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ύληοκε περηγραθή  

Σηελ Λέα έθδνζε πεξηιακβάλεηαη ε απαξαίηεηε παξακεηξνπνίεζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λένπ εληύπνπ 

πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ. Ζ βαζηθόηεξε αιιαγή ηνπ εληύπνπ είλαη όηη πιένλ δελ γίλεηαη αλάιπζε αλά 

ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηηο εηζξνέο . Δλζσκαηώλεηαη ζην λέν έληππν ε αίηεζε επηζηξνθήο, κε ηελ απιή 

ζπκπιήξσζε ελόο θσδηθνύ γηα ην πνζό θαη ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθώλ γηα ην ιόγν ηεο επηζηξνθήο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη πιένλ θαηάζεζε μερσξηζηήο αίηεζεο επηζηξνθήο . Δλζσκαηώλεηαη θαη ε αίηεζε ζπκςεθηζκνύ ηνπ 

πξνο επηζηξνθή πνζνύ κε κειινληηθέο νθεηιέο . Γηα ην ιόγν απηό παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκόο ινγαξηαζκνύ γηα ηελ θαηάζεζε ζε απηόλ, ηνπ πξνο επηζηξνθή πνζνύ . 

Τέινο ην ίδην έληππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο επηρεηξήζεηο γηα ην δηαθαλνληζκό παγίσλ θαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο αλαινγίαο έθπησζεο (pro-rata) .  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σηηο ππάξρνπζεο πεξηνρέο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηεί ε εξγαζία αλαβάζκηζεο 

κεηαβιεηώλ πνπ είλαη δηαζέζηκε από ην κελνύ Εηδηθέο Εξγαζίεο  Φνξνινγηθέο δειώζεηο 

Αλαβάζκηζε κεηαβιεηώλ. Σηελ παξαπάλω εξγαζία είλαη απαξαίηεην λα επηιεγεί ζύλδεζε ηωλ 

κεηαβιεηώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζύλδεζε ηωλ ινγαξηαζκώλ (εζόδωλ / εμόδωλ /ινγηζηηθνύ 

ζρεδίνπ) κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ λένπ εληύπνπ Πεξηνδηθήο Δήιωζεο ΦΠΑ . 

 

 

Μέζω ηεο εθηύπωζεο «Έιεγρνο θηλεζέληωλ ινγαξηαζκώλ πνπ δελ ελεκεξώλνπλ θνξνινγηθή 

δήιωζε» κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε θάπνηα 

κεηαβιεηή δήιωζεο . 

Γηα ηε ζύλδεζε ηωλ ινγαξηαζκώλ κε θάπνηα κεηαβιεηή ηνπ λένπ εληύπνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε επηινγή «Σύλδεζε κεηαβιεηήο» πνπ έρεη πξνζηεζεί ζηε ιίζηα ηωλ 

ινγαξηαζκώλ εζόδωλ/εμόδωλ/ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ . Δηαζέζηκε επηινγή απνηεινύλ νη 

κεηαβιεηέο ηωλ εληύπωλ πνπ έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό όηη είλαη «ππνινγηδόκελεο από 

θηλήζεηο» . 

 

 

Δπηζηξνθή 
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Ροή εργαζηώλ 

 Γεληθές πιεροθορίες λέοσ εληύποσ 

 Αιιαγές ζηολ σποιογηζκό ηες δήιωζες ποσ προθύπηοσλ από ηελ θαηάργεζε ηες 

Εθθαζαρηζηηθής Δήιωζες ΦΠΑ  

 

 

 

Δπηζηξνθή 
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Αλαισηηθή περηγραθή 

 Γεληθές πιεροθορίες λέοσ εληύποσ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο κεηαβιεηώλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ην λέν έληππν ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ .  

Θα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο επηζεκάλεηο αλαθνξηθά κε θάπνηεο κεηαβιεηέο ηνπ λένπ εληύπνπ . 

