πνπ δελ νθείιεηαη θαη δηαγξάθεηαη (πηζησηηθό ππόινηπν ηεο 
ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο) δελ κεηαθέξεηαη πξνο έθπησζε ζηελ επόκελε 
θνξνινγηθή πεξίνδν. ηελ εθαξκνγή ηεο «πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθόξεζεο» 
ζα εκθαλίδεηαη ην ηειηθό νθεηιόκελν πνζό. Δάλ έρεη θαηαβιεζεί νιόθιεξν ή 
κέξνο ηνπ κε νθεηιόκελνπ πνζνύ ηεο αξρηθήο νθεηιήο, δηελεξγείηαη άκεζα ε 
επηζηξνθή ηνπ. Γίλεηαη δεθηό ζηελ πεξίπησζε απηή σο αίηεζε ηνπ 
θνξνινγνύκελνπ λα ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 31 θαη 42 ηνπ Κώδηθα 
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο.  

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζόηεξσλ ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ γηα ηελ 
ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν, ζηνλ θσδ. 403 «ρξεσζηηθό ηεο αξρηθήο δήισζεο» 
θαηαρσξείηαη ην πξαγκαηηθά νθεηιόκελν πνζό γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 
εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηαγξαθή ηνπ κε νθεηιόκελνπ θόξνπ 
δηελεξγείηαη από ηελ ηειεπηαία βεβαίσζε πξνο ηελ πξώηε.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη εθόζνλ ε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε δελ έρεη ζπκπιεξσζεί 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο, ν ππνθείκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη λέα 
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε. Σέινο εάλ ην νθεηιόκελν πνζό θαηαβιεζεί εθπξόζεζκα, 
ιακβάλνληαο ππόςε ην ρξόλν πνπ θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκν, αλάινγα κε ην εάλ 
έρεη επηιεγεί ε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ ή ζε δόζεηο, επηβαξύλεηαη κε ηνλ ηόθν ηνπ 
άξζξνπ 53 θαη ηα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ 57, ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο 
Γηαδηθαζίαο.  

Δηδηθά γηα ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί κέρξη ηελ έθδνζε 
ηεο παξνύζαο, δελ εθδίδεηαη θύιιν έθπησζεο γηα ην κε νθεηιόκελν πνζό ζηηο 
εμήο πεξηπηώζεηο:  

α) Σν κε νθεηιόκελν πνζό έρεη θαηαβιεζεί από ην θνξνινγνύκελν θαη έρεη 
κεηαθεξζεί ζηελ ππνβιεζείζα πεξηνδηθή δήισζε ηεο επόκελεο θνξνινγηθήο 
πεξηόδνπ πξνο έθπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή ην πηζησηηθό ππόινηπν λόκηκα 
ζπκςεθίδεηαη ζηελ επόκελε θνξνινγηθή πεξίνδν.  

β) Σν ρξεσζηηθό ππόινηπν ηεο αξρηθήο, εθηόο από ηνλ θσδ. 403 έρεη αλαγξαθεί 
θαη ζηνλ θσδ. 412 «Υξεσζηηθό κέρξη 3€ πξνεγνύκελεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ 
θαη ινηπά αθαηξνύκελα». ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί από ην 
θνξνινγνύκελν λέα ηξνπνπνηεηηθή δήισζε.  

γ) Γελ ππάξρεη νξζά ζπκπιεξσκέλνο ν θσδηθόο 403 (π.ρ. ιόγσ ιάζνπο 
θάπνησλ ινγηζηηθώλ παθέησλ). ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
από ην θνξνινγνύκελν λέα ηξνπνπνηεηηθή δήισζε.  

