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ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Τηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (θχξσζε κε ην λ.2859/2000 - ΦΔΚ 248
Α΄/7.11.2000), φπσο ηζρχνπλ:
α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35,
β) ησλ παξαγξάθσλ, 9 πεξίπησζε α΄ θαη 11 ηνπ άξζξνπ 36,
γ) ησλ παξαγξάθσλ, 1 πεξίπησζε α΄, 2, 3, 6 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38,
δ) ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 54,
ε) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 59,
ζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄/27.11.1995) θαη ηνπ
ΠΓ 16/1989 (ΦΔΚ 6 Α΄/5.1.1989), πεξί απνδεηθηηθψλ εηζπξάμεσο.
3. Τηο δηαηάμεηο ησλ αθφινπζσλ απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε
αξηζκφ:
α) ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΔΚ 1916Β΄/09.12.2010) «Δγγξαθή λέσλ ρξεζηψλ ζηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο TAXISnet».
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β) ΠΟΛ 1060/2006 (ΦΔΚ 568Β΄/08.05.2006) «Φξφλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο
δήισζεο ΦΠΑ».
γ) ΠΟΛ 1063/2004 (ΦΔΚ 1087Β΄/19.7.2004) «Πξναηξεηηθή ππνβνιή πεξηνδηθψλ
δειψζεσλ ΦΠΑ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ (TAXISnet), απφ ηνπο
ππφρξενπο πνπ ηεξνχλ βηβιία Α΄ θαη Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ.».
δ) ΠΟΛ 1003/2004 (ΦΔΚ 132Β΄/29.01.2004) «Φξφλνο ππνβνιήο ησλ
πεξηνδηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ TAXISnet γηα ηηο νπνίεο
έρνπλ θαηαβιεζεί ιαλζαζκέλα κηθξφηεξα πνζά ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ».
ε) ΠΟΛ 1019/2003 (ΦΔΚ 154Β΄/13.2.2003) «Τχπνο, πεξηερφκελν, ηξφπνο θαη
ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ γηα ππνθείκελνπο κε βηβιία
Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ., θαζψο θαη ηεο έθηαθηεο δήισζεο ΦΠΑ,
ησλ ππνθεηκέλσλ απηψλ, ησλ κε ππνθεηκέλσλ ή απαιιαζζνκέλσλ».
ζη) ΠΟΛ 1054/2001 (ΦΔΚ 215 Β΄/05.02.2001) «Δίζπξαμε ηνπ ΦΠΑ πνπ
ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κε ρξέσζε Τξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ
ππνθεηκέλσλ».
δ) ΠΟΛ 1055/2001 (ΦΔΚ 215 Β΄/05.02.2001) «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ κε ειεθηξνληθά κέζα».
ε) ΠΟΛ 1257/2001 (ΦΔΚ 1578 Β΄/29.11.2001) «Υπνρξέσζε ππνβνιήο ησλ
πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ κφλν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ
(TAXISnet)».
ζ) ΠΟΛ 1005/1993 (ΦΔΚ 52 Β΄/09.02.1993) «Τξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην δεκφζην απφ ην ιήπηε ησλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ», φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ
1115/1993 (ΦΔΚ 252 Β΄/12.04.1993), ΑΥΟ ΠΟΛ 1214/1994 (ΦΔΚ 727
Β΄/27.09.1994) θαη ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ 1380/2001 (ΦΔΚ 11 Β΄/14.1.2002).
4. Τν γεγνλφο φηη είλαη δπλαηή ε ππνβνιή φισλ ησλ δειψζεσλ ΦΠΑ κε
ειεθηξνληθφ ηξφπν.
5. Τελ ππ’ αξηζ Υ 25 (ΦΔΚ 2792/Β/8.12.11) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
«Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ».
6. Τν γεγνλφο, φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
Υξόλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ΦΠΑ θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ.
1. Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Υ. πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο κέρξη:
α) Τελ 26ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ζηελ
νπνία αθνξά ε δήισζε, εθφζνλ πξνθχπηεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν.
β) Τελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ
ζηελ νπνία αθνξά ε δήισζε, εθφζνλ πξνθχπηεη κεδεληθφ ή πηζησηηθφ ππφινηπν.
2. Ωο θνξνινγηθή πεξίνδνο νξίδεηαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο γηα ηνπο
ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ θαη ην ειιεληθφ
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δεκφζην θαη ην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν γηα απηνχο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο
ηνπ ΚΒΣ, ή δελ είλαη ππφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ.
3. Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο, γηα
θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο ζηαδίνπ.
4. Καη’ εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε έλαξμεο, ε δήισζε
δηαθνπήο ππαγνκέλσλ ζε ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ, ε δήισζε νξηζηηθήο παχζεο
εξγαζηψλ, ή ε δήισζε κεηαβνιψλ κεηάηαμεο ιφγσ ιχζεο θαη ζέζεο ζε εθθαζάξηζε,
ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36.1.α, β θαη γ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ,
κεηά ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο, ε πεξηνδηθή
δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηελ 26ε ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ
ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ.
5. Σε πεξίπησζε γεληθήο αξγίαο ή ηνπηθήο αξγίαο, ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο
εκέξαο νη αλσηέξσ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο κεηαθέξνληαη ηελ επφκελε
ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα.
6. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ινγηζηή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν νη αλσηέξσ
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο, γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο
επήιζε ην γεγνλφο απηφ, κεηαθέξνληαη γηα 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη πεξηνδηθέο
δειψζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ
ζε έληππε κνξθή. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη φηη είρε αλαζέζεη ηελ
παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζην ζαλφληα
θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ απηνχ.
7. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππάγνληαη θαη νη εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο
θαη νη εγγεγξακκέλνη παξαιήπηεο αγαζψλ πνπ ππάγνληαη ζε Δηδηθφ Φφξν
Καηαλάισζεο (ΔΦΚ). Οη επηηεδεπκαηίεο απηνί, πνπ γηα ηελ έθπησζε ηνπ ΦΠΑ πνπ
αλαινγεί ζηηο εηζξνέο ηνπο εθαξκφδνπλ ηηο ΑΥΟ Γ.634/435/1993 (ΦΔΚ 343
Β΄/12.5.1993) θαη Γ.635/436/1993 (ΦΔΚ 343Β΄/12.5.1993), ππνβάιινπλ θαη
πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ.
Άξζξν 2
Σξόπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ΦΠΑ θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ.
1. Γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο απφ 1.1.2012 θαη εθεμήο νη εκπξφζεζκεο
πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθήο κεζφδνπ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet.
2. Γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο νη εθπξφζεζκεο θαη
ηξνπνπνηεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ ζε έληππε
κνξθή ή κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, ελψ νη δειψζεηο απηέο απφ 1.4.2012
ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ κέζσ ηνπ
εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet.
3. Γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο κέρξη 31.12.2010 νη εθπξφζεζκεο θαη
ηξνπνπνηεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ
αξκφδηα ΓΟΥ ζε έληππε κνξθή.
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4. Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαηαβάιιεηαη ζην δεκφζην ην ζχλνιν ηνπ
ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ θαη ησλ ελδερφκελσλ θνξνινγηθψλ πξνζαπμήζεσλ, ή
ηνπιάρηζηνλ ην 40% ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε εκπξφζεζκεο πεξηνδηθήο
δήισζεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε πεξηνδηθή δήισζε ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζείζα
θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα.
5. Ο ΦΠΑ πνπ νθείιεηαη γηα ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ή ιήςε αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ πνπ θνξνινγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13
θαη 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν νη νπνίνη δελ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππφρξεν ζην θφξν κε ηελ πεξηνδηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη
γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 16 θαη 18 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Με ηελ ίδηα πεξηνδηθή
δήισζε αζθείηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ
παξέρεηαη ηέηνην δηθαίσκα.
6. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί επηθχιαμε πνπ έρεη ηεζεί ζε πεξηνδηθή
δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, απαηηείηαη ε απνζηνιή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ.
εγγξάθνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο, ζην
νπνίν αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο επηθχιαμεο.
