Αθήνα, 04.05.2011
ΠΟΛ 1098
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
1. 14η Γ/ΝΖ ΦΠΑ
ΣΜΖΜΑ Α΄
2. 16η Γ/ΝΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜ. ΔΟΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ Δ΄
3. Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝ & ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ Α΄
4. 12η Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄ & Β΄
Β) ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ
Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΜΖΜΑ Α΄
ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦ.
ΤΣΖΜΑΣΩΝ
Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο.
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 30η ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ
ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄, Β΄
Σασ. Γ/νζη
Σασ. Κώδ.
Πληποθοπίερ
Σηλέθωνο
Fax
E-Mail

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

: ίνα 2-4
Ππορ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο
: 106 72 ΑΘΖΝΑ
: Αικ. Καπύδα
Ν. Αποζηολόποςλορ
: 210 3645615, 210 3645378
: 210 3645413
: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΔΜΑ: «Σύπορ και πεπιεσόμενο, ηπόπορ και σπόνορ ςποβολήρ “Διδικού
ημειώμαηορ Αςηοελέγσος Φ.Π.Α.”, καθώρ και ηπόπορ και σπόνορ ςποβολήρ
ηηρ δήλωζηρ ηηρ διαθοπάρ ηων ακαθαπίζηων εζόδων ζηιρ λοιπέρ θοπολογίερ,
ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος ν.3296/2004 όπωρ ηποποποιήθηκαν και ιζσύοςν
με ηο άπθπο 79 ηος ν.3842/2010»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Τποςπγόρ Οικονομικών
Έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14, 15, 16 θαη 17 ηνπ λ.3296/2004 (ΦΔΚ 253
Α),όπσο ηζρύνπλ.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3842/2010(ΦΔΚ 58 Α).
3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζ. 54 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000 ΦΔΚ 248
Α).
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4. Τελ κε αξηζ. Γ6Α 1142500 ΔΞ 2010/26.10.2010 θνηλή απόθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεκήηξην Κνπζειά» (ΦΔΚ 1725
Β΄/03.11.2010).
5. Τελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ εληύπνπ ιόγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ.3296/2004 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
λ.3842/2010 θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κώδηθα
Φ.Π.Α. (λ.2859/2000 ΦΔΚ 248 Α).
6. Τελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 17 ηνπ Ν. 3296/2004, όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3842/2010.
7. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Άπθπο 1
Σύπορ και πεπιεσόμενο
Καζνξίδεηαη ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ «Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο
Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» ζύκθσλα κε ηνλ λ.3296/04, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε
ην άξζξν 79 ηνπ λ.3842/2010, γηα ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ην νηθνλνκηθό έηνο 2011
θαη εθεμήο, όπσο ην ππόδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.
Άπθπο 2
Τπόσπεοι ζε ςποβολή
Τν «Δηδηθό Σεκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» ππνβάιιεηαη από ππνθείκελνπο νη
δειώζεηο ησλ νπνίσλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ
λ.3296/2004, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
λ.3842/2010, εθόζνλ επηιέγνπλ λα θνξνινγεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη
εθόζνλ πξνθύπηνπλ δηαθνξέο απηνειέγρνπ ή/θαη δηαθνξέο κεηαθύιηζεο.
Άπθπο 3
Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ
1. Τν «Δηδηθό Σεκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα
Γ.Ο.Υ. ζε ηξία αληίηππα, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ επηζηξέθεηαη ππνγεγξακκέλν ζηνλ
ππνθείκελν ή ζηνλ λόκηκν εθπξόζσπν απηνύ, σο αληίγξαθν.
2. Δθόζνλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ε
ππνβνιή ηνπ «Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα
κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ ππνθείκελνπ
θαη νινθιεξώλεηαη εληόο 5 (πέληε) εξγαζίκσλ εκεξώλ, σο εμήο:
α) Τελ 20ε Ινπλίνπ 2011, πξνθεηκέλνπ γηα ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε
1,2.
β) Τελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 1, 2, πξνθεηκέλνπ γηα
ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 3, 4.
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γ) Τελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 3, 4, πξνθεηκέλνπ γηα
ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 5, 6.
δ) Τελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 5, 6, πξνθεηκέλνπ γηα
ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 7, 8.
ε) Τελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηα ςεθία 7, 8, πξνθεηκέλνπ γηα
ππνθείκελνπο πνπ ν Α.Φ.Μ. ηνπο ιήγεη ζε 9, 0.
Σε πεξίπησζε γεληθήο ή ηνπηθήο αξγίαο, ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο εκέξαο, νη παξαπάλσ
πξνζεζκίεο κεηαθπιίνληαη αλάινγα.
3. Δθόζνλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε ή ιήγεη εληόο ηνπ 2011, ε ππνβνιή
ηνπ «Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηειεπηαία
θαηά πεξίπησζε δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ή Δθθαζαξηζηηθήο Γήισζεο
Φ.Π.Α.
4. «Δηδηθό Σεκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α» πνπ ππνβάιιεηαη εθπξόζεζκα δελ
γίλεηαη απνδεθηό θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα.
5. Τξνπνπνηεηηθό «Δηδηθό Σεκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α» γίλεηαη απνδεθηό
εθόζνλ ππνβάιιεηαη εληόο ησλ πξνζεζκηώλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
απηνύ.
6. Τα νξηδόκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 1, 2, 3 θαη 4, εθαξκόδνληαη
αλάινγα θαη γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο ινηπώλ θνξνινγηώλ, ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3296/2004 θαη
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3842/2010, πξνθύπηνπλ δηαθνξέο αθαζαξίζησλ εζόδσλ.
Άπθπο 4
Παπαλαβή ζημειώμαηορ – βεβαίωζη
ηος οθειλόμενος θόπος
1. Τα «Δηδηθά Σεκεηώκαηα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» θαηαρσξνύληαη ζε ηδηαίηεξν
βηβιίν πνπ ηεξείηαη από ην ηκήκα Φ.Π.Α. ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ. Σην βηβιίν απηό
θαηαρσξνύληαη ν αύμσλ αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζεκεηώκαηνο, ν
Α.Φ.Μ. θαη ην επώλπκν ή ε επσλπκία ηνπ ππνθείκελνπ, ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο θαη
ην λέν πηζησηηθό ππόινηπν ή ρξεσζηηθό ππόινηπν όπσο πξνθύπηεη από ηνλ «Πίλαθα
Δθθαζάξηζεο ηνπ Φόξνπ».
2. Τν πνζό ηνπ ηπρόλ νθεηιόκελνπ θόξνπ βεβαηώλεηαη σο έζνδν ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ζηνπο πθηζηάκελνπο θσδηθνύο γηα ηελ κεη΄ έιεγρνλ δηαδηθαζία.
Άπθπο 5
Σπόπορ καηαβολήρ ηος οθειλόμενος θόπος
1. Ο νθεηιόκελνο θόξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εθόζνλ είλαη κηθξόηεξνο ή ίζνο
ησλ 300 (ηξηαθνζίσλ) επξώ. Δάλ είλαη κεγαιύηεξνο, δύλαηαη λα θαηαβιεζεί κέρξη θαη
ζε 6 (έμη) κεληαίεο δόζεηο, αιιά ην πνζό ηεο θάζε δόζεο, εθηόο ηεο ηειεπηαίαο, δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 300 (ηξηαθνζίσλ) επξώ.
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2. Η πξώηε δόζε ηνπ θόξνπ θαηαβάιιεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ
«Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.» θαη νη επόκελεο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα γηα ηηο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο, ησλ κελώλ πνπ αθνινπζνύλ.
Άπθπο 6
Έναπξη ιζσύορ
Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η
έλαξμε ηζρύνο ηεο νξίδεηαη από ηε δεκνζίεπζή ηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
ΓΖΜ. ΚΟΤΔΛΑ

