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Οδηγίερ για ηο νέο ηπόπο ςποβολήρ ηων 
πεπιοδικών δηλώζεων Φ.Π.Α. 

 
 
ΠΟΛ.1170/8.7.2013 
Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ππνπαξαγξάθνπ Α.6 ηνπ λ.4152/2013 θαη νδεγίεο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπο 
Αζήλα, 8.7.2013 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ 
ΣΜΗΜΑ Α΄ 
2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 
ΔΟΓΩΝ 
Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Α΄ 
 
Σαρ. Γ/λζε : ίλα 2-4 
Σαρ. Κώδηθαο : 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πιεξνθνξίεο : Γ. Αλαγλσζηόπνπινο 
Σειέθσλν : 210- 3645615 
Fax : 210- 3645413 
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 
 
ΠΟΛ 1170 
 
Θέμα: Κοινοποίηζη διαηάξεων ςποπαπαγπάθος Α.6 ηος ν.4152/2013 και 
οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. 
 
αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α6, ηεο παξαγξάθνπ Α, 
ηνπ πξώηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α΄/9.5.2013) «Δπείγνληα 
κέηξα εθαξκνγήο ησλ λόκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013», πνπ 
αθνξνύλ ζέκαηα εθαξκνγήο ΦΠΑ θαη παξέρνληαη νη αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο 
γηα ηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 
 
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ, 
αληηθαζίζηαληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, 
ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ ζηελ πεξίπησζε 
ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο. 
 
Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ, ηξίηνπ, ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ εδαθίνπ, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11.α ηεο ίδηαο ππνπαξαγξάθνπ 
ε ρξεσζηηθή πεξηνδηθή δήισζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη λα γίλεη απνδεθηή 
εάλ θαηαβιεζεί πνζό ηνπιάρηζηνλ δέθα επξώ (10,00€), γηα ηηο εκπξόζεζκεο 
πεξηνδηθέο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη από 1.6.13 θαη ηηο εθπξόζεζκεο 
πεξηνδηθέο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη από 1.7.13. εκεηώλεηαη όηη 
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ζύκθσλα κε ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ.1129/3.6.2013, ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ ρξεσζηηθώλ δειώζεσλ είλαη ε 20ε εκέξα πνπ αθνινπζεί ηε 
θνξνινγηθή πεξίνδν θαη όρη ε 26ε πνπ ήηαλ ζε ηζρύ έσο ζήκεξα. 
 
α) ηελ πεξίπησζε εκπξόζεζκεο δήισζεο, ην ππόινηπν πνζό θαηαβάιιεηαη 
ζε δύν δόζεηο. Η πξώηε δόζε ηζνύηαη κε ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ 
ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ αθνύ αθαηξεζεί ην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε κε ηελ 
ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη απηή θαηαβάιιεηαη έσο θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε 
εκέξα γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Η 
δεύηεξε δόζε ηζνύηαη κε ην ππόινηπν πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ 
ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά δύν ηνηο εθαηό θαη θαηαβάιιεηαη 
έσο θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ηνπ 
επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ ππνβιήζεθε ε δήισζε. Σα πνζά ησλ δόζεσλ 
πνπ δελ θαηαβάιινληαη θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκα ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα 
ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν είλαη πιεξσηέα 
εθάζηε δόζε. 
 
εκεηώλεηαη όηη εθόζνλ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαηαβάιιεηαη πνζό 
πνπ θαιύπηεη ή ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ρξεσζηηθνύ 
ππνινίπνπ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο πνζνύ ζην ηέινο ηνπ κήλα 
ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ην ππόινηπν νθεηιόκελν πνζό θαηαβάιιεηαη ζην 
ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ ππνβιήζεθε ε δήισζε 
πξνζαπμεκέλν θαηά δύν ηνηο εθαηό (2%). 
 