Παπάδειγμα:  



Γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, ππνβιήζεθε πεξηνδηθή 
δήισζε ζηηο 18.1.2014, κε ρξεσζηηθό ππόινηπν 10.000€ θαη θαηαβιήζεθε κε ηε 
δήισζε ην πνζό ησλ 40€. ηηο 20.1.2014 ππνβιήζεθε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, 
ιόγσ ηνπ όηη ην νθεηιόκελν πνζό είλαη 8.000€. Σν νθεηιόκελν πνζό βάζεη ηεο 
αξρηθήο δήισζεο (10.000€), θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό 403 ηεο ηξνπνπνηεηηθήο 
δήισζεο θαη ε δήισζε εκθαλίδεη πηζησηηθό ππόινηπν 2.000€. Γηα ην πνζό ησλ 
2.000€ εθδίδεηαη θύιιν έθπησζεο θαη δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ επόκελε 
θνξνινγηθή πεξίνδν από ηνλ ππνθείκελν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί ε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ 
κε ηελ αξρηθή δήισζε θαη έρεη θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 10.000€, ην πνζό ησλ 
2.000€ επηζηξέθεηαη ρσξίο ηελ ππνβνιή αίηεζεο. ηελ ίδηα πεξίπησζε εάλ ε 
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ππνβιήζεθε ζηηο 15.2.2014 θαη ην ζύλνιν ηνπ 
νθεηιόκελνπ θόξνπ θαηαβιήζεθε ζηηο 17.2.2014, απηό επηβαξύλεηαη κε ηόθν 
ύςνπο 58,4€ (8.000€ Υ 0,73%), θαζώο ην πνζό απηό έρεη θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκν 
ζηηο 20.1.2014.  

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δεύηεξεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο γηα ηελ ίδηα 
θνξνινγηθή πεξίνδν ζηνλ θσδηθό 403 σο «ρξεσζηηθό ηεο αξρηθήο δήισζεο» 
θαηαρσξείηαη ην πνζό ησλ 8.000€.  

3. Υποβολή ηποποποιηηικήρ δήλωζηρ λόγω διόπθωζηρ ηος απσικού 
σπεωζηικού ςπολοίπος ζε πιζηωηικό.  

ηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε 2. 
Η αξρηθή δήισζε έρεη ρξεσζηηθό ππόινηπν θαη ε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε έρεη 
πηζησηηθό ππόινηπν κεγαιύηεξν από ην πνζό ηνπ ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ ηεο 
αξρηθήο δήισζεο (ην νθεηιόκελν πνζό βάζεη ηεο αξρηθήο δήισζεο θαηαρσξείηαη 
ζηνλ θσδηθό 403 ηεο ηξνπνπνηεηηθήο). Καηά ζπλέπεηα, γηα ην ζύλνιν ηνπ αξρηθνύ 
ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ εθδίδεηαη θύιιν έθπησζεο θαη ην πξαγκαηηθό πηζησηηθό 
ππόινηπν κεηαθέξεηαη γηα έθπησζε ζηελ επόκελε θνξνινγηθή πεξίνδν, ή 
δεηείηαη ε επηζηξνθή ηνπ.  

Παπάδειγμα:  

Γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, ππνβιήζεθε πεξηνδηθή 
δήισζε ζηηο 19.1.2014, κε ρξεσζηηθό ππόινηπν 800€ θαη θαηαβιήζεθε εθάπαμ 
ζηηο 20.1.2014. ηηο 29.1.2014 ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, ιόγσ ηνπ 
όηη ην νξζό ππόινηπν ηεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ είλαη πηζησηηθό 2.000€. Σν 
νθεηιόκελν πνζό βάζεη ηεο αξρηθήο δήισζεο (800€) θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό 
403 ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαη ε δήισζε εκθαλίδεη πηζησηηθό ππόινηπν 
2.800€. Γηα ην πνζό ησλ 800€ εθδίδεηαη θύιιν έθπησζεο θαη δελ κπνξεί λα 
κεηαθεξζεί ζηελ επόκελε θνξνινγηθή πεξίνδν. ηελ επόκελε πεξίνδν 
κεηαθέξεηαη κόλν ην πνζό ησλ 2.000€. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δεύηεξεο 
ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο γηα ηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν ζηνλ θσδηθό 403 σο 
«ρξεσζηηθό ηεο αξρηθήο δήισζεο» δελ θαηαρσξείηαη πνζό θαη ηζρύεη ε 



αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ, αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο 
δεύηεξεο απηήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο.  

4. Υποβολή ηποποποιηηικήρ δήλωζηρ λόγω αύξηζηρ ηος πιζηωηικού 
ςπολοίπος.  