ςνημμένο:
Ωο παξάξηεκα ην έληππν ηνπ «Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α.».
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ΔΙΓΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ Φ.Π.Α.
Yποβάλλεηαι ζε 3 ανηίηςπα από όζοςρ επιλέγοςν να θοπολογηθούν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 13-17 ηος ν.3296/04 , όπυρ ηποποποιήθηκε
και ιζσύει με ηο άπθπο 79 ηος ν. 3842/10, ΔΦΟΟΝ πποκύπηοςν διαθοπέρ ακαθαπίζηυν εζόδυν ή/και μεηακύλιζηρ .
ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ.:

ΚΩΓΙΚΟ ΓΟΤ:

ΑΠΟ

ΔΣΟ

ΑΡΥΙΚΟ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ

ΣΡΟΠ/ΚΟ
ΑΡ. ΦΑΚΔΛΟΤ

ΔΩ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΛΩΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟ ΦΟΡΟ
ONOMATΔΠΩΝΤΜΟ Ή ΔΠΩΝΤΜΙΑ:
Γ/ΝΗ:
Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:
Σ.Κ.
ΔΙΓΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ

ΓΗΛΩΘΔΙΔ ΔΚΡΟΔ (βάζει βιβλ. και ζηοισ.):

ΑΡΙΘΜΟ
Α

ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΚΡΟΩΝ (διαθ. αςηοελέγσος

(1)

για επιμεπιζμό)

Β
(2)

ΣΗΛ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Γ
ΑΒ
ΑΓ
ΒΓ
ΑΒΓ
ΤΝΟΛΟ ΔΚΡΟΩΝ: (3)=(1)+(2)