εκεηώλεηαη όηη ην ζύλνιν ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ βεβαηώλεηαη καδί κε ηελ 
πξνζαύμεζε ηνπ 2% επί ηεο δεύηεξεο δόζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 
θαζώο θαη όηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο 
πξνζαύμεζεο πνπ ππνινγίδεηαη γηα ην νθεηιόκελν πνζό ηεο δεύηεξεο δόζεο 
(ζην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε), 
αλεμάξηεηα εάλ ην πνζό ή κέξνο απηνύ θαηαβιεζεί έσο ην ηέινο ηνπ κήλα 
ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 
 
Η ππνβνιή ηεο ρξεσζηηθήο δήισζεο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ ΣΑΥΙSnet 
νξηζηηθνπνηείηαη (γίλεηαη απνδεθηή) θαηά ην ρξόλν πνπ θαηαβάιιεηαη ην πνζό 
πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηαπηόηεηα πιεξσκήο. Μέρξη ηνλ αλσηέξσ ρξόλν ε 
δήισζε κπνξεί λα δηαγξαθεί θαη λα ππνβιεζεί εθ λένπ. Μεηά ην ρξόλν απηό 
νπνηαδήπνηε δηόξζσζε γίλεηαη κε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο. Η 
πηζησηηθή ή κεδεληθή δήισζε νξηζηηθνπνηείηαη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 
ζην εηδηθό δίθηπν TAXISnet. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ δελ ππεξβαίλεη ην 
πνζό ησλ εθαηό επξώ (100,00€), ην ππόινηπν ηνπ κε θαηαβιεζέληνο κε ηε 
δήισζε θόξνπ θαηαβάιιεηαη έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκόζηεο 
ππεξεζίεο εκέξα ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 
 
Παράδειγμα 
 
Τπνβάιιεηαη εκπξόζεζκε δήισζε κε ρξεσζηηθό ππόινηπν 1.000,00€ γηα ηε 
θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Μαΐνπ 2013 θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 
πξνζεζκία 20.6.13 πνζό 10,00€. ηηο 20.6.13 βεβαηώλεηαη ην πνζό ησλ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16567


3 
 

10,00€, θαζώο θαη δύν δόζεηο γηα ην ππόινηπν νθεηιόκελν πνζό, ε πξώηε 
πνζνύ 490,00€ ε νπνία θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα 
ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ Ινπλίνπ (28.6.13) θαη ε δεύηεξε πνζνύ 
510,00€ (500€ πιένλ πξνζαύμεζε 2% επί ηνπ πνζνύ απηνύ {10,00€}), ε 
νπνία θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκόζηεο 
ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα (31.7.13). Δπηζεκαίλεηαη όηη αθόκα θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ εμνθιείηαη ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ ησλ δόζεσλ έσο ην 
ηέινο ηνπ Ινπλίνπ, ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θαη ηνπ πνζνύ ηεο 
πξνζαύμεζεο. 
 
Δάλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε θαηαβιεζεί κέρξη 20.6.13 πνζό 600,00€, κε 
ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο βεβαηώλεηαη ην πνζό ησλ 600,00€ θαη κία δόζε 
πνζνύ 408,00€ (400€ πιένλ πξνζαύμεζε 2% επί ηνπ πνζνύ απηνύ {8,00€}), 
ε νπνία θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκε ζηηο 31.7.13. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε 
πξνζαύμεζε θαηά 2% νθείιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζό ησλ 
400,00€ θαηαβιεζεί έσο ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ. 
 
ην αλσηέξσ παξάδεηγκα, εάλ ην ρξεσζηηθό ππόινηπν είλαη κέρξη 100€, ην 
ππόινηπν ηνπ κε θαηαβιεζέληνο κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θόξνπ 
βεβαηώλεηαη θαη θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκν ζηηο 28.6.13. 
 
β) ηελ πεξίπησζε εθπξόζεζκεο δήισζεο ην ππόινηπν ηνπ κε 
θαηαβιεζέληνο κε ηε δήισζε θόξνπ βεβαηώλεηαη θαη θαζίζηαηαη 
ιεμηπξόζεζκν έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο εκέξα 
ηνπ κήλα, γηα ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ν πξόζζεηνο θόξνο. 
 
Παράδειγμα 
 
Τπνβάιιεηαη εθπξόζεζκε δήισζε κε ρξεσζηηθό ππόινηπν 1.000,00€ γηα ηε 
θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Απξηιίνπ 2013 θαη κέρξη ηηο 20.7.13 θαηαβάιιεηαη 
πνζό 10,00€. 
 
Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο έρεη ήδε ππνινγηζηεί πξόζζεηνο θόξνο 
εθπξνζέζκνπ ππνβνιήο γηα δύν κήλεο θαζπζηέξεζεο 3 % θαη ην νθεηιόκελν 
πνζό αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.030,00 €. Σν ππόινηπν πνζό ησλ 1.020,00 
€, πνπ δελ θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, θαζίζηαηαη 
ιεμηπξόζεζκν ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ ίδηνπ κήλα (31-7-2013). 
 
Η θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα θαη ηα ΔΛ.ΣΑ, ζύκθσλα κε ηελ έσο 
ζήκεξα ηζρύνπζα δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ «ηαπηόηεηα 
πιεξσκήο» πνπ παξέρεηαη από ην εηδηθό δίθηπν TAXISnet, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011. Η θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ 
πνζνύ ησλ δόζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ηα ΔΛ.ΣΑ 
κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ «ηαπηόηεηα νθεηιήο», ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ.1212/23.11.2012. 
 
Δθόζνλ νη δόζεηο θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκεο επηβαξύλνληαη γηα θάζε κήλα 
θαζπζηέξεζεο κε ηελ πξνζαύμεζε πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζ. 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., όπσο ηζρύνπλ, πνπ ζήκεξα είλαη έλα ηνηο εθαηό 
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(1%). Οη δόζεηο πνπ θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκεο είλαη δπλαηό λα ππάγνληαη ζε 
ξύζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 
εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ κόλν γηα ηηο πεξηνδηθέο δειώζεηο ΦΠΑ, 
ελώ νθεηιόκελα πνζά κε βάζε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ζπλερίδνπλ λα 
θαηαβάιινληαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο. 
 
2. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ δύν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 
Κώδηθα ΦΠΑ, όπσο ηξνπνπνηνύληαη, νξίδεηαη όηη, ζε πεξίπησζε ειέγρνπ, 
εθπξόζεζκε πεξηνδηθή δήισζε είλαη απνδεθηή κέρξη ηελ εκεξνκελία 
θαηαρώξεζεο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ ζην βηβιίν ηεο ΓΟΤ γηα 
ηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 49 θαη 
50 παξ. 1, ή κέρξη ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζηνλ ππόρξεν ησλ πξάμεσλ 
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 48.Α θαη 50 
παξ. 2, ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ. 
 
Με ηηο ηξνπνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξάμεσλ 
πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 48.Α (Έιεγρνο από ην 
γξαθείν) ή κε ην άξζξν 50 παξ. 2, ε ππνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο γίλεηαη 
απνδεθηή κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ζηνλ 
θνξνινγνύκελν, θαη όρη κέρξη ην ρξόλν θαηαρώξεζεο ηεο πξάμεο ζην βηβιίν 
ηεο ΓΟΤ, πνπ ήηαλ ζε ηζρύ έσο ζήκεξα. Πεξαηηέξσ εθπξόζεζκε πεξηνδηθή 
δήισζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ 
πξάμεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεσζηηθό ππόινηπν ηεο πεξηνδηθήο 
δήισζεο είλαη κεγαιύηεξν από απηό πνπ θαηαινγίζηεθε κε ηελ πξάμε 
πξνζδηνξηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ε ελ ιόγσ δηαθνξά θόξνπ. 
 
Παράδειγμα 
 
ηηο 15.7.2013 εθδίδεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνύ, ζε ππνθείκελν ζην θόξν, 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 50 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ θαη πνζνύ 2.400,00€, ιόγσ κε 
ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Μαΐνπ 2013, 
κε ηεθκαξηό ππνινγηζκό ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο βάζεη ησλ πεξηνδηθώλ 
δειώζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ηνπ 
Φεβξνπαξίνπ, Μαξηίνπ, Απξηιίνπ. Με ηελ πξάμε απηή, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε 
ζηνλ ππνθείκελν ζηηο 18.7.13, θαηαινγίζηεθε θύξηνο θόξνο 2.400,00€ ζηνλ 
θνξνινγνύκελν ηελ 18.7.2013. Δάλ από ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ 
ππνθείκελνπ ζην θόξν πξνθύπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζην δεκόζην πνζνύ 
4.000€, ν ελ ιόγσ ππνθείκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθπξόζεζκε δήισζε γηα 
ην πνζό ησλ 1.600€ πνπ νθείιεη. ηελ πεξίπησζε απηή ην πνζό πνπ 
θαηαινγίζηεθε βάζεη ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ αλαγξάθεηαη ζηα 
πξνζηηζέκελα πνζά ηνπ θόξνπ εηζξνώλ. 
 