Σπγθεθξηκέλα ζηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο ησλ εηζξνώλ όπσο θαη ζηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο ηνπ ΦΠΑ 

εηζξνώλ : 

 361 /381 

 362 /382 

 363 /383 

 364 /384 

 365 /385 

 366 /386 

Δκθαλίδεηαη κε δηπιό θιηθ επηπιένλ νζόλε ζηελ νπνία γίλεηαη αλάιπζε ησλ εηζξνώλ αλά ζπληειεζηή ΦΠΑ, 

όπνπ απηό ρξεηάδεηαη . 

 

Σηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πξνζέκαηα Α,Β,C (πρ F2361A, F2361B) θ.ιπ. είλαη 

ππνινγηδόκελεο από θηλήζεηο θαη αληηζηνηρνύλ ζε θάζε κία θαηεγνξία ΦΠΑ . H κεηαβιεηή κε ην πξόζεκα  

1 (πρ F23611) είλαη ζηαηηθή θαη ζε απηή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ρεηξόγξαθα ε ζπλνιηθή αμία πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο κεηαβιεηέο 361 – 366 ή ζηηο κεηαβιεηέο 381 – 386 . Τέινο ε κεηαβιεηή κε ην πξόζεκα 2 

(πρ F23612) είλαη επίζεο ππνινγηδόκελε από θηλήζεηο θαη πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ινγαξηαζκώλ όισλ 

ησλ θαηεγνξηώλ ΦΠΑ .  
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Σηνλ θσδηθό 400 – Δπηζηξνθή Φόξνπ Αξ.41 (Πσι Αγξ. Πξνηόλησλ Φ 3%) ζε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη κε 

δηπιό θιηθ κπνξεί λα νξηζηεί ε αμία πσιήζεσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ. Ζ αμία απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηζηξνθήο θόξνπ 3%.  

 

 

Δπηζηξνθή 
 

 

 Αιιαγές ζηολ σποιογηζκό ηες δήιωζες ποσ προθύπηοσλ από ηελ 

θαηάργεζε ηες Εθθαζαρηζηηθής Δήιωζες ΦΠΑ  

Κε ηνλ λόκν 4281/2014 θαηαξγήζεθε ε ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ γηα όιεο ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 . Ζ θαηάξγεζε αθνξά ζε όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ππόρξεσλ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο βηβιίσλ. 

Κε δεδνκέλν ινηπόλ όηη γηα ηε ρξήζε 2014 δελ ζα ππνβιεζεί εθθαζαξηζηηθή δήισζε ΦΠΑ, θα 

μεηαθερθεί ζηην πρώηη περιοδική δήλωζη ηοσ 2015, ηο ηστόν πιζηωηικό σπόλοιπο ηης 

ηελεσηαίας περιοδικής δήλωζης ΦΠΑ ηοσ 2014. 

 

Υπάξρνπλ όκσο θάπνηεο νπζηώδεηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πνπ θάιππηε ν ππνινγηζκόο ηεο 

εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ νη νπνίεο παξακέλνπλ ζε ηζρύ .  

Οη ππνρξεώζεηο απηέο αθνξνύλ:  

 ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ πίλαθα Ε  γηα ην δηαθαλνληζκό θνηλώλ εηζξνώλ βάζεη PRO-RATA  

θαη  
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 ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ πίλαθα Ζ γηα ηνλ πεληαεηή δηαθαλνληζκό ηνπ ΦΠΑ εηζξνώλ ησλ επελδπηηθώλ 

αγαζώλ. 

Όζεο ινηπόλ επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ηνλ πίλαθα Ε ή ηνλ πίλαθα Ζ, ζα πρέπεη σποιογίζοσλ  

ηο έλησπο ηες εθθαζαρηζηηθής δήιωζες ΦΠΑ . Ο ππνινγηζκόο ζα απνηειεί κέξνο ηνπ θνξνινγηθνύ 

αξρείνπ ηεο ρξήζεο θαη ζα πξέπεη λα επηδεηρζεί ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν . 

Ο πίλαθαο Ε ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε όηη ίζρπε πάληα θαη  ηπρόλ νξηζηηθόο ζπληειεζηήο Pro-Rata πνπ 

ζα πξνθύςεη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηελ επόκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν γηα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζξνώλ ζηηο 

πεξηνδηθέο δειώζεηο ΦΠΑ . 

