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Ι. Γενικά 
 
Με την ΑΓΓ∆Ε ΠΟΛ.1198/25.8.2014 όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΓΓ∆Ε 
ΠΟΛ.1049/11.2.2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την 
παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συµπλήρωση του εντύπου. 
 
Το έντυπο χρησιµοποιείται τόσο για την υποβολή των τακτικών όσο και των έκτακτων 
δηλώσεων ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής για την ίδια 
φορολογική περίοδο τόσο τακτικής όσο και έκτακτης δήλωσης υποβάλλονται δύο 
ξεχωριστές δηλώσεις. 
 
ΙΙ. Συµπλήρωση των ενδείξεων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Κωδ. 001 - 002: Οι κωδικοί αυτοί συµπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση.  
 
Κωδ.003: Γράψτε τη ∆.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.  
 
Κωδ.004: Συµπληρώστε το ηµερολογιακό έτος της φορολογικής περιόδου για την 
οποία υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ. 
 
Κωδ.005: Συµπληρώστε ηµερολογιακά (από - έως) την φορολογική περίοδο που 
αφορά η δήλωση. Στις περιπτώσεις έναρξης ή οριστικής παύσης εργασιών, έναρξης ή 
λήξης της διαχειριστικής περιόδου καθώς και ένταξης ή απένταξης στο κανονικό 
καθεστώς εντός της φορολογικής περιόδου, ως ηµερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται 
το συγκεκριµένο διάστηµα που αφορά. 
 
Κωδ. 006: ∆ιαγραµµίστε µε (Χ) τη συγκεκριµένη φορολογική περίοδο ανάλογα αν είναι 
µήνας, τρίµηνο, ή εξάµηνο: 
 
α) Ηµερολογιακός µήνας για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων µε βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και για το ∆ηµόσιο όταν 
ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκεινται στο φόρο. 
 
β) Ηµερολογιακό τρίµηνο για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και 
έκδοση στοιχείων µε βάση απλοποιηµένα λογιστικά πρότυπα ή για υπόχρεους, οι οποίοι 



 

 

 δεν υποχρεούνται σε τήρηση  βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε τη 
φορολογική νοµοθεσία. 
 
γ) Ηµερολογιακό εξάµηνο για τους υπόχρεους οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς 
κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παράδειγµα: O 
µήνας Αύγουστος θα διαγραµµιστεί, ως MΗΝΑΣ: 8 ενώ το τρίµηνο Ιουλίου - 
Σεπτεµβρίου, ως ΤΡΙΜΗΝΟ: 3. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι υπόχρεοι που ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής 
του φόρου και υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ ανά εξάµηνο σε περίπτωση που ασκούν και 
άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάγονται στο κανονικό καθεστώς (µε µηνιαία ή 
τρίµηνη φορολογική περίοδο), υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις ΦΠΑ για την άλλη 
δραστηριότητα. 
 
Κωδ. 007: ∆ιαγραµµίστε µε (Χ) εάν η δήλωση είναι τροποποιητική. Στις περιπτώσεις 
αυτές συµπληρώνονται όλα τα πεδία της δήλωσης µε τα σωστά στοιχεία. 
 
Κωδ. 008: ∆ιαγραµµίστε µε (Χ) εάν η δήλωση υποβάλλεται µε επιφύλαξη σύµφωνα µε 
το άρθρο 20 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
 
Κωδ. 009: ∆ιαγραµµίστε µε (Χ) εάν η δήλωση υποβάλλεται ως έκτακτη. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α' (Κωδ. 101- 104) 
 
Στον Πίνακα αυτό συµπληρώστε τα στοιχεία του υποκειµένου στο φόρο ή λήπτη και 
ειδικότερα: 
 
Κωδ. 101: Το επώνυµο ή η επωνυµία, όπως αναφέρεται στο καταστατικό έγγραφο. 
 
Κωδ. 102: Το όνοµα. 
 
Κωδ. 103: Το όνοµα του πατέρα. 
 
