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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 2 ηος ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 

Α' 94/14.08.2015) αναθοπικά με ηο ΦΠΑ και παποσή ζσεηικών 

διεςκπινίζεων 
 

Κνηλνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ΦΠΑ ησλ παξαγξάθσλ 3 

θαη 4 ηεο Τπνπαξαγξάθνπ Γ.2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο Τπνπαξαγξάθνπ 

Γ.12 ηεο Παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ Α' 

94/14.08.2015) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο - Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο 

Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο», νη νπνίεο 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ κεηά ηελ απφ 19.08.2015 ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ Διιάδνο θαη Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

ηαζεξφηεηαο θαη παξέρνληαη θαηά παξάγξαθν δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο γηα 

ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

 

Ι. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ.2 
 

Παξάγξαθνο 3 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηξνπνπνηείηαη ε πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4334/2015 (ΦΔΚ Α' 80) πνπ αθνξά ζηε ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ θαηά 30% ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα λεζηά ηνπ 



Αηγαίνπ ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη ηξία ζηάδηα θαηαξγήζεσο, αξρήο γελνκέλεο απφ 

01.10.2015 κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ λεζησηηθψλ 

ζπληειεζηψλ απφ 01.01.2017. Σα λεζηά πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε ζηάδην ζα 

νξηζηνχλ εηδηθφηεξα κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

Παπάγπαθορ 4 
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αληηθαηαζηάζεθε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4321/2015 (Α' 32) 

θαη νξίδεηαη φηη εθεμήο νη δηαθαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ εθπηψζεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ζε κία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πεξηιακβάλνληαη ζε δήισζε 

ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

ηέηαξηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

2. Η δηάηαμε απηή ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.4336/2015 απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 

19.8.2015. ην πιαίζην απηφ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ έσο θαη 

18.8.2015 ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

λ.4321/2015 ζχκθσλα κε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ 

ΠΟΛ.1149/10.7.2015. Γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ απφ 19.8.2015 

θαη εθεμήο ηζρχνπλ νη λέεο δηαηάμεηο. 

3. Δθφζνλ ε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζπκπίπηεη κε ιήμε θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ, νη δηαθαλνληζκνί ησλ εθπηψζεσλ ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ δηελεξγνχληαη κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πξνο 

έθπησζε ή θαηαβνιή ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ αθνξά ηνλ ηξίην κήλα (γηα ηνπο 

ηεξνχληεο δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα) θαη ην πξψην ηξίκελν (γηα ηνπο 

ηεξνχληεο απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ή γηα ηνπο κε ππφρξενπο ζε 

ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία), 

ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Παπάδειγμα 1 
 

Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2015 - 31.12.2015 θαηαρσξεί ηα πνζά ησλ 

δηαθαλνληζκψλ γηα ηελ πεξίνδν απηή ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ έηνπο 2016. 

 

Παπάδειγμα 2 
 



Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2015 - 31.12.2015 θαηαρσξεί ηα 

πνζά ησλ δηαθαλνληζκψλ ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2016. 

 

Παπάδειγμα 3 
 

Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.7.2014 - 30.6.2015 θαηαρσξεί ηα 

πνζά ησλ δηαθαλνληζκψλ ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2016 θαζψο ε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε ζηηο 30.6.2015 πξηλ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ησλ λέσλ 

δηαηάμεσλ. Η ίδηα επηρείξεζε γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.7.2015 - 

30.6.2016 θαηαρσξεί ηα πνζά ησλ δηαθαλνληζκψλ ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ 

επηεκβξίνπ ηνπ 2016. 

 

4. Δθφζνλ ε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ δελ ζπκπίπηεη κε ιήμε 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε παχζεο εξγαζηψλ, νη 

δηαθαλνληζκνί ησλ εθπηψζεσλ ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

δηελεξγνχληαη κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πξνο έθπησζε ή 

θαηαβνιή ζε έθηαθηε δήισζε ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα έσο ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ ηέηαξηνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ. ηελ έθηαθηε δήισζε ζα θαηαρσξείηαη σο εκεξνινγηαθή πεξίνδνο ε 

ηειεπηαία θνξνινγηθή πεξίνδνο ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

(ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιήμε). Η έθηαθηε δήισζε ππνβάιιεηαη ζε έληππε 

κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ ππνβιήζεθε ε δήισζε ΦΠΑ ηεο ηειεπηαίαο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. 

 

Παπάδειγμα 4 
 

Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηεί παχζε εξγαζηψλ ζηηο 25.11.2015. Γηα ηα πνζά 

δηαθαλνληζκψλ πξνο έθπησζε ή θαηαβνιή ε επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιιεη 

έθηαθηε δήισζε, ζε έληππε κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ., έσο ζηηο 31.3.2016 θαη λα 

αλαγξάςεη ζε απηή σο εκεξνινγηαθή πεξίνδν «1.11.2015 - 25.11.2015». 

 

Παπάδειγμα 5 
 

Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε ζηηο 15.2.2012 ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 

12.10.2015. Γηα ηα πνζά δηαθαλνληζκψλ πξνο έθπησζε ή θαηαβνιή ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιιεη έθηαθηε δήισζε ζε έληππε κνξθή ζηε 

Γ.Ο.Τ. έσο ζηηο 29.2.2016 θαη λα αλαγξάςεη ζε απηή σο εκεξνινγηαθή 



πεξίνδν «1.10.2015 - 12.10.2015». 