Ο πίλαθαο Ζ ίζσο θέηνο λα αθνξά ζε ιηγόηεξεο επηρεηξήζεηο δηόηη κε ηνλ Λ.4281/2014 ηξνπνπνηήζεθε ην 

άξζξν 33 παξ.3 πεξ.αα ηνπ Θώδηθα ΦΠΑ (Λ.2859/2000). 

Τν θείκελν ηνπ άξζξνπ απηνύ έρεη πιένλ σο εμήο : 

“Σε πεξίπηωζε παξάδνζεο αγαζώλ επέλδπζεο ή νξηζηηθήο παύζεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ ζε 

θνξνινγεηέεο πξάμεηο, θαηά ηε δηάξθεηα πεληαεηίαο ή δεθαεηίαο, πξνθεηκέλνπ γηα αθίλεηα ηεο 

παξαγξάθνπ 2, ελεξγείηαη εθάπαμ δηαθαλνληζκόο κέζα ζην ίδην έηνο θαη ηα αγαζά απηά ζεωξνύληαη, γηα 

ηα έηε πνπ απνκέλνπλ, όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν: 

α)ζε θνξνινγεηέεο δξαζηεξηόηεηεο, εθόζνλ πξόθεηηαη: 

αα) γηα παξάδνζε ε νπνία ππάγεηαη ζην θόξν’’ 

Γηεγξάθε δειαδή ην παξαθάησ εδάθην πνπ αθνινπζνύζε ζην παξαπάλσ άξζξν θαη ην νπνίν παξαηίζεηαη 

παξαθάησ : 

 «θαη ν θόξνο πνπ αλαινγεί ζηελ παξάδνζε απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην θόξν πνπ αλαινγεί ζηα 

ελαπνκέλνληα έηε ηεο πεληαεηνύο πεξηόδνπ δηαθαλνληζκνύ». 

 

Άξα ν πίλαθαο Ζ ζα ζπκπιεξσζεί κόλν γηα δηαθαλνληζκό επελδπηηθώλ αγαζώλ πνπ παξαδόζεθαλ πξηλ 

ηελ ηζρύ ηνπ Λ.4281/2014 δειαδή πξηλ από ηηο 8/8/2014 . Δπίζεο, ζα ζπκπιεξσζεί γηα ηηο ινηπέο 

πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην δηαθαλνληζκό ΦΠΑ επελδπηηθώλ αγαζώλ όπσο ε κε ρξήζε (αδξάλεηα) ηνπ 

παγίνπ, ε κεηαβνιή ζπληειεζηή Pro-Rata θ.ιπ. .   

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ δύν απηώλ πηλάθσλ ζα νδεγήζεη πηζαλώο ζε πνζά θόξνπ γηα έθπησζε ή θαηαβνιή 

από δηαθαλνληζκό ΦΠΑ . Τν ηπρόλ πνζό γηα έθπησζε ελεκεξώλεη ηνλ θσδηθό 702 ηεο εθθαζαξηζηηθήο 

ΦΠΑ. Πνζό γηα έθπησζε κηθξόηεξν από 30 επξώ, πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πίλαθα Ζ 

(θσδηθόο 507) αγλνείηαη θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 702. 

Τν ηπρόλ πνζό γηα θαηαβνιή αλ δελ ππεξβαίλεη ζηνλ πίλαθα Ε (θσδηθόο 423) ηα 30 επξώ αγλνείηαη. 

Δπίζεο ηπρόλ πνζό γηα θαηαβνιή αλ δελ ππεξβαίλεη ζηνλ πίλαθα Ζ (θσδηθόο 507) ηα 30 επξώ αγλνείηαη 

επίζεο. Αλ ηπρόλ ππάξρεη ηειηθό πνζό ΦΠΑ γηα θαηαβνιή ιόγσ δηαθαλνληζκώλ ησλ πηλάθσλ Ε θαη Ζ 

κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 706 ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ. 

 

Σηελ πξώηε πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ πνπ ζα ππνβιεζεί ην 2015 πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ηα πνζά ΦΠΑ πνπ 

πξνέθπςαλ γηα θαηαβνιή ή έθπησζε από δηαθαλνληζκνύο . Τα  πνζά γηα θαηαβνιή κεηαθέξνληαη ζηνλ 
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θσδηθό 423 ηεο λέαο πεξηνδηθήο δήισζεο (Φ2) ΦΠΑ έηνπο 2015. Τα πνζά γηα έθπησζε κεηαθέξνληαη  

ζηνλ θσδηθό 407 ηεο λέαο πεξηνδηθήο δήισζεο (Φ2) ΦΠΑ έηνπο 2015.  

