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Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.
Κνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015 (ΦΔΚ Α΄
32/21.3.2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο», πνπ αθνξνύλ ζέκαηα
εθαξκνγήο ΦΠΑ θαη παξέρνληαη νη αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νκνηόκνξθε
εθαξκνγή ηνπο. Οη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο παξαηίζεληαη θαησηέξσ θαηά
ηξνπνπνηνύκελν άξζξν ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000).
1. Άρζρο 33 ηοσ Κώδηθα ΦΠΑ.
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4321/2015 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην
ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην νπνίν νη
δηαθαλνληζκνί ησλ εθπηώζεσλ, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε κία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν,
πεξηιακβάλνληαη ζε δήισζε ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία
εξγάζηκε εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα, ηνπ επόκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, από ην έηνο
πνπ έιεμε ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο. Δηδηθόηεξα δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
α) ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 8Β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4281/2014
θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ, γηα ηηο
δηατεηρηζηηθές περηόδοσς ποσ ιήγοσλ από 1.1.2014 θαη εθεμήο από νπνηαδήπνηε
αηηία (ιήμε δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ π.ρ. 31.12.2014 ή 30.6.2014, παύζε εξγαζηώλ,
θιπ) θαη γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο απηέο πεξηόδνπο οη εηήζηοη δηαθαλοληζκοί ηωλ
εθπηώζεωλ δηελεργούληαη πιένλ κε ηε δήιωζε ΦΠΑ.
β) Οη δηαθαλνληζκνί ησλ εθπηώζεσλ ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ
δηελεξγνύληαη κε ηελ θαηαρώξεζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζώλ πξνο έθπησζε ή θαηαβνιή
ζηε δήισζε ΦΠΑ, ηνπ Ιοσλίοσ γηα ηνπο ηεξνύληεο δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα θαη
ηνπ δεσηέροσ ηρηκήλοσ, γηα ηνπο ηεξνύληεο απινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα ή γηα ηνπο
κε ππόρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηε θνξνινγηθή
λνκνζεζία, ηνπ επόκελοσ εκεροιογηαθού έηοσς από ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
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πεξηόδνπ. Καη’ εμαίξεζε ζε πεξίπησζε παύζεο εξγαζηώλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην
ζεκείν ζη΄.
Παράδεηγκα 1
Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενύηαη ζε ηήξεζε απινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 θαηαρσξεί ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ γηα ηελ πεξίνδν απηή ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ
έηνπο 2015.
Παράδεηγκα 2
Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενύηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 θαηαρσξεί ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2015.
Παράδεηγκα 3
Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενύηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.7.2013 – 30.06.2014 θαηαρσξεί ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2015.
γ) ην έληππν ηεο δήισζεο ΦΠΑ Φ2 TAXIS έθδνζε 050-ΦΠΑ 2014 ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ πξνο έθπησζε αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθό «407 – Ποζά διακανονιζμών
προς έκπηωζη προηγούμενης διατειριζηικής περιόδοσ» θαη ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ πξνο θαηαβνιή ζηνλ θσδηθό «423 – Ποζά διακανονιζμών προς
καηαβολή προηγούμενης διατειριζηικής περιόδοσ».
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνύο θαηαρσξείηαη ην αιγεβξηθό άζξνηζκα
ησλ πνζώλ πξνο έθπησζε ή θαηαβνιή από όινπο ηνπο δηαθαλνληζκνύο πνπ
δηελεξγνύληαη γηα ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.
Παράδεηγκα 4
Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενύηαη ζε ηήξεζε απινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ
πεληαθνζίσλ επξώ (500€) ιόγσ παύζεο ρξεζηκνπνίεζεο παγίνπ ζηνηρείνπ εληόο ηνπ
έηνπο 2014, γηα ην νπνίν δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζεο
απηνύ. Δπίζεο έρεη δηθαίσκα έθπησζεο δηαθνζίσλ επξώ (200€) ιόγσ αύμεζεο ηνπ
πνζνζηνύ pro-rata γηα ην έηνο 2014. Ζ επηρείξεζε, πεξηιακβάλεη ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ ησλ εθπηώζεσλ γηα ηε ρξήζε 2014 ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη
γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2015, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην πνζό ησλ
ηξηαθνζίσλ επξώ (300€) ζηνλ θσδηθό «423 – Ποζά διακανονιζμών προς καηαβολή
προηγούμενης διατειριζηικής περιόδοσ» (500€ γηα θαηαβνιή – 200€ γηα έθπησζε =
300€ γηα θαηαβνιή).