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδίδνληαη 
από 1.7.2013 θαη εθεμήο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 11.β. ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Α6. 
 
Σα ππόινηπα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 επαλαιακβάλνπλ δηαηάμεηο πνπ 
ηζρύνπλ ήδε, θαηά ζπλέπεηα εθαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/38/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/49
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/50/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/48%CE%91
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/50/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/50/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/50/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/48%CE%91
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/50/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/50/paragraph/2
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έρνπλ δνζεί ζην παξειζόλ. 
 
3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 αληηθαζίζηαληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ θαη νξίδεηαη όηη ηα πξόζσπα 
πνπ πξαγκαηνπνηνύλ απνθιεηζηηθά πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ηνπο παξέρεηαη 
δηθαίσκα έθπησζεο, ηα κε ππνθείκελα ζην θόξν λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη 
νη αγξόηεο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο, έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ 
πεξηνδηθή δήισζε κόλν γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο θαηά ηηο νπνίεο 
πξαγκαηνπνηνύλ θνξνινγεηέεο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζώλ ή ιήςεηο 
ππεξεζηώλ γηα ηηο νπνίεο είλαη ππόρξεα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ. Η 
πεξηνδηθή δήισζε πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ 
πξάμεσλ θαζώο θαη θάζε άιιεο πξάμεο γηα ηελ νπνία νθείιεηαη θόξνο από ηα 
πξόζσπα απηά γηα ηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν. Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο 
θαηαξγείηαη ε ππνβνιή ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο έσο ηελ 15ε εκέξα ηνπ 
επόκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα πνπ ν θόξνο θαζίζηαηαη απαηηεηόο θαη 
πιένλ ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ κήλα πνπ 
αθνινπζεί ηε θνξνινγηθή πεξίνδν, ζύκθσλα κε ηελ ΑΤΟ 
ΠΟΛ.1129/3.6.2013. Η ππνβνιή ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε έληππε κνξθή ζηελ Γ.Ο.Τ. έσο όηνπ πινπνηεζεί ε δπλαηόηεηα 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο από ηα πξόζσπα απηά. 
 
Δπίζεο κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαζηεξώλεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 
εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο από ηα αλσηέξσ πξόζσπα αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηήζεη θνξνινγεηέεο πξάμεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. ην 
πιαίζην απηό ηα ελ ιόγσ πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο 
εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο εθόζνλ εληόο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ δηαηεξνύλ 
ηελ εγγξαθή ηνπο ζην «κεηξών VIES». ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε 
αλαγξάθνληαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο θαζώο θαη 
θάζε άιιε πξάμε γηα ηελ νπνία ηα πξόζσπα απηά έρνπλ θαηαβάιιεη θόξν κε 
ηηο πεξηνδηθέο ηνπο δειώζεηο, ζύκθσλα κε ηα όζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Η 
εθθαζαξηζηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη γηα ην ρξόλν παξακνλήο ησλ αλσηέξσ 
πξνζώπσλ ζην «κεηξών VIES». 
 
ην «κεηξών VIES» εγγξάθνληαη όια ηα αλσηέξσ πξόζσπα, πνπ δελ 
αλήθνπλ ζην θαλνληθό θαζεζηώο, εθόζνλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 36, παξ. 1, 
πεξ. β΄ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ ππνβάιινπλ δήισζε κεηαβνιώλ γηα έλαξμε 
πξαγκαηνπνίεζεο ελδνθνηλνηηθώλ απνθηήζεσλ ή ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ δειώλνπλ ηελ 
έλαξμε ιήςεο ππεξεζηώλ ελδνθνηλνηηθά.  
 
εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα εγγξάθνληαη ζην «κεηξών VIES» 
ππνρξεσηηθά εάλ ην ύςνο ησλ ελδνθνηλνηηθώλ απνθηήζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνύλ, ρσξίο ην ΦΠΑ, ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 10.000 επξώ ή 
πξναηξεηηθά εθόζνλ ην επηζπκνύλ, θαζώο θαη γηα ελδνθνηλνηηθή ιήςε 
ππεξεζηώλ αλεμαξηήησο ύςνπο. Η εγγξαθή απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί, 
εθόζνλ δελ πθίζηαληαη νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, κε ππνβνιή δήισζεο 
κεηαβνιώλ εληόο 30 εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη 
ηζρύεη από ηελ έλαξμε απηήο. Η εθθαζαξηζηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ.1045/23.2.2012, ζε έληππε κνξθή 
ζηηο Γ.Ο.Τ. έσο όηνπ δνζεί ε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο. 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/38/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16567
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/36/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13467
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Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 11.γ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α6, δειαδή από 9.5.2013 
θαη θαηά ζπλέπεηα ηα αλσηέξσ πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο 
εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ ιήγεη εληόο ηνπ 
έηνπο 2013, εθόζνλ εληόο ηνπ έηνπο δηαηεξνύλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 
«κεηξών VIES». 
 
4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ θαη νξίδεηαη όηη ζηελ 
πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξαηάζεσλ ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ηεο πεξηνδηθήο ή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ή ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ, 
νη ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηζρύνπλ από ηελ έθδνζή ηνπο, 
αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ εθεκεξίδα ηεο 
θπβεξλήζεσο. 
 
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 11.γ. ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α6, δειαδή από 9.5.2013 
θαη αθνξνύλ παξαηάζεηο πνπ ρνξεγνύληαη από ην ρξόλν απηό θαη εθεμήο. 
 
5. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4α 
ζην άξζξν 49 θαη λέα παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 50, αληίζηνηρα, κε ηηο νπνίεο 
νξίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδίδνληαη 
βάζεη ησλ άξζξσλ απηώλ, δελ πθίζηαηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ 
πξόζζεηνπ θόξνπ ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθνύ ή δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ. 
Πεξαηηέξσ δελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππαγσγήο ησλ πνζώλ πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ησλ πξάμεσλ απηώλ, ζε νπνηαδήπνηε δηεπθόιπλζε ή 
ξύζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηζρύεη γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο «πάγηαο ξύζκηζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ» ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Α2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄ 107). 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηζρύνπλ αλεμάξηεηα εάλ πξόθεηηαη γηα 
ηαθηηθό ή πξνζσξηλό έιεγρν. 
 
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδίδνληαη 
από 1.7.2013, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 11.β. ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Α6, αλεμάξηεηα από ηε θνξνινγηθή ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 
πνπ αθνξά ν έιεγρνο. 
 
6. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6, 7, 8 θαη 9 ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, σο πξνο ηελ βεβαίσζε βάζεη ησλ πξάμεσλ 
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ. Δηδηθόηεξα: 
 
ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, βεβαηώλεηαη ην εθαηό 
ηνηο εθαηό (100%) ηνπ πνζνύ πνπ πξνθύπηεη από ηελ πξάμε. Απηνλόεην είλαη 
όηη ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, βεβαηώλεηαη ην πνζό 
πνπ πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό πξαθηηθό. 
 
Δπίζεο θαζνξίδεηαη όηη αλαζηέιιεηαη ε είζπξαμε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό ηνπ 
πνζνύ πνπ βεβαηώζεθε ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο εκπξόζεζκεο πξνζθπγήο 
θαηά πξάμεσλ ηαθηηθνύ ειέγρνπ (άξζξν 49), έσο ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/38/paragraph/11
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/49/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/49/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/49/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/50/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/53
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αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή ηεο νξηζηηθήο πξσηόδηθεο απόθαζεο. Δληνύηνηο, 
νινθιεξώλεηαη ε βεβαίσζε θαη ηακεηαθώο ηνπ πνζνύ πνπ ηίζεηαη ζε 
αλαζηνιή. 
 