Κωδ. 104: Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (εννεαψήφιος αριθµός).  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β' (Κωδ. 301 - 430) 
 
Όλα τα δεδοµένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφού 
προηγουµένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και εκπτώσεις. Σε περίπτωση που το 
αλγεβρικό άθροισµα των ανωτέρω πράξεων έχει αρνητικό πρόσηµο θα αναγράφεται το 
συνολικό ποσό µε το πρόσηµο πλην (-) πριν από αυτό. Στα προστιθέµενα και 
αφαιρούµενα ποσά του φόρου εισροών αναγράφονται πάντα αριθµοί µε θετικό 
πρόσηµο. 
 
Α. Εκροές φορολογητέες - φόρος εκροών  
 
Κωδ. 301 - 306: 
 
1. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ την αξία των φορολογητέων εκροών που έχουν 
επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των πωλήσεων παγίων, τις 
αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις ιδιοχρησιµοποιήσεις υπηρεσιών. Στην περίπτωση που 
είστε ενταγµένοι στο καθεστώς 39β (ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το 
χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής) προκειµένου για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας αναγράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. τα ποσά που 
«αποδεδειγµένα» εισπράξατε (ΠΟΛ.1214/30.9.2014). 
 
2. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. την αξία των εισροών οι οποίες έχουν τόπο 



 

 

 φορολογίας το εσωτερικό της χώρας, δεν απαλλάσσονται και υπόχρεος για την 
καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών. Ενδεικτικά: 
 
• τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 
 
• τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.α',  
 
• τις λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενο στο φόρο εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα, 
 
• τις λήψεις αγαθών σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ (αερίου µέσω 
συστήµατος φυσικού αερίου, ευρισκόµενου στο έδαφος της Κοινότητας ή οποιουδήποτε 
άλλου δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα, ηλεκτρικής ενέργειας ή θερµότητας ή 
ψύχους µέσω δικτύων θέρµανσης ή ψύξης), από υποκείµενους στο φόρο οι οποίοι δεν 
είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας, 
 
• τις λήψεις αγαθών ή υπηρεσιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 13 (εκτός της παρ. 3) και 14 (εκτός της παρ. 2) του Κώδικα 
ΦΠΑ, από υποκείµενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της 
χώρας και δεν έχουν αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ είτε στο όνοµά τους είτε µέσω φορολογικού 
αντιπροσώπου, 
 
• τις αγορές ανακυκλώσιµων αγαθών, τις λήψεις δικαιωµάτων εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου καθώς και τις εκτελέσεις τεχνικών έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 39α, 
 
• τις αγορές επενδυτικών αγαθών σύµφωνα µε την ΚΥΑ Π.2869/ΠΟΛ.137/4.5.1987 και 
ΑΥΟ ΠΟΛ.1128/8.4.1997. 
 
3. Γράψτε το δηλούµενο τίµηµα των παραδόσεων ακινήτων, των οποίων τα συµβόλαια 
έχουν υπογραφεί µέχρι τη λήξη της φορολογικής περιόδου (δηλ. έχει πραγµατοποιηθεί 
η µεταβίβαση), καθώς και τη φορολογητέα αξία (άρθρ. 19.2.α' του Κώδικα Φ.Π.Α.) των 
αυτοπαραδόσεων ακινήτων. 
 
4. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. τη φορολογητέα αξία της µικτής αµοιβής των 
πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων. 
 
5. Γράψτε το θετικό περιθώριο κέρδους των µεταπωλητών µεταχειρισµένων αγαθών.  
 
Κωδ. 331 - 336: Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα 
αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου. 
 
Κωδ. 307: Γράψτε το άθροισµα των φορολογητέων εκροών (κωδ. 301 έως και 306) 
 
Κωδ. 337: Γράψτε το σύνολο του φόρου εκροών (κωδ. 331 έως και 336). 
 
Το σύνολο του φόρου εκροών σας, κωδ. 337 συγκρίνετέ το µε το σύνολο του φόρου 
εκροών σας που προκύπτει από τα βιβλία σας.  
 
Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία σας, είναι µεγαλύτερο τη διαφορά γράψτε τη 
στον κωδ. 422. 
 
Κωδ. 342: 
 
1. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, σύµφωνα µε το άρθρο 
28. Στον κωδικό αυτό περιλαµβάνεται και η αξία των αγαθών που µεταφέρονται σε 
άλλο κράτος - µέλος (π.χ. µε σκοπό τη µεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισµό 
των εκεί εγκαταστάσεών σας) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.γ' του 



 

 

 ίδιου άρθρου. 
 
2. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών σύµφωνα µε 
το άρθρο 15 παρ. 2 . 
 
3. Γράψτε επίσης την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων: 
 
α) των καινούργιων µεταφορικών µέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11,  
 
β) των αγαθών µε ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, βιοµηχανοποιηµένα 
καπνά, αλκοολούχα) προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος, υποκειµένους που 
διενεργούν αποκλειστικά πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών 
τους, νοµικά πρόσωπα µη υποκείµενα εγκαταστηµένα σε άλλο κράτος µέλος εφόσον 
αυτά δεν εξατοµικεύονται µε ΑΦΜ/ΦΠΑ. Ειδικά για καινούρια µεταφορικά µέσα 
περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις προς µη υποκείµενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα 
(ιδιώτες) εγκαταστηµένα σε άλλο κράτος µέλος. 
 
Κωδ. 345: Γράψτε τη αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε το άρθρο 
14.2.α' είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος - µέλος και υπόχρεος για την καταβολή του 
φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών και εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές 
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. 
 
Επίσης γράψτε την αξία των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και αφορούν την 
παροχή υπηρεσιών που σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.α' του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι 
φορολογητέες σε άλλο κράτος µέλος.  
 
Κωδ. 348: 
 
1. Γράψτε την αξία των εξαγωγών που πραγµατοποιήσατε προς τρίτες χώρες. 
 
2. Γράψτε την αξία της παράδοσης πλοίων τα οποία απαλλάσσονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 27.1.α' του Κώδικα Φ.Π.Α., την αξία της παράδοσης υλικών και αντικειµένων 
που προορίζονται να ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν σε αυτά, καθώς και των 
καυσίµων, τροφοεφοδίων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών. 
 
3. Γράψτε την αξία της παράδοσης αεροσκαφών τα οποία απαλλάσσονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 27.1.β' του Κώδικα Φ.Π.Α,. την αξία της παράδοσης υλικών και αντικειµένων 
που προορίζονται να ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν σε αυτά, καθώς και των 
καυσίµων, τροφοεφοδίων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών. 
 
Κωδ. 349: Γράψτε τις λοιπές εκροές που δεν επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. και για τις 
οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Ενδεικτικά: 
 
1. Την αξία των παραδόσεων αγαθών που φορολογούνται σε άλλο κράτος µέλος (π.χ. 
πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού πλοίου κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα) 
 
2. Την αξία όλων των πράξεων που πραγµατοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
οι οποίες εάν πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην 
Αίγυπτο). 
 
3. Την αξία των πωλήσεων αγαθών σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ 
(αερίου µέσω συστήµατος φυσικού αερίου, ευρισκόµενου στο έδαφος της Κοινότητας ή 
οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα, ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερµότητας ή ψύχους µέσω δικτύων θέρµανσης ή ψύξης), σε υποκείµενους στο φόρο οι 
οποίοι δεν είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας, 
 



 

 

 4. Την αξία των πωλήσεων αγαθών από απόσταση, όπως προβλέπονται από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α.. 
 
5. Την αξία των πωλήσεων αγαθών µετά από εγκατάσταση ή συναρµολόγηση, µε ή 
χωρίς δοκιµή λειτουργίας, που πραγµατοποιείται σε άλλο κράτος - µέλος. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείµενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που 
πραγµατοποιεί τις συγκεκριµένες παραδόσεις αγαθών. 
 
6. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, προς υποκείµενους που 
πραγµατοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, οι οποίες 
απαλλάσσονται σύµφωνα τα άρθρα 24.1.ζ' και 28.1.δ' (σχετική η Α.Υ.Ο. 
1103551/8478/Α0014 /ΠΟΛ.1262/2.8.1993). 
 
7. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και την αξία των παροχών υπηρεσιών που 
πραγµατοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών. Για την 
απαλλαγή αυτή εφαρµόζεται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/ 0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995. 
 
8. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών για τις οποίες 
υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο υποκείµενος στο φόρο λήπτης 
(ανακυκλώσιµα απορρίµµατα, δικαιώµατα εκποµπής αερίων ρύπων, τεχνικών έργων 
προς δήµους). 
 
9. Την αξία των πράξεων που αφορούν ειδικά καθεστώτα, όπως το κόστος των 
ταξιδιωτικών πακέτων, καθώς και την απαλλασσόµενη αµοιβή από ταξιδιωτικά πακέτα. 
 
10. Την αξία της τιµής αγοράς, ή πώλησης όταν αυτή είναι µικρότερη από την τιµή 
αγοράς, προκειµένου για µεταχειρισµένα αγαθά του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. και 
την αξία προς απόδοση στον εντολέα προκειµένου για διοργανωτές δηµοπρασιών του 
άρθρου 46. 
 
11. Τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της φορολογητέας αξίας στις 
ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις εξαγωγές. 
 
12. Την αξία της προµήθειας των υποκειµένων που µεσολαβούν στη διάθεση καρτών 
τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά 
µηχανήµατα, καθώς και η προµήθεια από την πώληση εφηµερίδων και περιοδικών που 
διανέµονται µέσω πρακτορείων διανοµής. 
 
13. Την αξία των πράξεων σύµφωνα µε την ΚΥΑ Π 2869/1987 και την 
ΠΟΛ.1128/8.4.1997. 

14. Την αξία των πωλήσεων αγαθών λιανικά σε ταξιδιώτες εγκαταστηµένους σε τρίτες 
χώρες σύµφωνα µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/30.12.1996, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
πιστωτικό τιµολόγιο για το Φ.Π.Α. εντός της ίδιας φορολογικής περιόδου ή έχει 
εφαρµοστεί η διαδικασία της άµεσης απαλλαγής.  
 
15. Την αξία των λοιπών πράξεων που δεν επιβαρύνονται µε ΦΠΑ και για τις οποίες 
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους καθώς και την αξία των 
απαλλασσοµένων πράξεων των άρθρων 24 έως και 28, όπως πωλήσεις αγαθών και 
παροχές υπηρεσιών σε διπλωµατικές αρχές, σε αποθηκευτές ή εναποθέτες φορολογικής 
αποθήκης του άρθρου 26 του Κώδικα Φ.Π.Α. καθώς και σε φορολογικές αποθήκες σε 
άλλο εγκεκριµένο αποθηκευτή. Σηµειώνεται στον ίδιο κωδικό συµπεριλαµβάνονται και 
οι απαλλασσόµενες πράξεις παροχής υπηρεσιών σε πλοία ή αεροσκάφη του άρθρου 27.  
 
Κωδ. 310: 
 
1. Γράψτε την αξία των απαλλασσοµένων πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται 



 

 

 δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.  
Ενδεικτικά: 
 
• τις πωλήσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών από µεταπωλητές, 
 
• την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 
 
• την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
είναι φορολογητέες εκτός του εσωτερικού της Χώρας εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές 
δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης εάν οι πράξεις αυτές πραγµατοποιούνταν στο 
εσωτερικό της Χώρας. 
 
2. Γράψτε την αξία των εξαιρουµένων από τον ΦΠΑ πράξεων (π.χ. επιδοτήσεων που 
δεν περιλαµβάνονται στη φορολογητέα αξία, οικονοµικών ενισχύσεων από ΟΑΕ∆ για 
την πρόσληψη προσωπικού, λοιπών οικονοµικών ενισχύσεων, µερισµάτων δικηγόρων, 
εσόδων από συµµετοχές σε άλλες εταιρείες, κ.λ.π.). 
 
Κωδ. 311: Γράψτε το άθροισµα των κωδ. 301 έως και 310. 
 