δ) Οη θαηαζηάζεηο ή ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαλ λα ππνβάιινληαη ζηε
θνξνινγηθή δηνίθεζε καδί κε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε απνζηέιινληαη εθεμήο έσο ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ δηαθαλνληζκώλ, δειαδή έσο ηελ ηειεπηαία
εξγάζηκε εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα, ηνπ επόκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, από ην έηνο
πνπ έιεμε ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο.
ε) Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε κεξηθήο θαηαβνιήο πνζώλ δηαθαλνληζκνύ
εληόο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ, όπσο ζηελ πεξίπησζε θαη’ αλαινγία έθπησζεο (pro
– rata), ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ θαηαρσξνύληαη νη νξηζηηθνί δηαθαλνληζκνί ππνινγίδεηαη
κόλο ε δηαθορά πνπ απνκέλεη πξνο έθπησζε ή θαηαβνιή.
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Παράδεηγκα 5
Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενύηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2014 – 31.12.2014 θαηαρσξεί ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ αθνξά ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015. Γηα ηηο θνξνινγηθέο
πεξηόδνπο ηνπ έηνπο 2014 έρεη εθαξκόζεη πξνζσξηλό πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό
(40%), επί ηνπ θόξνπ ησλ θνηλώλ εηζξνώλ πνπ αλέξρνληαη ζε ρίιηα επξώ (1.000€). Σν
νξηζηηθό πνζνζηό σζηόζν γηα ην έηνο 2014 πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015
ζε πελήληα ηνηο εθαηό (50%). Σν πνζό ησλ εθαηό επξώ (100€), πνπ αληηζηνηρεί ζην
πνζνζηό ηεο δηαθνξάο δέθα ηνηο εθαηό (10%) επί ησλ ρηιίσλ επξώ (1.000€),
αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2015 ζηνλ θσδηθό «407 – Ποζά
διακανονιζμών προς έκπηωζη προηγούμενης διατειριζηικής περιόδοσ».
ζη) ε πεξίπησζε παύζες εργαζηώλ, ηα πνζά ησλ δηαθαλνληζκώλ πξνο
έθπησζε ή θαηαβνιή θαηαρσξνύληαη ζε έθηαθηε δήιωζε ε νπνία ππνβάιιεηαη
εκπξόζεζκα έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα ηνπ επόκελνπ
εκεξνινγηαθνύ έηνπο, από ηελ εκεξνκελία ηεο παύζεο. ηελ έθηαθηε δήισζε ζα
θαηαρσξείηαη σο εκεξνινγηαθή πεξίνδνο ε ηειεπηαία θνξνινγηθή πεξίνδνο ηεο
δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ πξηλ από ηελ παύζε εξγαζηώλ. Ζ έθηαθηε δήισζε
ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ ππνβιήζεθε ε δήισζε ΦΠΑ ηεο
ηειεπηαίαο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ.
Παράδεηγκα 6
Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενύηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
πξαγκαηνπνηεί παύζε εξγαζηώλ ζηηο 25.11.2014. Γηα ηα πνζά δηαθαλνληζκώλ πξνο
έθπησζε ή θαηαβνιή ε επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιιεη έθηαθηε δήισζε, ζε έληππε
κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ., έσο ζηηο 31.7.2015 θαη λα αλαγξάςεη ζε απηή σο εκεξνινγηαθή
πεξίνδν «1.11.2014 – 25.11.2014».
Παράδεηγκα 7
Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενύηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο
ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε ζηηο 15.2.2012 ε νπνία νινθιεξώζεθε ζηηο 12.5.2015. Γηα ηα
πνζά δηαθαλνληζκώλ πξνο έθπησζε ή θαηαβνιή ε επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιιεη
έθηαθηε δήισζε ζε έληππε κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ. έσο ζηηο 29.7.2016 θαη λα αλαγξάςεη ζε
απηή σο εκεξνινγηαθή πεξίνδν «1.5.2015 – 12.5.2015».
