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Αξηζκ. ΠΟΛ. 1040 

Τξόπνο ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ΦΠΑ γηα πξάμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην έηνο 2014 από 

αγξόηεο θπζηθά πξόζωπα. 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (θχξσζε κε ην Ν. 2859/2000 - ΦΔΚ 248 Α΄/7-11-

2000) φπσο ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 

4174/2013 - ΦΔΚ Α΄ 170), φπσο ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκφ ΠΟΛ. 1267/2011 (ΦΔΚ 44Β΄/23-1-2012) 

«Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ κε αξηζκνχο ΠΟΛ 1149/2011 (ΦΔΚ B΄ 1688/29-7-

2011) «Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. (έληππν 050 - ΦΠΑ ΔΚΓΟΗ 2ε 

2011, Φ2 TAXIS)» θαη ΠΟΛ 1129/2013 (ΦΔΚ Β΄ 1365/4-6-2013) «Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ 

ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εληχπνπ 050 - ΦΠΑ ΔΚΓΟΗ 

2ε 2011, Φ2 TAXIS». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξ. Δ ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4093/2012 πεξί 

ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ Α΄ 222) φπσο ηζρχεη. 

6. Σελ ππ΄ αξηζκ. 20/25-6-2014 (Τ.Ο.Γ.Γ. 360) Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη 

Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ». 

7. Σελ αλάγθε νξηζκνχ ηξφπνπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο ΦΠΑ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ γηα 

ηνπο αγξφηεο θπζηθά πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζε ππνβνιή εηήζηαο δήισζεο δεδνκέλνπ φηη ε 

επηινγή εηήζηαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ δελ ππνζηεξίδεηαη ζπζηεκηθά. 

8. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

1. Οη αγξφηεο θπζηθά πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ γηα ηελ αγξνηηθή 

ηνπο εθκεηάιιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ελδνθνηλνηηθέο 



παξαδφζεηο θαη εμαγσγέο ησλ αγαζψλ παξαγσγήο ηνπο, θαη νη νπνίνη δελ αζθνχλ άιιε 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ζχκθσλα 

κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ππνβάιινπλ γηα ην έηνο 2014 εηήζηα δήισζε ΦΠΑ. 

2. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ «050 - ΦΠΑ ΔΚΓΟΗ 2ε 

2011, Φ2 TAXIS», γηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ έηνπο 2014 εθφζνλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα είραλ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ κε βάζε ηα πιήξε ινγηζηηθά πξφηππα, ή γηα 

ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, αλαγξάθνληαο ζε απηή ην ζχλνιν ησλ 

πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γηα νιφθιεξν ην έηνο. 

3. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ 

δηθηχνπ TAXISnet ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1267/2011 . 

4. Οη δειψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηφδσλ ηνπ έηνπο 2014 ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά ρσξίο ηελ θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ ζε απηέο, γηα ηερληθνχο ιφγνπο φπσο ιήςε 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ή ξχζκηζε νθεηιψλ, παξφηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή ππνρξέσζε, ρσξίο 

ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο απηψλ. 

5. Πεξηνδηθέο δειψζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, ρσξίο λα 

πθίζηαηαη ζρεηηθή ππνρξέσζε γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο 2014 γίλνληαη δεθηέο θαη 

παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα. 

Σπρφλ νθεηιφκελα πνζά απφ ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαβάιινληαη έσο ηελ 

θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηεο εηήζηαο δήισζεο ηεο παξαγξάθνπ 2, 

ρσξίο ηελ επηβνιή ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ αθνξνχλ πηζησηηθά ππφινηπα ησλ 

δειψζεσλ απηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο (ΑΦΔΚ) δελ 

εμεηάδνληαη. 

Σα δεδνκέλα ησλ δειψζεσλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο εηήζηαο δήισζεο 

ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 θαη ηπρφλ θφξνο πνπ νθείιεηαη 

πξνζαπμάλεη ηα πξνζηηζέκελα πνζά ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, ελψ πνζφ πνπ αθνξά πηζησηηθφ 

ππφινηπν γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί ΑΦΔΚ πξνζαπμάλεη ηα αθαηξνχκελα πνζά ηνπ θφξνπ 

εηζξνψλ, ηεο εηήζηαο δήισζεο. 

6. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηα νπνία εληφο ηνπ έηνπο 2014 άζθεζαλ παξάιιεια θαη άιιε 

δξαζηεξηφηεηα θαηαρσξνχλ ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ αθνξά ηελ ηειεπηαία θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 

2014, εθφζνλ νη πξάμεηο δελ έρνπλ αλαγξαθεί ζε άιιε δήισζε ΦΠΑ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Η Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 