Κωδ. 312: Γράψτε τον κύκλο εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου 
που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες διακανονισµού του Φ.Π.Α. των εισροών. Για τον 
προσδιορισµό του κύκλου εργασιών αφαιρέστε από το σύνολο των εκροών 
(φορολογητέων, απαλλασσόµενων και εξαιρούµενων) που έχουν περιληφθεί στους 
κωδικούς 301 έως και 310, τις πράξεις που δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό 
του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. Ενδεικτικά: 
 
• Την αξία πώλησης επενδυτικών αγαθών, 
 
• Τις εργασίες της παραγρ. 3β' του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι 
παρεπόµενες της κύριας δραστηριότητας, 
 
• Τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρησιµοποιήσεις υπηρεσιών, 
 
• Τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 
παρ. 2 α') συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών που καταβάλατε για τις 
ενδοκοινοτικές λήψεις των υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 α', 
 
• Την αξία των αγορών σύµφωνα µε την ΚΥΑ Π2869/1987 και την ΠΟΛ.1128/8.4.1997, 
 
• Την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη. 
 
Β. Εισροές φορολογητέες - φόρος εισροών. 
 
Κωδ. 361 - 366: Γράψτε την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγµατοποιήσατε 
εφόσον για τις πράξεις αυτές παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου. Σηµειώνεται ότι 
οι υποκείµενοι οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο άρθρο 39β καθώς και οι πελάτες αυτών 
αναγράφουν την αξία την οποία αποδεδειγµένα εξόφλησαν στους προµηθευτές τους.  
 
Κωδ. 361: Γράψτε την αξία των αγορών αγαθών (εµπορευµάτων, πρώτων και 
βοηθητικών υλών κλπ), λήψη υπηρεσιών, δαπανών, γενικών και λοιπών εξόδων, που 
πραγµατοποιήσατε στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί µε Φ.Π.Α. και 
για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. Σηµειώνεται ότι η αγορά επενδυτικών 
αγαθών δεν περιλαµβάνεται στον κωδικό αυτό. 
 
Επίσης γράψτε την αξία του Ε.Φ.Κ. και των τυχόν άλλων ποσών επί των οποίων η 
Τελωνειακή αρχή υπολογίζει και εισπράττει Φ.Π.Α. καθώς και την αξία των δαπανών 
εκείνων που επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. και αφορούν την ενδοκοινοτική απόκτηση των 



 

 

 ανωτέρω αγαθών. 
 
Κωδ. 381: Γράψτε το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του Κωδ. 361.  
 
Κωδ. 362: Γράψτε την αξία των αγορών και των εισαγωγών επενδυτικών αγαθών οι 
οποίες έχουν επιβαρυνθεί µε Φ.Π.Α. και για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. 
Σηµειώνεται ότι προκειµένου για εισαγωγές γράψτε τόσο τη φορολογητέα αξία όπως 
έχει προσδιοριστεί στο τελωνείο καθώς και την αξία των υπολοίπων δαπανών που 
βαρύνουν την εισαγωγή, επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. και δεν περιλαµβάνονται στην 
ανωτέρω φορολογητέα αξία. 
 
Επίσης γράψτε την αξία του Ε.Φ.Κ. και των τυχόν άλλων ποσών επί των οποίων η 
Τελωνειακή αρχή υπολογίζει και εισπράττει Φ.Π.Α. καθώς και την αξία των δαπανών 
εκείνων που επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. και αφορούν την ενδοκοινοτική απόκτηση των 
ανωτέρω αγαθών. 
 
Κωδ. 382: Γράψτε το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του Κωδ. 362.  
 
Κωδ. 363: Γράψτε την αξία των εισαγωγών (εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών 
υλών, δαπανών κλπ), εκτός των επενδυτικών αγαθών που έχουν συµπεριληφθεί στον 
κωδικό 362, για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. Σηµειώνεται ότι προκειµένου 
για εισαγωγές γράψτε τόσο τη φορολογητέα αξία (συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Φ.Κ.) 
όπως έχει προσδιοριστεί στο τελωνείο, καθώς και την αξία των υπολοίπων δαπανών που 
βαρύνουν την εισαγωγή, επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. και δεν περιλαµβάνονται στην 
ανωτέρω φορολογητέα αξία. 
 
Κωδ. 383: Γράψτε το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του Κωδ. 363.  
 
Κωδ. 364.: Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών για τις οποίες 
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. Στην αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών 
περιλαµβάνεται και η αξία της απόκτησης αγαθών που παραδίδονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Κώδικα ΦΠΑ. 
 
Κωδ. 384: Γράψτε το φόρο ο οποίος αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις του 
Κωδ. 364. 
 