δ) Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φ.Π.Α. ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ, ην πνζνζηό ηεο θαη’ αλαινγία έθπησζεο (pro – rata), πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ γηα ηελ πξνεγνύκελε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ιακβάλεηαη ππόςε:
i. Ωο νξηζηηθό πνζνζηό γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εθπηπηόκελνπ θόξνπ ηεο
πξνεγνύκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ.
ii. Ωο πνζνζηό γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εθπηπηόκελνπ θόξνπ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ θαζώο θαη γηα όιεο ηηο ινηπέο θνξνινγηθέο
πεξηόδνπο ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Δπίζεο ην πνζνζηό απηό
ιακβάλεηαη ππόςε θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ηεο επόκελεο δηαρεηξηζηηθήο
πεξηόδνπ, έσο όηνπ θαηαρσξεζνύλ εκπξόζεζκα ζε δήισζε ΦΠΑ νη δηαθαλνληζκνί ηνπ
θόξνπ γηα ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.
iii. Ωο λέν πνζνζηό γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ έρνπλ παξέιζεη από ηελ
έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Ζ δηαθνξά ηνπ θόξνπ πξνο θαηαβνιή,
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ιόγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ πνζνζηνύ θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό 411 «ΦΠΑ εηζξνώλ
πνπ πξέπεη λα κεησζεί βάζεη Pro-Rata» ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύπηεη πνζό
πξνο έθπησζε απηό θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό 402 «Λνηπά πξνζηηζέκ. πνζά» ηεο
δήισζεο ΦΠΑ.
εκεηώλεηαη όηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. έρεη
πξνζδηνξίζεη ην νξηζηηθό πνζνζηό έθπησζεο γηα ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α.) κε ηε ιήμε
απηήο, δύλαηαη λα εθαξκόζεη απηό, από ηελ πξώηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο
δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ νξζνύ πνζνζηνύ από ηελ πξώηε
θνξνινγηθή πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ, παξέιθεη ε δηόξζσζε πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε iii) γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ έρνπλ
παξέιζεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ΦΠΑ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο
δηαθαλνληζκνύο.
Παράδεηγκα 8
Δπηρείξεζε πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν
1.1-31.12.2015 θαηαρσξεί ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ Ηνπλίνπ 2016 ηα πνζά ησλ
δηαθαλνληζκώλ έρνληαο πξνζδηνξίζεη νξηζηηθό πνζνζηό θαη’ αλαινγία έθπησζεο γηα ην
θόξν ησλ θνηλώλ εηζξνώλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2015 ύςνπο 73%. Σν πνζνζηό
απηό είλαη κηθξόηεξν από ην πνζνζηό πνπ εθάξκνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 2015 ύςνπο 80% (πνπ ήηαλ ην νξηζηηθό πνζνζηό γηα ηε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2014).
Δάλ ην πνζό ηνπ θόξνπ ησλ θνηλώλ εηζξνώλ είλαη 1500€, ην πνζό ησλ εθαηόλ
πέληε επξώ (105€) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δηαθνξά ησλ δύν πνζνζηώλ (7%) επί ηνπ
πνζνύ απηνύ θαηαρσξείηαη ζηελ δήισζε ΦΠΑ ηνπ Ηνπλίνπ 2016 πξνο θαηαβνιή ζηνλ
θσδηθό «423 – Ποζά διακανονιζμών προς καηαβολή προηγούμενης διατειριζηικής
περιόδοσ».
Σν πνζνζηό 73% ζα εθαξκνζηεί σο πνζνζηό γηα ηελ έθπησζε ηνπ θόξνπ ησλ
θνηλώλ εηζξνώλ γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ 2016 θαζώο θαη ησλ επόκελσλ
θνξνινγηθώλ πεξηόδσλ ηνπ έηνπο 2016. Δπίζεο δεδνκέλνπ όηη νη δηαθαλνληζκνί ηνπ
θόξνπ ησλ εηζξνώλ γηα ην έηνο 2016 ζα δεισζνύλ ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ κελόο Ηνπλίνπ
2017, ην πνζνζηό 73% ζα εθαξκνζηεί θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ησλ κελώλ
Ηαλνπαξίνπ, Φεβξνπαξίνπ, Μαξηίνπ, Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ 2017.