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ & ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΟΤ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ
ςμπληπώνεηαι ΜΟΝΟ εθόζον οι εκποέρ εμποπεςζίμυν αγαθών δεν ςπάγονηαι εξολοκλήπος ζηοςρ ςτηλόηεποςρ για ηην επισείπηζη ζςνηελεζηέρ
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
ύνολο εκποών
Ποζοζηό
ύνολο εκποών εμποπεςζίμυν αγαθών με
εμποπεςζίμυν
ζςμμεηοσήρ
ηοςρ ςτηλόηεποςρ για ηην επισείπηζη
αγαθών
ζςνηελεζηέρ (19%,21%,23% ή/και 13%,15%,16%) (%) [ζηήλη
(παπαδόζειρ, ενδοκ.
ή (9%,10%,11%,13% ή/και 6%,7%,8%,9%)
(2)/ζηήλη (1)]
παπαδ., εξαγυγέρ)

(9)

(8)

(7)

Κόζηορ πυληθένηυν
εμποπεςζίμυν αγαθών
(αποκηήζειρ, ενδοκ.
αποκη., ειζαγυγέρ)

Ποζοζηό
Κόζηορ πυληθένηυν εμποπεςζ.
αγαθών με ηοςρ ςτηλόηεποςρ για ζςμμεηοσήρ
(%) [ζηήλη
ηην επισείπηζη ζςνηελεζηέρ
(5)/ζηήλη
(19%,21%,23% ή/και 13%,15%,16%) ή
(9%,10%,11%,13% ή/και 6%,7%,8%,9%)
(4)]

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΗ ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΚΡΟΧΝ ΣΗ ΣΗΛΗ (9)
ΣΙ ΔΚΡΟΔ ΜΔ ΣΟΤ ΤΦΗΛΟΣΔΡΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΔ
(11)
(10)
(12)
Ποζά εκποών
%
επί
ηος
(19%,21%,23%,13% εμποπεςζίμυν αγαθών με
ηοςρ ςτηλόηεποςρ για ηην ζςνόλος Δπιμεπιζμόρ διαθοπάρ
,15%,16%) ή
(9%,10%,11%,13%, επισείπηζη ζςνηελεζηέρ
ζηήληρ
[(9)Υ(11) καηά ζειπά]
6%,7%,8%,9%)
(από ηη ζηήλη 6 ηηρ 2ηρ
(10)
ζελίδαρ)

Καηά ζειπά

ύνολο εκποών
εμποπεςζίμυν
αγαθών
(ζςμπεπιλαμβανομέν
υν και ηυν
διαθοπών
αςηοελέγσος, καηά
ηο μέπορ πος αςηέρ
αθοπούν ηην
εμποπία αγαθών)

Γιαθοπά
εκποών πος
Γιαθοπά ποζοζηών ζςμμεηοσήρ % [ζηήλη
αναλογούν
(6)-ζηήλη (3)]
(Δπιζημαίνεηαι όηι οι
ζηοςρ
ςπόλοιπερ ζηήλερ ηος πίνακα διαθοπών
ςτηλόηεποςρ
μεηακύλιζηρ ζςμπληπώνονηαι ΜΟΝΟ ζε
ζςνηελεζηέρ
πεπίπηυζη θεηικήρ διαθοπάρ ποζοζηών )
[ζηήλη (7)Υ
ζηήλη (8)]

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

ΤΝΟΛΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΟΤ ΛΟΓΧ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ
(13)
Ποζά ζηήληρ
Πποζαύξηζη 40%
Καηά ζειπά (19-9,21-10,23-11,23-13,13-6,15-7,16-8,16-9)
[ζηήλη (13) καηά
(12) με ηην ίδια
Οθειλόμενορ
ή (9-4.5,10-5,11-5.5,13-6.5,6-3,7-4,8-4,9-5)
ζειπά Υ 40%]
θόπορ
ζειπά
Γιαθοπέρ ςνηελεζηών

(14)
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ
ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ

ή (19-4.5,21-5,23-5.5,23-6.5,13-3,15-4,16-4,16-5)

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

ΤΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΔΚΡΟΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ
ΠΟΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΠΟΟ ΟΛΟΓΡΑΦΧ

+

(σπευζη. ςπόλοιπο πίνακα εκκαθάπιζηρ)

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΤ ΔΙΡΟΧΝ (κυδ. 710 εκκαθ/κήρ )

-

ΒΔΒΑΙΩΘΗΚΑΝ € ………………………..

ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΑΝΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

+

Α.Υ.Κ ……. Ημεπ/νία …….../…….../20..

ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΝΣΑ ΠΟΑ (κυδ. 811 εκκαθαπιζηικήρ)

-

(ζύνολο ηηρ ζηήληρ (7) ηηρ 2ηρ ζελίδαρ)

ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΛΟΓΧ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ (ζύνολο
+
ζηήληρ 14 πίνακα διαθοπών μεηακύλιζηρ)
ΥΡΔΧΣΙΚΟ ΑΡΥΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ
-

ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ή
ΥΡΔΧΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ για καηαβολή
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Ο ΒΔΒΑΙΧΑ

Ο ΓΗΛΧΝ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ

Ο ΣΑΜΙΑ

Ημεπομηνία …../…../……..

Ημεπομηνία …../…../……..

Ημεπομηνία …../…../……..

ΓΗΛΧΘΔΙΔ ΔΚΡΟΔ - ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΚΡΟΧΝ - ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΚΡΟΔ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΟΡΟΤ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ή ΚΛΑΓΟΤ ΠΧΛΗΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ Ή ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 'Η ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
(1)

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΚΡΟΧΝ
(2)
(3)
(4)
(5)

Δκποέρ από πώληζη
εμποπ/ηυν ή πποφόνηυν
ή παποσή ςπηπεζιών

%

Δπιμεπιζμόρ
διαθοπάρ
εκποών
ν.3296/04, όπυρ
ηποποποιήθηκε
με ηον ν.3842/10

Μεπικό ζύνολο
[(1)+(3)]

Λοιπέρ
δηλυθείζερ
εκποέρ

(6)

(7)

ύνολο Δκποών
[(4)+(5)]

ύνολο Φόπος
Δκποών
[(6) Υ ζςνηελεζηήρ
εκποών καηά
ζειπά]

Δκποέρ θοπολογηηέερ 9%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 4,5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 19%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 10%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 21%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 11%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 5,5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 23%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 6%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 3%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 13%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 7%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 4%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 15%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 8%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 4%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 16%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 13%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 9%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 6,5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 5%
Δκποέρ θοπολ. εκηόρ Δλλάδορ
με δικαίυμα έκπηυζηρ
Δνδ/κέρ παπαδ., εξαγυγέρ, εκποέρ
απαλλ. με δικαίυμα έκπηυζηρ.
Δκποέρ συπίρ
δικαίυμα έκπηυζηρ

ΤΝΟΛΑ
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ
ΣΗΛΗ 1: Αναγπάθονηαι μόνο οι εκποέρ πος πποέπσονηαι από ηην πώληζη εμποπεςμάηυν ή πποφόνηυν ή ηην παποσή ςπηπεζιών. Για ηα βιβλία Β΄, Γ΄ και ΒΓ΄
καηηγοπίαρ ηος ΚΒ αναγπάθονηαι οι εκποέρ αςηέρ, όπυρ πποκύπηοςν από ηα ηηπηθένηα βιβλία και ζηοισεία. Για ηα βιβλία Α΄ καηηγοπίαρ, αναγπάθονηαι οι εκποέρ
αςηέρ όπυρ πποκύπηοςν από ηην εκκαθαπιζηική δήλυζη ΦΠΑ.
ΣΗΛΗ 2: Αναγπάθεηαι ηο ποζοζηό πος ανηιπποζυπεύοςν καηά ζειπά οι εκποέρ ηηρ ζηήληρ (1) ζηο ζύνολο ηηρ ζηήληρ (1) .
ΣΗΛΗ 3: Γιενεπγείηαι επιμεπιζμόρ ηηρ διαθοπάρ ηυν εκποών (διαθοπά ακαθαπίζηυν εζόδυν θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ), βάζει ηος ποζοζηού ηηρ ζηήληρ (2).
ΣΗΛΗ 5: Αναγπάθονηαι όλερ οι άλλερ εκποέρ πος ππαγμαηοποίηζε η επισείπηζη. Δνδεικηικά αναθέπονηαι οι εκποέρ από πώληζη παγίυν, αςηοπαπαδόζειρ αγαθών,
ιδιόσπηζη ςπηπεζιών, ππάξειρ λήπηη, ενδοκοινοηικέρ αποκηήζειρ κ.λπ.
Δπιζήμανζη: Οι επαναλαμβανόμενοι ζςνηελεζηέρ ηηρ ζελίδαρ αςηήρ οθείλονηαι ζηιρ μεηαβολέρ ηυν ζςνηελεζηών ηος άπθπος 21 ηος Κώδικα Φ.Π.Α. Οι ανηίζηοισερ
γπαμμέρ ζςμπληπώνονηαι διακπιηά, με βάζη ηιρ ππαγμαηοποιηθείζερ εκποέρ καηά σπονολογική ζειπά ιζσύορ ηυν ζςνηελεζηών.
ημειώζειρ θοπολογούμενος:
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