Κωδ. 365: Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών σύµφωνα µε το 
άρθρο 14.2.α του Κώδικα Φ.Π.Α. για τις οποίες σας παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. 
Επίσης γράψτε την αξία των προκαταβολών που καταβάλατε για ενδοκοινοτικές λήψη 
υπηρεσιών σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο. 
 
Κωδ. 385: Γράψτε το φόρο ο οποίος αναλογεί στις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών 
του κωδικού 365. 
 
Κωδ. 366: Γράψτε την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη οι οποίες φορολογούνται στο 
εσωτερικό της Χώρας και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των 
αγαθών ή υπηρεσιών. Ενδεικτικά: 
 
1. Τη λήψη υπηρεσιών από υποκείµενο στο φόρο εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα που 
φορολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 14.2.α', 
 
2. Τη λήψη αγαθών σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ (αερίου µέσω 
συστήµατος φυσικού αερίου, ευρισκόµενου στο έδαφος της Κοινότητας ή οποιουδήποτε 
άλλου δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα, ηλεκτρικής ενέργειας ή θερµότητας ή 
ψύχους µέσω δικτύων θέρµανσης ή ψύξης), από υποκείµενους στο φόρο οι οποίοι δεν 
είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας, 
 



 

 

 3. Τη λήψη αγαθών ή υπηρεσιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 13 (εκτός της παρ. 3) και 14 (εκτός της παρ. 2) του Κώδικα 
ΦΠΑ, από υποκείµενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της 
χώρας και δεν έχουν αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ είτε στο όνοµά τους είτε µέσω φορολογικού 
αντιπροσώπου, 
 
4. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών στο εσωτερικό της 
Χώρας για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο υποκείµενος στο 
φόρο λήπτης (ανακυκλώσιµα απορρίµµατα, δικαιώµατα εκποµπής αερίων ρύπων, 
τεχνικών έργων προς δήµους).  
 
5. Την αξία των αποκτήσεων αγαθών σύµφωνα µε την ΚΥΑ Π2869/1987 και την 
ΠΟΛ.1128/8.4.1997. 
 
Κωδ. 386: Γράψτε το φόρο ο οποίος αναλογεί στις πράξεις λήπτη του Κωδ. 366.  
 
Κωδ. 367: Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 361 έως και 366.  
 
Κωδ. 387: Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 381 έως και 386. 
 
∆. Προστιθέµενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών 
 
Κωδ. 400: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που δικαιούστε ως επιστροφή εάν είστε αγρότης 
του ειδικού καθεστώτος και πραγµατοποιείτε πράξεις πωλήσεων αγροτικών προϊόντων 
παραγωγής σας από δικό σας κατάστηµα ή σε λαϊκές αγορές ή πραγµατοποιείτε 
εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αυτών σε άλλο ΚΜ της ΕΕ. Το ποσό της 
επιστροφής, που πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό αυτό, υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας την αξία των ανωτέρω πράξεων µε το συντελεστή 3%.  
 
Κωδ. 402: Γράψτε το ποσό του φόρου για το οποίο προκύπτει δικαίωµα συµψηφισµού 
και δεν αναγράφεται σε άλλο κωδικό της δήλωσης. Ενδεικτικά: 
 
1. Το ποσό του φόρου της έκτακτης δήλωσης που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της 
φορολογικής περιόδου εφόσον το ποσό του φόρου και η αντίστοιχη φορολογητέα αξία 
περιλαµβάνονται στους κωδικούς 301 έως και 306. Στον ίδιο κωδικό αναγράφεται το 
ποσό του φόρου που καταβλήθηκε µε την ειδική δήλωση ΦΠΑ (µόνο το ποσό βάσει 
δήλωσης, δεν περιλαµβάνεται το ποσό που καταβλήθηκε βάσει έλεγχου) η οποία 
υποβλήθηκε για µεταβίβαση ακινήτου. 
 
2. Τα τυχόν ποσά φόρου για τα οποία γεννάται δικαίωµα συµψηφισµού, λόγω 
µετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (άρθρο 39 και άρθρο 41) όπως προκύπτει από 
τη δήλωση αποθεµάτων µετάταξης (έντυπο 012-ΦΠΑ). 
 
