Αθήνα, 04.05.2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η ∆/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. 16η ∆/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
3. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
4. 12η ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Β) ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
Ταχ. ∆/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα
Ν. Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3645615, 210 3645378
Fax : 210 3645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
ΠΟΛ 1098
ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόµενο, τρόπος και χρόνος υποβολής “Ειδικού
Σηµειώµατος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.”, καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής
της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε
το άρθρο 79 του ν.3842/2010»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Οικονοµικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253
Α),όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010(ΦΕΚ 58 Α).
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 54 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 ΦΕΚ 248

Α).
4. Την µε αριθ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/03.11.2010).
5. Την ανάγκη αλλαγής του εντύπου λόγω της τροποποίησης των διατάξεων των
άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010
και της µεταβολής των συντελεστών του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α).
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουµένων για την οµαλή εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε το άρθρο 79 του ν.3842/2010.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόµενο
Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου
Φ.Π.Α.» σύµφωνα µε τον ν.3296/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο
79 του ν.3842/2010, για τις δηλώσεις που αφορούν το οικονοµικό έτος 2011 και
εφεξής, όπως το υπόδειγµα που επισυνάπτεται ως παράρτηµα της παρούσας.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι σε υποβολή
Το «Ειδικό Σηµείωµα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται από υποκείµενους οι
δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του
ν.3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του
ν.3842/2010, εφόσον επιλέγουν να φορολογηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές
και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές µετακύλισης.
Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος υποβολής
1. Το «Ειδικό Σηµείωµα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε
τρία αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων επιστρέφεται υπογεγραµµένο στον υποκείµενο ή
στον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, ως αντίγραφο.
2. Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2010, η
υποβολή του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγµατοποιείται
ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του
υποκείµενου και ολοκληρώνεται εντός 5 (πέντε) εργασίµων ηµερών, ως εξής:
α) Την 20η Ιουνίου 2011, προκειµένου για υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε

1,2.
β) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 1, 2, προκειµένου για
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.
γ) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 3, 4, προκειµένου για
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους
λήγει σε 5, 6.
δ) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 5, 6, προκειµένου για
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8.
ε) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 7, 8, προκειµένου για
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας, οι παραπάνω
προθεσµίες µετακυλίονται ανάλογα.
3. Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε ή λήγει εντός του 2011, η υποβολή του
«Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγµατοποιείται µε την τελευταία
κατά περίπτωση δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος ή Εκκαθαριστικής ∆ήλωσης
Φ.Π.Α.
4. «Ειδικό Σηµείωµα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» που υποβάλλεται εκπρόθεσµα δεν γίνεται
αποδεκτό και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
5. Τροποποιητικό «Ειδικό Σηµείωµα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» γίνεται αποδεκτό εφόσον
υποβάλλεται εντός των προθεσµιών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.
6. Τα οριζόµενα στις παραπάνω παραγράφους 1, 2, 3 και 4, εφαρµόζονται ανάλογα
και για τις συµπληρωµατικές δηλώσεις λοιπών φορολογιών, στις περιπτώσεις που
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3296/2004 και του άρθρου 79
του ν. 3842/2010, προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων.
Άρθρο 4
Παραλαβή σηµειώµατος – βεβαίωση του οφειλόµενου φόρου
1. Τα «Ειδικά Σηµειώµατα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο
που τηρείται από το τµήµα Φ.Π.Α. της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Στο βιβλίο αυτό
καταχωρούνται ο αύξων αριθµός και η ηµεροµηνία υποβολής του σηµειώµατος, ο
Α.Φ.Μ. και το επώνυµο ή η επωνυµία του υποκείµενου, η διαχειριστική περίοδος και
το νέο πιστωτικό υπόλοιπο ή χρεωστικό υπόλοιπο όπως προκύπτει από τον «Πίνακα
Εκκαθάρισης του Φόρου».
2. Το ποσό του τυχόν οφειλόµενου φόρου βεβαιώνεται ως έσοδο του
προϋπολογισµού στους υφιστάµενους κωδικούς για την µετ΄ έλεγχον διαδικασία.
Άρθρο 5
Τρόπος καταβολής του οφειλόµενου φόρου

1. Ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον είναι µικρότερος ή ίσος των
300 (τριακοσίων) ευρώ. Εάν είναι µεγαλύτερος, δύναται να καταβληθεί µέχρι και σε
6 (έξι) µηνιαίες δόσεις, αλλά το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των 300 (τριακοσίων) ευρώ.
2. Η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υποβολή του «Ειδικού
Σηµειώµατος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» και οι επόµενες καταβάλλονται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, των µηνών που ακολουθούν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η έναρξη ισχύος της ορίζεται από τη δηµοσίευσή της.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

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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