Η ηακεηαθή βεβαίσζε ηνπ θόξνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα, 
εάλ ε νξηζηηθή πξσηόδηθε απόθαζε είλαη εηο βάξνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, απηόο 
λα θαηαβάιιεη πξνζαύμεζε ππνινγηδόκελε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. 
(1% ζήκεξα) γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο αληί πνζνζηνύ πξόζζεηνπ θόξνπ 
ππνινγηδόκελνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2523/1997, πνπ 
ζήκεξα είλαη ελάκηζε ηνηο εθαηό (1,5%). 
 
Πεξαηηέξσ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 6, παξ. 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. ρσξεί 
ζπκςεθηζκόο ησλ νθεηιώλ πνπ ηεινύλ ζε αλαζηνιή κε ηπρόλ απαηηήζεηο ηνπ 
ππνθεηκέλνπ ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
Πεξαηηέξσ απνζαθελίδεηαη όηη ν θόξνο πνπ έρεη βεβαησζεί, θαηά ην πνζό 
πνπ δελ νθείιεηαη κε βάζε απόθαζε νπνηνπδήπνηε αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ 
εθπίπηεηαη ή επηζηξέθεηαη. 
 
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδίδνληαη 
από 1.7.2013, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 11.β. ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Α6. 
 
7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 αληηθαζίζηαληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 54 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ θαη θαηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ηνπ 
θόξνπ ζε δόζεηο ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ή 
δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, ή νξηζηηθνπνίεζεο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ 
ιόγσ κε άζθεζεο ή εκπξόζεζκεο άζθεζεο πξνζθπγήο. Καηά ζπλέπεηα, 
εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ εκπξόζεζκσλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ, γηα ηηο 
νπνίεο, ν θόξνο θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα 
ΦΠΑ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ν νθεηιόκελνο θόξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ 
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηε βεβαίσζε. 
 
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδίδνληαη 
από 1.7.2013, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 11.β. ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Α6. 
 
Παράδειγμα 
 
Δθδίδεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ζηηο 28.6.2013 πνπ αθνξά πξνζσξηλό 
έιεγρν θαη θαηαινγίδεηαη θύξηνο θόξνο 8.000,00€ θαη πξόζζεηνο θόξνο 
2.800,00€. Η πξάμε νξηζηηθνπνηείηαη ζηηο 8.7.2013 κε ηελ ππνγξαθή 
πξαθηηθνύ δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Ο πξόζζεηνο θόξνο κεηώλεηαη 
ζηα ηξία πέκπηα (1.680€), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ λ.2523/1997, θαηαβάιιεηαη ην 1/5 ηνπ ζπλνιηθά νθεηιόκελνπ 
πνζνύ κε ηελ δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη ην ππόινηπν 4/5 ζε 6 
δόζεηο. Δθόζνλ νη δόζεηο απηέο δελ θαηαβιεζνύλ εκπξόζεζκα ν ππνθείκελνο 
έρεη δηθαίσκα λα ππαρζεί ζε ξύζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο απηώλ, ππό 
πξνϋπνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/356/year/1974/article/6/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/54
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/2/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/2/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2523/year/1997/article/2/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
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ην ίδην παξάδεηγκα εάλ ε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ εθδνζεί ζηηο 1.7.2013 ν 
πξόζζεηνο θόξνο δελ κεηώλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ην 1/5 ηνπ ζπλνιηθά 
νθεηιόκελνπ θόξνπ κε ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη ην ππόινηπν 
4/5 εθάπαμ, έσο ηελ 31.8.2013. Σν πνζό πνπ βεβαηώλεηαη κε ηελ πξάμε ζηελ 
πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο πνπ 
εθαξκόδεηαη γηα ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο. 
 
8. Η ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 11 θαη ε αλαθνξά ζε 
απηή ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ ηνπ λόκνπ λνείηαη σο αλαθνξά ζηελ 
ππνπαξάγξαθν Α6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ απηνύ. Γηα ηελ επρεξέζηεξε 
αλάγλσζε, ε έλαξμε ηζρύνο αλαθέξεηαη ζηηο θαη’ ηδίαλ δηαηάμεηο αλσηέξσ. 
 
 
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 
 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
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