Άξζξν 3
Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο κε ειεθηξνληθή κέζνδν κέζω
ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet.
1. Οη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ πεξηνδηθή
δήισζε ΦΠΑ ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ σο ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ 1178/7.12.2010 (ΦΔΚ
1916Β΄/9.12.2010).
2. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, νη ππνθείκελνη ππνρξενχληαη λα
δψζνπλ εληνιή πιεξσκήο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ
δειψζεσλ, ζε Τξάπεδεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα λα
παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή.
Ζ εληνιή πιεξσκήο αθνξά ζε αλάιεςε ησλ ελ ιφγσ πνζψλ απφ ηνπο νηθείνπο
ινγαξηαζκνχο ή ρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη κεηαθνξά ησλ πνζψλ απηψλ
κέζσ ηνπ Γηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Με χπαξμε επαξθνχο ππνινίπνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ή επαξθνχο πηζησηηθνχ νξίνπ ζηελ
πηζησηηθή θάξηα ή εθ παξαδξνκήο ιαλζαζκέλε εληνιή αλάιεςεο ή ρξέσζεο
κηθξφηεξνπ ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο δήισζεο
πνπ απεζηάιε κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet.
3. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνδνρήο θαη επηηπρνχο
θαηαρψξεζεο απηήο ζην ζχζηεκα TAXISnet, κε απηφκαηε απφδνζε ζηνλ απνζηνιέα
– ππνθείκελν κνλαδηθνχ αξηζκνχ θαηαρψξεζεο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο.
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Δηδηθά
πξνθεηκέλνπ
νινθιήξσζε
εκεξνκελία
πιεξσκήο.

ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ρξεσζηηθήο πεξηνδηθήο δήισζεο
λα ζεσξείηαη ε δήισζε απηή σο ππνβιεζείζα απαηηείηαη ε επηηπρήο
ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο κέζσ Τξαπέδεο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
ππνβνιήο. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία

Άξζξν 4
Γηαρείξηζε ηωλ πεξηνδηθώλ δειώζεωλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά.
Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. δηαρεηξίδεηαη ηηο δειψζεηο πνπ παξειήθζεζαλ κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο TAXISnet, φπσο ηηο δειψζεηο πνπ παξέιαβε ζε έληππε κνξθή
κεραλνγξαθηθά κέζσ TAXIS ή ρεηξφγξαθα.
Ζ εθηχπσζε ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν
ηεο ΓΟΥ πηζηνπνηεί ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη απνηειεί ηίηιν εμφθιεζεο ή
πίζησζεο γηα ρξήζε απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή.
Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν έρεη θαηαρσξεζεί
πεξηνδηθή δήισζε κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet θαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ
νθεηιφκελνπ πνζνχ ζην δεκφζην ε ίδηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη ζηε ΓΟΥ,
απνξξίπηεηαη ε θαηαρσξεζείζα κέζσ TAXISnet δήισζε.
Άξζξν 5
Τπνβνιή ηεο δήιωζεο ζε έληππε κνξθή ζηε ΓΟΤ.
1. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2, ε πεξηνδηθή
δήισζε ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ., ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) Εεηείηαη ζπκςεθηζκφο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε
απαηηήζεηο θαηά ηνπ δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66
Α΄/31.3.2011).
β) Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ζαλφληνο
ππνθείκελνπ ζην θφξν.
γ) Μεηά απφ έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Υ., γηα ππνθείκελνπο ζην θφξν
πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ, εθφζνλ θξίλεηαη φηη ζπληξέρεη πξαγκαηηθή
αδπλακία ππνβνιήο ηεο δήισζεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Πξαγκαηηθή αδπλακία
ππνβνιήο ελδεηθηηθά ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε ππνθεηκέλσλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, κεγάιεο ειηθίαο ή πνπ δελ έρνπλ
εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
δ) Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet θαη
δελ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηνπ ρξεσζηηθνχ
ππνινίπνπ απηήο, κέζσ ησλ ηξαπεδψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πεξηνδηθή δήισζε
κπνξεί λα ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηε κεζεπφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα
πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ην απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο αξρηθήο
δήισζεο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet.