ηελ πεξίπησζε απηή ην πηζησηηθό ππόινηπν ηεο αξρηθή δήισζεο δελ 
ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο. Καηά 
ζπλέπεηα ε ηξνπνπνηεηηθή ζα εκθαλίδεη ην νξζό πηζησηηθό ππόινηπν. Σν 
πηζησηηθό απηό ππόινηπν κπνξεί λα δεηεζεί γηα επηζηξνθή ή λα κεηαθεξζεί γηα 
έθπησζε ζηελ επόκελε θνξνινγηθή πεξίνδν.  

Αλ έρεη ήδε κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν θαη ν 
θνξνινγνύκελνο ζέιεη λα κεηαθέξεη ην ζπλνιηθό πηζησηηθό ππόινηπν ζηελ 
επόκελε δήισζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή γηα ηελ επόκελε 
θνξνινγηθή πεξίνδν, ώζηε λα κεηαθέξεη ην ζσζηό πηζησηηθό ππόινηπν.  

Δάλ έρεη ήδε επηζηξαθεί ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν, κπνξεί λα κεηαθεξζεί 
ζηελ επόκελε δήισζε ην επηπιένλ πηζησηηθό ππόινηπν ή λα δεηεζεί 
ζπκπιεξσκαηηθά ε επηζηξνθή ηνπ.  

Παπάδειγμα:  

Γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, ππνβιήζεθε πεξηνδηθή 
δήισζε κε πηζησηηθό ππόινηπν ζηηο 25.1.2014, ύςνπο 30.000€.  

ηηο 10.2.2014 ππνβιήζεθε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, ιόγσ ηνπ όηη ην νξζό 
πηζησηηθό ππόινηπν είλαη 40.000€. Σν πηζησηηθό απηό κπνξεί λα δεηεζεί γηα 
επηζηξνθή ή λα κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ζηελ επόκελε θνξνινγηθή πεξίνδν.  

Αλ έρεη ήδε κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν θαη ν 
θνξνινγνύκελνο ζέιεη λα κεηαθέξεη ην ζπλνιηθό πηζησηηθό ππόινηπν ζηελ 
επόκελε δήισζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή γηα ηε θνξνινγηθή 
πεξίνδν ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2014, ώζηε λα κεηαθέξεη ην ζσζηό πηζησηηθό ππόινηπν 
ησλ 40.000€. Δάλ έρεη ήδε επηζηξαθεί ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν, κπνξεί λα 
κεηαθεξζεί ζηελ επόκελε δήισζε ην επηπιένλ πηζησηηθό ππόινηπν ησλ 10.000€ 
ή λα δεηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ε επηζηξνθή ηνπ πνζνύ απηνύ.  

5. Υποβολή ηποποποιηηικήρ δήλωζηρ λόγω μείωζηρ ηος πιζηωηικού 
ςπολοίπος.  

Ιζρύνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ πεξίπησζε 4. Δάλ έρεη ήδε 
κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ην αξρηθό πηζησηηθό ππόινηπν, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ηεο επόκελεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ, ώζηε λα 
κεηαθεξζεί ην νξζό πηζησηηθό ππόινηπν. Δάλ έρεη ήδε εθδνζεί θύιιν έθπησζεο, 
ζα πξέπεη λα γίλεη βεβαίσζε κε ζρεηηθή πξάμε ηεο δηαθνξάο ηνπ πηζησηηθνύ 



ππνινίπνπ. Δάλ έρεη δεηεζεί ε επηζηξνθή ηνπ πνζνύ απηνύ, ρσξίο σζηόζν λα 
έρεη εθδνζεί θύιιν έθπησζεο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, ε 
επηζηξνθή ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζην πξαγκαηηθά δηθαηνύκελν πνζό.  

Παπάδειγμα:  

Γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, ππνβιήζεθε πεξηνδηθή 
δήισζε κε πηζησηηθό ππόινηπν ζηηο 5.1.2014, ύςνπο 10.000€. ηηο 25.1.2014 
ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, ιόγσ ηνπ όηη ην νξζό πηζησηηθό ππόινηπν 
είλαη 4.000€. Δάλ έρεη ήδε κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ην αξρηθό πηζησηηθό 
ππόινηπν ζηελ πεξίνδν ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2014, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε γηα ηελ πεξίνδν απηή ώζηε λα κεηαθεξζεί ην νξζό 
πηζησηηθό ππόινηπν. Δάλ ην πηζησηηθό ππόινηπν (10.000€) έρεη επηζηξαθεί, 
θαηαινγίδεηαη ε δηαθνξά (6.000€).  