3. Το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην τελωνειακή αρχή µε την ειδική 
δήλωση της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.2859/2000 και έχει αναγραφεί στον κωδικό 
364 της δήλωσης ως ενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείµενο. 
Σηµειώνεται ότι αναγράφεται επίσης ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται κατά την λήξη του 
καθεστώτος αναστολής, έστω και µετά την αφαίρεση του φόρου εισροών, κατά τις 
διαδικασίες των Α.Υ.Ο. ∆.634/93 και ∆.635/93 προκειµένου για αγαθά µε ΕΦΚ. 
 
4. Το φόρο που προκύπτει από την αύξηση του οριστικού ποσοστού της κατ' αναλογία 
έκπτωσης (pro-rata) της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου σε σχέση µε το 
ποσοστό που εφαρµόστηκε για τον προσδιορισµό του εκπιπτόµενου φόρου (προσωρινό 
ή οριστικό ποσοστό της προηγούµενης από αυτή), για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχουν 
υποβληθεί από την αρχή της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου µέχρι και το χρόνο 
διενέργειας των διακανονισµών. 
 



 

 

 Κωδ.407: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει για έκπτωση µετά την διενέργεια 
του διακανονισµού των εκπτώσεων (π.χ. pro-rata, πάγια κλπ) που αφορούν την 
προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. 
 
Ε. Αφαιρούµενα ποσά από το σύνολο του φόρου των εισροών  
 
Κωδ.411: Γράψτε το φόρο των κοινών εισροών που πράγµατι δεν δικαιούται να 
εκπέσει η επιχείρηση µε βάση τους υπολογισµούς που ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 31 
του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
Κωδ. 422: Γράψτε το ποσό του φόρου για το οποίο προκύπτει υποχρέωση καταβολής 
και δεν αναγράφεται σε άλλο κωδικό της δήλωσης. Ενδεικτικά: 
 
1. Το φόρο που εισπράχθηκε από τους πελάτες για τη συγκεκριµένη φορολογική 
περίοδο και είναι µεγαλύτερος από το ποσό του κωδικού 337. 
 
2. Το φόρο που προκύπτει από την µείωση του οριστικού ποσοστού της κατ' αναλογία 
έκπτωσης (pro-rata) της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου σε σχέση µε το 
ποσοστό που εφαρµόστηκε για τον προσδιορισµό του εκπιπτόµενου φόρου (προσωρινό 
ή οριστικό ποσοστό της προηγούµενης από αυτή), για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχουν 
υποβληθεί από την αρχή της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου µέχρι και το χρόνο 
διενέργειας των διακανονισµών.  
 
Κωδ. 423: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει για καταβολή µετά την 
διενέργεια του διακανονισµού των εκπτώσεων (π.χ. pro-rata, πάγια, κλπ) που αφορούν 
την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. 
 
Κωδ.430: Γράψτε το αλγεβρικό άθροισµα των κωδ. 387+ 410 - 428.  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ' 
 
Στον πίνακα αυτό προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσµα της δήλωσης για καταβολή ή 
συµψηφισµό 
 
Κωδ. 470: Γράψτε το αποτέλεσµα της αφαίρεσης των κωδ. 337 (φόρος εκροών) - κωδ. 
430 (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι αρνητικός αριθµός.  
 
Κωδ. 480: Γράψτε το αποτέλεσµα της αφαίρεσης των κωδ. 337 (φόρος εκροών) - κωδ. 
430 (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι θετικός αριθµός. 
 
Κωδ. 401: Γράψτε το πιστωτικό υπόλοιπο για συµψηφισµό που προέκυψε στην 
προηγούµενη φορολογική περίοδο (είτε της ίδιας είτε της προηγούµενης διαχειριστικής 
περιόδου). 
 
Κωδ. 403: Γράψτε το ποσό που βεβαιώθηκε βάσει των προηγούµενων χρεωστικών 
δηλώσεων της ίδιας φορολογικής περιόδου. Ο κωδικός αυτός συµπληρώνεται µόνο στην 
περίπτωση που για την ίδια φορολογική περίοδο υποβάλλονται µία ή περισσότερες 
τροποποιητικές δηλώσεις. 
 