Σέινο δεδνκέλνπ όηη ε επηρείξεζε έρεη εθαξκόζεη πνζνζηό θαη’ αλαινγία
έθπησζεο 80% γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, Μάξηην, Απξίιην θαη Μάην 2016
θαζώο δελ είρε πξνζδηνξίζεη γηα ηνπο κήλεο απηνύο ην νξηζηηθό πνζνζηό γηα ην έηνο
2015, ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ Ηνπλίνπ 2016 πξέπεη λα αλαγξαθεί πξνο θαηαβνιή ην
πνζό ηνπ θόξνπ ησλ θνηλώλ εηζξνώλ πνπ αλαινγεί ζηελ αλσηέξσ δηαθνξά. Γειαδή
εάλ ην πνζό ησλ θνηλώλ εηζξνώλ γηα ηηο θνξνινγηθέο απηέο πεξηόδνπο είλαη 5.000€ ην
πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα επξώ (350€=5.000€*7%) ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί ζηνλ
θσδηθό «411 – ΦΠΑ εηζξνώλ πνπ πξέπεη λα κεησζεί βάζεη Pro-Rata». ε πεξίπησζε
πνπ ε επηρείξεζε έρεη εθαξκόζεη ην νξζό πνζνζηό 73% από 1.1.2016 δελ απαηηείηαη ε
αλσηέξσ δηόξζσζε.
ε) Σέινο ζεκεηώλεηαη όηη εηδηθά γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2014 νη ππνθείκελνη
ζην θόξν, πνπ ππέβαιιαλ εθθαζαξηζηηθή δήισζε ειεθηξνληθά ή ζε έληππε κνξθή
κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ έιεμαλ
εληόο ηνπ έηνπο 2014, απαιιάζζνληαη από ηηο αλσηέξσ ππνρξεώζεηο θαη νη
δηαθαλνληζκνί πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζε απηέο παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα.
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Δπίζεο εηδηθά γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο απηέο, δεδνκέλνπ όηη ν
λ.4321/2015 δεκνζηεύζεθε ζηηο 21.3.2015 θαη έσο ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο δελ είραλ
δνζεί επαξθείο νδεγίεο γηα ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δηαθαλνληζκώλ, γίλνληαη
δεθηνί νη δηαθαλνληζκνί ησλ εθπηώζεσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ δήισζε ΦΠΑ
πνπ αθνξά, ηελ ηειεπηαία θνξνινγηθή πεξίνδν γηα ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν, ή ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ
έρνπλ παξέιζεη κέρξη ζήκεξα.
2. Άρζρο 38 ηοσ Κώδηθα ΦΠΑ
α) Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο
2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ θαη πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 2α. Με ηελ λέα
παξάγξαθν 2 θαηαξγείηαη ε εηήζηα θνξνινγηθή πεξίνδνο πνπ είρε νξηζηεί κε ηηο
πθηζηάκελεο δηαηάμεηο, γηα ηνπο αγξόηεο θπζηθά πξόζσπα πνπ δελ αζθνύλ άιιε
δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ,
ζύκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία.
Σα πξόζσπα απηά από 1.1.2015 θαη εθεμήο έρνπλ κεληαία θνξνινγηθή πεξίνδν
εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύλ δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα θαη ηξίκελε θνξνινγηθή
πεξίνδν εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύλ απινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα γηα όινπο ηνπο ππνθείκελνπο ζην θόξν ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ θαη β΄ ηεο λέαο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38.
Δηδηθά γηα ηα πξόζσπα απηά πνπ από 1.1.2015 ρξεζηκνπνηνύλ δηπινγξαθηθό
ινγηζηηθό ζύζηεκα επηζεκαίλεηαη όηη νη δειώζεηο, γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ
θαηά ην ρξόλν δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4321/2015 είρε παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία
ππνβνιήο ηνπο, ππνβιήζεθαλ λόκηκα έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Απξηιίνπ
2015 ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ. Δπίζεο κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο ηπρόλ νθεηιόκελα πνζά από ηηο
δειώζεηο απηέο θαηαβάιινληαη σο ηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία ρσξίο ηελ επηβνιή ηόθσλ
θαη πξνζηίκσλ, κε απόθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. θαηόπηλ ππνβνιήο αηηήζεσο
ηνπ θνξνινγνύκελνπ.