Ζ κεηαθνξά ησλ πνζώλ γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθας εθθαζάρηζες ηοσ ΦΠΑ δηαθαλοληζκώλ ηες εθθαζαρηζηηθής δήιωζες 2014 
&  ελεκέρωζε λέας περηοδηθής  δήιωζες 

Μεηαβιεηή Περηγραθή Δήιωζε 

706 Ιακβάλεηαη ππόςε ν Φόξνο γηα θαηαβνιή από 
δηαθαλνληζκνύο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο πνπ 
έρεη ππνινγηζηεί ζηελ κεηαβιεηή 706 

Δθθαζαξηζηηθή Γήισζε 

411 Ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπλνιηθή αμία ΦΠΑ Δηζξνώλ 

πνπ κεηώζεθε βάζεη Pro-Rata ησλ πεξηνδηθώλ 
δειώζεσλ ηεο πξνεγνύκελε ρξήζεο 

Πξνεγνύκελε Πεξηνδηθή 

δήισζε 

  Υποιογίδεηαη ε  Δηαθορά 706 - 411   

423 Ζ Φξεσζηηθή δηαθνξά γηα θαηαβνιή από 
δηαθαλνληζκνύο ΦΠΑ (706 - 411)  κεηαθέξεηαη 

ζηνλ θσδηθό 423 ηεο λέαο πεξηνδηθήο δήισζεο  

Λέα Πεξηνδηθή δήισζε 

      

  Αλ ε δηαθνξά ησλ θσδηθώλ  706-411 είλαη 
πηζησηηθή  

  

702 Ιακβάλεηαη ππόςε ν Φόξνο γηα έθπησζε από 
δηαθαλνληζκνύο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο πνπ 
έρεη ππνινγηζηεί ζηελ κεηαβιεηή 702 

Δθθαζαξηζηηθή Γήισζε 

407 Ο θσδηθόο 407 ηεο λέαο πεξηνδηθήο δήισζεο 

ελεκεξώλεηαη από ηελ ζρέζε  702 + (706-411) 

(εθόζνλ ε δηαθνξά 706 -411 είλαη πηζησηηθή) 

Λέα Πεξηνδηθή δήισζε 

 

 

Μόνο ποζά διακανονιζμών ΦΠΑ μπορούν να μεηαθερθούν ζε περιοδική δήλωζη ηης επόμενης 

τρήζης . Σε καμία περίπηωζη δεν μεηαθέρεηαι άλλος κωδικός από ηην «μη σποβληθείζα» 

εκκαθαριζηική ΦΠΑ 2014 ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ επόκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ . Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, ν θσδηθόο 802, δειαδή ην ηειηθό πηζησηηθό ππόινηπν γηα έθπησζε ηνπ εληύπνπ ηεο 

εθθαζαξηζηηθήο ΦΠΑ αγλνείηαη .    

  

Τέινο κηα άιιε ιεηηνπξγία ηεο θαηαξγεζείζαο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ πνπ ήηαλ ε αίηεζε 

επηζηξνθήο ηπρόλ πηζησηηθνύ ππνινίπνπ ΦΠΑ ηζρύεη πιένλ σο ιεηηνπξγηθή δπλαηόηεηα ηεο λέαο 

πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ έηνπο 2015 . Τν λέν έληππν δήισζεο ΦΠΑ (Φ2) ιεηηνπξγεί θαη σο αίηεζε 

επηζηξνθήο ΦΠΑ (πίλαθαο Γ) . Σε νπνηαδήπνηε πεξίνδν κπνξεί πιένλ ν ππόρξενο κε ηελ ππνβνιή ηεο 

πεξηνδηθήο δήισζεο λα δεηήζεη επηζηξνθή ΦΠΑ θαη κάιηζηα δειώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ (IBAN) γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ επηζηξεθόκελνπ ΦΠΑ . 

 

 

Δπηζηξνθή 
 

 

 