Κωδ. 483: Γράψτε το χρεωστικό υπόλοιπο µέχρι τριάντα ευρώ της προηγούµενης 
φορολογικής περιόδου. 
 
Κωδ. 501. Γράψτε το αλγεβρικό άθροισµα των κωδικών 470+401+403-483 εφόσον 
έχει θετικό πρόσηµο, ή το αλγεβρικό άθροισµα των κωδικών 480+483-401-403 εφόσον 
έχει αρνητικό πρόσηµο. 
 
Κωδ. 511: Γράψτε το αλγεβρικό άθροισµα των κωδικών 470+401+403-483-505 



 

 

 εφόσον έχει αρνητικό πρόσηµο, ή το αλγεβρικό άθροισµα των κωδικών 480+483+505-
401-403 εφόσον έχει θετικό πρόσηµο. 
 
Κωδ. 505: Στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης γράψτε το ποσό που 
σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του για την ίδια φορολογική περίοδο. 
Σηµειώνεται ότι το αιτούµενο ποσό αναγράφεται ανεξαρτήτως εάν έχει πραγµατοποιηθεί 
η επιστροφή του από τη φορολογική διοίκηση. 
 
Σε περίπτωση που το αιτούµενο ποσό είναι µεγαλύτερο από το πιστωτικό υπόλοιπο της 
δήλωσης (κωδ. 501) θα προκύπτει προς καταβολή (κωδ. 511) η διαφορά των ποσών 
αυτών. Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές εάν ο φορολογούµενος θέλει να 
αποφευχθεί η βεβαίωση του συνόλου ή µέρους του αιτούµενου προς επιστροφή ποσού 
µπορεί πριν την υποβολή της σχετικής δήλωσης να ανακαλέσει την αίτηση επιστροφής 
που έχει υποβάλλει. 
 
Κωδ. 502: Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που µεταφέρεται για 
συµψηφισµό στην επόµενη φορολογική περίοδο αφού αφαιρέσετε από το ποσό που έχει 
αναγραφεί στον κωδικό 501 το ποσό που έχει αναγραφεί στον κωδικό 505. Το ποσό του 
κωδικού αυτού δεν µπορεί να είναι αρνητικός αριθµός και από αυτόν πρέπει να 
αφαιρείται τυχόν ποσό που αναγράφεται στον κωδικό 503. 
 
Κωδ. 503: Γράψτε ποσό στον κωδικό αυτό µόνο όταν επιθυµείτε να σας επιστραφεί. Η 
αναγραφή ποσού στον κωδικό αυτό καταχωρείται ως αίτηση επιστροφής και δεν µπορεί 
να µεταφερθεί προς έκπτωση στην επόµενη φορολογική περίοδο. Το ποσό του κωδικού 
αυτού δεν µπορεί να µεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 501. 
 
 Επισηµαίνεται ότι εφόσον συµπληρωθεί ο κωδικός αυτός πρέπει να συµπληρωθεί και ο 
αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ). 
Η υποβολή της αίτησης επιστροφής µε ηλεκτρονικό τρόπο πρόκειται σύντοµα να 
υιοθετηθεί. Έως την υλοποίηση αυτής ο υποκείµενος προκειµένου να ζητήσει επιστροφή 
εξακολουθεί να υποβάλλει έντυπη αίτηση στη ∆.Ο.Υ. που υποβάλλεται η δήλωση.  
 
Κωδ. 507: Γράψτε την αιτία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου διαγραµµίζοντας µε 
«Χ» µία ή περισσότερες αιτίες δηµιουργίας του πιστωτικού υπολοίπου (απαλλασσόµενες 
πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών, αγορά 
επενδυτικών αγαθών, διενέργεια πράξεων για τις οποίες προβλέπεται αναστολή 
καταβολής του φόρου, διαφορά συντελεστών, άλλη αιτία). 
 
Κωδ. 508: Γράψτε το ποσό του αιτούµενου ποσού που επιθυµείται να παρακρατηθεί µε 
σκοπό το συµψηφισµό του µε µελλοντικές σας οφειλές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
 
Το ποσό αυτό αναγράφεται εφόσον υιοθετηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 
επιστροφής. 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ 
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