β) Με ηελ λέα παξάγξαθν 2α νξίδεηαη όηη νη ππόρξενη νη νπνίνη αλήθνπλ ζε εηδηθό
θαζεζηώο θαη’ απνθνπή θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
40 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, ππνβάιινπλ έθηαθηε δήισζε ΦΠΑ θάζε εμάκελν.
Οπζηαζηηθά θαηαξγείηαη ε πξνηζρύνπζα πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2
ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα πξόζσπα απηά ππνβάιινπλ δήισζε ΦΠΑ αλά εμάκελν θαη
δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα πξόζσπα απηά ππνβάιινπλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν «έθηαθηε»
δήισζε. Ζ έθηαθηε δήισζε ππνβάιιεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εληύπνπ Φ2 TAXIS 050
έθδνζε 2014 ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΠΟΛ 1049/2015.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζπλερίδεη λα ηζρύεη ε ΑΓΓΓΔ ΠΟΛ 1010/2015 ζηελ νπνία όπνπ
αλαθέξεηαη ε ππνβνιή δήισζεο ΦΠΑ γηα ηελ άζθεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ λνείηαη εθεμήο ε ππνβνιή έθηαθηεο δήισζεο ΦΠΑ.
3. Άρζρα 49 θαη 50 ηοσ Κώδηθα ΦΠΑ.
Με ην άξζξν 18 πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ησλ παξαγξάθσλ, 4.α ηνπ άξζξνπ 49
θαη 6 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπόηαλ όηη, νη
νθεηιέο ΦΠΑ από πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ πνπ εθδόζεθαλ από 1.7.2013 έσο
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31.12.2013 δελ ππάγνληαλ ζε νπνηαδήπνηε δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ. εκεηώλεηαη όηη από 1.1.2014, εκεξνκελία ηζρύνο ηνπ Κώδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ην δήηεκα ηεο ξύζκηζεο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ όπσο θαη όια
ηα ζέκαηα δηαδηθαζηηθνύ ραξαθηήξα ησλ θνξνινγηώλ, θαηαιακβάλνληαη πιένλ από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα απηνύ, ζηνλ νπνίν δελ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο.
Με ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ είλαη πιένλ
δπλαηή ε ππαγσγή θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νθεηιώλ ΦΠΑ ζε πξνγξάκκαηα
δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο νθεηιώλ.
Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ κόλν νη αξηζ. 1,4 θαη 5.
2. Τπεξεζία TAXISnet γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ.
3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΓΓΓΔ.
ΙΙ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ εθηόο ηνπ αξηζ. 4.
Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ κόλν νη αξηζ. 3,6,7 θαη 8.
Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄ εθηόο ηνπ αξηζ. 4.
»
»
Σ΄
»
»
Ε΄ κόλν νη αξηζ. 1, 2,9 θαη 11.
»
»
Ζ΄.
»
»
Θ΄ κόλν νη αξηζ. 3 θαη 14.
»
»
ΗΑ΄ εθηόο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά
γξαθεία.
9.
»
»
ΗΒ΄.
10.
»
»
ΗΓ΄.
11.
»
»
ΗΔ΄.
12.
»
»
ΗΣ΄.
13.
»
»
ΗΕ΄.
14.
»
»
ΗΖ΄.
15.
»
»
ΗΘ΄ εθηόο ησλ αξηζ. 16,19,20, 21, 22, 25,26, 28, 29, 31, 32,
33, 37,38 θαη 40.
16.
»
»
Κ΄.
17.
»
»
ΚΑ΄.
18.
»
»
ΚΒ΄.
19.
»
»
ΚΓ΄.

6

ΑΓΑ: 78ΩΖ-99Μ
ΙΙΙ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
Γξαθείν Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο.
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ.
Γξαθείν Γ.Γ.Π..
Γξαθείν θ. θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ.
Απηνηειέο γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (ΓΓΓΔ).
8. Γ.Δ.Δ.Φ - Σκήκα Α΄ ΦΠΑ (10).
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