6. Γεδνκέλνπ όηη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί έσο ζήκεξα γηα ηηο ηξνπνπνηεηηθέο 
δειώζεηο αθνξνύλ ζηελ αλαγξαθή ζηνλ θσδηθό 403 ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο, 
ηνπ πνζνύ ή πνζώλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο δειώζεηο 
ηεο ίδηαο πεξηόδνπ κέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, όινη 
νη ππνθείκελνη πνπ έσο ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ έρνπλ ππνβάιιεη 
ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο από 1.1.2014 ζα ελεκεξσζνύλ από ηελ ππεξεζία 
TAXISnet, γηα:  

α) ην νθεηιόκελν πνζό ηεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί 
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε (ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ν θσδ. 403 ηεο δήισζεο).  

β) ηε βεβαίσζε ή ηηο βεβαηώζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή πεξίνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηειεπηαίαο 
ππνβιεζείζαο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο.  

γ) ηελ έθδνζε θύιινπ έθπησζεο γηα ηε δηαγξαθή ηνπ βεβαησζέληνο κε βάζε ηελ 
αξρηθή δήισζε, ή ηηο ελδερόκελεο επόκελεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο, ην νπνίν 
ηειηθά δελ νθείιεηαη.  

ηελ εθαξκνγή ηεο «πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθόξεζεο» ζα εκθαλίδεηαη ην 
ηειηθό νθεηιόκελν πνζό.  

7. Οη ππνθείκελνη έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ νξζά νθεηιόκελνπ πνζνύ, 
βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο δήισζεο, ηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνύ απηνύ ζηνλ 
θσδηθό 403 ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο λέαο 
ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαζώο θαη ζηε κεηαθνξά ηνπ νξζνύ πηζησηηθνύ 
ππνινίπνπ ζηελ επόκελε θνξνινγηθή πεξίνδν.  

8. Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ζηνλ θσδηθό 
701 «Πιεξσκέο ζην Γεκόζην κε ηηο πεξηνδηθέο ή έθηαθηεο» θαηαρσξνύληαη 
αζξνηζηηθά ηα πνζά ηνπ θσδηθνύ 511 όισλ ησλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ (αξρηθώλ 



θαη ηξνπνπνηεηηθώλ) ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζηνλ θσδηθό 707 «ΦΠΑ πνπ 
ζαο επηζηξάθεθε ή δεηήζαηε ηελ επηζηξνθή ηνπ» ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην κε 
νθεηιόκελν πνζό κε βάζε ην πηζησηηθό ππόινηπν ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ 
δειώζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξζέληα.  

9. ηελ πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ζηελ έθδνζε ηνπ 
θύιινπ έθπησζεο θεληξηθά από ηε Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-
εθαξκνγέο) ε έθδνζε ηνπ πηζησηηθνύ ηίηινπ ζα γίλεηαη από ηε Γ.Ο.Τ. ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε.  

10. Σα αλαθεξόκελα γηα ηηο ηξνπνπνηεηηθέο πεξηνδηθέο δειώζεηο ΦΠΑ ηζρύνπλ 
αλαινγηθά θαη γηα ηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθώλ εθθαζαξηζηηθώλ δειώζεσλ.  

11. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα δειώζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί κέρξη ηελ έθδνζε 
ηεο παξνύζαο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνύζα γηα ηελ έθδνζε θύιισλ έθπησζεο, νη αξκόδηεο Γ.Ο.Τ. πξέπεη λα 
θξνληίδνπλ λα εθδίδνπλ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
πξνθύπηεη όηη ν αξρηθά βεβαησκέλνο θόξνο δελ νθείιεηαη κε βάζε ηελ ππνβνιή 
ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο (εκπξόζεζκεο ή εθπξόζεζκεο) ησλ ινηπώλ 
πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαηά ηελ θείκελε 
λνκνζεζία ηεξνπκέλσλ. Γηα ην ζθνπό απηό ην αξκόδην Σκήκα γηα ην ΦΠΑ ζα 
ζεκεηώλεη πάλσ ζηελ αίηεζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ην πνζό πνπ ηειηθά 
νθείιεηαη βάζεη ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηξνπνπνηεηηθή 
δήισζε.  
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