ε) Τν εηδηθφ δίθηπν TAXISnet δελ κπνξεί θαη γηα φζν ρξφλν απηφ δελ είλαη
δπλαηφλ, λα αλαγλσξίζεη σο εκπξφζεζκε ηελ πεξηνδηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πεξηνδηθή
5

δήισζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηε κεζεπφκελε ηνπηθά εξγάζηκε
εκέξα.
ζη) Δθφζνλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ηερληθή
αδπλακία ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet λα θάλεη απνδεθηή ηελ ππνβνιή ησλ
πεξηνδηθψλ δειψζεσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ή ππάξρεη ηερληθή αδπλακία πιεξσκήο απηψλ κέζσ
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑΣ. Σηελ
πεξίπησζε απηή θαη κεηά απφ έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Υ., ε
πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηε κεζεπφκελε ηνπηθά εξγάζηκε
εκέξα.
δ) Δκπξφζεζκεο πεξηνδηθήο δήισζεο θαηά παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ηεο, ιφγσ ηνπηθήο αξγίαο ή ηνπηθά κε εξγάζηκεο εκέξαο.
ε) Απφξξηςεο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά, ιφγσ
ιαλζαζκέλεο απφδνζεο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά
νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
i. ε πεξηνδηθή δήισζε είρε αξρηθά θαηαρσξεζεί εκπξφζεζκα ζην εηδηθφ δίθηπν
TAXISnet,
ii. είρε δνζεί εκπξφζεζκα ε νξζή εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα,
iii. ππήξρε ηνπιάρηζηνλ ην αθξηβέο ππφινηπν ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηεο
πεξηνδηθήο δήισζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε
ε θαηαβνιή, ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο.
Σηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιιεηαη εθ λένπ ε απνξξηθζείζα πεξηνδηθή δήισζε ζε
έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ, κέρξη θαη ηελ πέκπηε (5ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ
κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο, ζπλππνβάιινληαο ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ, κέζσ ηνπ TAXISnet, ελεκεξψλεη
ηνλ ππνθείκελν θαη ηελ αξκφδηα ΓΟΥ, κε ειεθηξνληθή κέζνδν, γηα ηελ απνξξηθζείζα
δήισζε θαη ην πξνο θαηαβνιή πνζφ.
2. Γηα ηελ ππνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ ζε έληππε κνξθή ζηηο ΓΟΥ
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε έληππα πνπ πξνεθηππψλνληαη κε κεραλνγξαθηθά κέζα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ 1177/1993 (ΦΔΚ 357Β΄/17.5.1993), είηε ηα
έληππα πνπ αλαξηψληαη ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηα
νπνία κπνξεί λα εθηππψλνληαη ζε έγρξσκε ή αζπξφκαπξε κνξθή.
3. Σηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη πεξηνδηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη ζε ηξία
αληίηππα.
4. Δπίζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο φια ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ ζα
θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο ΓΟΥ κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο
δειψζεσλ TAXIS.
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Άξζξν 6
Απνδεηθηηθό ππνβνιήο θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ.
1. Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο ζε έληππε κνξθή ζηε ΓΟΥ,
γηα ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη πνζφ γηα θαηαβνιή, απνδεηθηηθφ ππνβνιήο απηήο
απνηειεί ην αληίηππν κε ππνγξαθή παξαιαβήο.
2. Όηαλ πξνθχπηεη πνζφ γηα θαηαβνιή, απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ
απνηειεί :
α) Ζ ίδηα ε πεξηνδηθή δήισζε, εάλ δελ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά ηδηαίηεξν
απνδεηθηηθφ είζπξαμεο θαη εθφζνλ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιαβφληνο
ππαιιήινπ θαη ηνπ Τακία (ν νπνίνο ζέηεη ηελ ππεξεζηαθή θαη αηνκηθή ηνπ ζθξαγίδα),
ή
β) Τν ηδηαίηεξν απνδεηθηηθφ είζπξαμεο, εθφζνλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά (κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS) θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ εθδφηε θαη ηνπ Τακία.
3. Σηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο κέζσ ηνπ
εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, απφδεημε γηα ηελ ππνβνιή απνηειεί ε εκθάληζε ζηελ
νζφλε ηεο δήισζεο ζπζρεηηζκέλεο κε ην κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο TAXIS θαη
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θαη αληίγξαθν ππνβνιήο απνηειεί ε εθηχπσζε απηψλ
κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πνζφ γηα θαηαβνιή, ε επηηπρήο νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή αλαθνξά πνπ δηαηίζεηαη κέζσ
ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet, ε εθηχπσζε ηεο νπνίαο απνηειεί γηα ηνλ ππνθείκελν
ην απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο.
4. Ζ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, κπνξεί λα αλαπιεξσζεί κφλν θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 76 ηνπ Π.Γ. 16/89 (ΦΔΚ 6 Α΄/5.1.1989).
Άξζξν 7
Αθεηεξία γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηνλ ππνινγηζκό
ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ.
1. Ωο αθεηεξία γηα ην ρξφλν επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο αξρηθψλ δειψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη
ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη δελ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179
Α΄/11.9.1997) φπσο ηζρχεη, ιακβάλεηαη ε επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο
πξνζεζκίαο γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο δήισζεο.
2. Ωο αθεηεξία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ζηελ πεξίπησζε
εθπξφζεζκεο, αλαθξηβνχο ή κε ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο, γηα ηηο νπνίεο
πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή, ιακβάλεηαη ε επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο
πξνζεζκίαο γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο δήισζεο.
3. Ζ πξνζεζκία θαηά παξάηαζε ππνβνιήο εκπξφζεζκεο πεξηνδηθήο δήισζεο,
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ ηζρχεη γηα ηηο εθπξφζεζκεο πεξηνδηθέο δειψζεηο, γηα ηηο
νπνίεο ιακβάλεηαη ππφςε ε αξρηθή πξνζεζκία ππνβνιήο φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν πξφζζεηνο θφξνο
αλάινγα κε ηνπο κήλεο θαζπζηέξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπκπίπηνπζεο αξγίεο.
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Άξζξν 8
Γπλαηόηεηα ππνβνιήο ηεο ηξνπνπνηεηηθήο θαη εθπξόζεζκεο εθθαζαξηζηηθήο
δήιωζεο θαη ηωλ δηνξζωηηθώλ θαη εθπξόζεζκωλ αλαθεθαιαηωηηθώλ πηλάθωλ,
κέζω ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet.
Οη ππφρξενη ζην θφξν κπνξνχλ, απφ 23.12.2011, λα ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ
εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet:
α) Τηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη εθπξφζεζκεο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο πνπ
αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ απφ 1.1.2010 θαη εθεμήο.
β) Τνπο δηνξζσηηθνχο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ
εκεξνινγηαθέο πεξηφδνπο απφ 1.1.2010 θαη εθεμήο θαη ηνπο εθπξφζεζκνπο
αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ εκεξνινγηαθέο πεξηφδνπο απφ 1.1.2011
θαη εθεμήο.
Άξζξν 9
Καηάξγεζε δηαηάμεωλ.
Απφ 1.1.2012 θαηαξγνχληαη:
α) Tν άξζξν 1 ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ 1005/1994.
β) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1214/1994.
γ) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1055/2001.
δ) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/2001.
ε) Tα άξζξα 1, 2, ε πεξίπησζε ΗΗ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3, ην
άξζξν 4 εθηφο ηεο παξαγξάθνπ 4, θαζψο θαη ηα άξζξα 5 έσο θαη 7 ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ
1019/2003.
ζη) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1003/2004.
δ) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1063/2004.
ε) Ζ ΑΥΟ ΠΟΛ 1060/2006.
Άξζξν 10
Έλαξμεο ηζρύνο
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ηζρχεη απφ 1.1.2012. Δηδηθά νη εθπξφζεζκεο θαη ηξνπνπνηεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέζσ TAXISnet απφ 23.12.2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
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