 

5. ηα έληππα ηεο δήισζεο ΦΠΑ Φ2 TAXIS έθδνζε 050-ΦΠΑ 2014 θαη 050- 

ΦΠΑ 2015 ηα πνζά ησλ δηαθαλνληζκψλ πξνο έθπησζε αλαγξάθνληαη ζηνλ 

θσδηθφ «407 - Πνζά δηαθαλνληζκψλ πξνο έθπησζε πξνεγνχκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ» θαη ηα πνζά ησλ δηαθαλνληζκψλ πξνο θαηαβνιή ζηνλ 

θσδηθφ «423 - Πνζά δηαθαλνληζκψλ πξνο θαηαβνιή πξνεγνχκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ». 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο θαηαρσξείηαη ην αιγεβξηθφ 

άζξνηζκα ησλ πνζψλ πξνο έθπησζε ή θαηαβνιή απφ φινπο ηνπο 

δηαθαλνληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν. 

 

Παπάδειγμα 6 
 

Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2015 - 31.12.2015 έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

θφξνπ πεληαθνζίσλ επξψ (500€) ιφγσ παχζεο ρξεζηκνπνίεζεο παγίνπ 

ζηνηρείνπ εληφο ηνπ έηνπο 2015, γηα ην νπνίν δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ 

ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ. Δπίζεο έρεη δηθαίσκα έθπησζεο δηαθνζίσλ 

επξψ (200€) ιφγσ αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ pro-rata γηα ην έηνο 2015 (αχμεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο). Η επηρείξεζε, πεξηιακβάλεη ηα πνζά ησλ 

δηαθαλνληζκψλ ησλ εθπηψζεσλ γηα ηε ρξήζε 2015 ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ 

ππνβάιιεηαη γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξήζεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ επξψ (300€) ζηνλ θσδηθφ «423 - Πνζά 

δηαθαλνληζκψλ πξνο θαηαβνιή πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ» (500€ 

γηα θαηαβνιή - 200€ γηα έθπησζε = 300€ γηα θαηαβνιή). 

 

6. Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο κε ηελ ΠΟΛ 1029.2-2-1995 , πνπ πξνβιέπνληαλ λα 

ππνβάιινληαη ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε καδί κε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε, 

απνζηέιινληαη εθεμήο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ 

δηαθαλνληζκψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε κεξηθήο θαηαβνιήο πνζψλ 

δηαθαλνληζκνχ εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε θαη' 

αλαινγία έθπησζεο (pro - rata), ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ θαηαρσξνχληαη νη 

νξηζηηθνί δηαθαλνληζκνί ππνινγίδεηαη κφλν ε δηαθνξά πνπ απνκέλεη πξνο 

έθπησζε ή θαηαβνιή. 

 

Παπάδειγμα 7 



 

Δπηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2015 - 31.12.2015 θαηαρσξεί ηα 

πνζά ησλ δηαθαλνληζκψλ ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ αθνξά ην Μάξηην ηνπ 2016. 

Γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο 2015 έρεη εθαξκφζεη πξνζσξηλφ 

πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), επί ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ πνπ 

αλέξρνληαη ζε ρίιηα επξψ (1.000€). Σν νξηζηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο σζηφζν 

γηα ην έηνο 2015 πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ζε πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%), δειαδή απμάλεηαη θαηά 10%. Σν πνζφ ησλ εθαηφ επξψ (100€), 

πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ησλ 

ρηιίσλ επξψ (1.000€), αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ κελφο Μαξηίνπ 

2016 ζηνλ θσδηθφ «407 - Πνζά δηαθαλνληζκψλ πξνο έθπησζε πξνεγνχκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ». 

 

8. Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φ.Π.Α. ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ηα πνζά ησλ 

δηαθαλνληζκψλ, ην πνζνζηφ ηεο θαη' αλαινγία έθπησζεο (pro - rata), πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ γηα ηελ 

πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ιακβάλεηαη ππφςε: 

 

i. Ωο νξηζηηθφ πνζνζηφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπηπηφκελνπ θφξνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

ii. Ωο πνζνζηφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπηπηφκελνπ θφξνπ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ινηπέο 

θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

iii. Δπίζεο ην πνζνζηφ απηφ ιακβάλεηαη ππφςε θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο 

πεξηφδνπο ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, έσο φηνπ θαηαρσξεζνχλ 

εκπξφζεζκα ζε δήισζε ΦΠΑ νη δηαθαλνληζκνί ηνπ θφξνπ γηα ηελ ηξέρνπζα 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Καηά ην ρξφλν δήισζεο ησλ δηαθαλνληζκψλ 

πξνζδηνξίδεηαη λέν πνζνζηφ γηα ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη ην 

πνζφ ηεο δηαθνξάο ηνπ θφξνπ ησλ δχν πνζνζηψλ εθφζνλ πξνθχπηεη πξνο 

θαηαβνιή θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ 411 «ΦΠΑ εηζξνψλ πνπ πξέπεη λα 

κεησζεί βάζεη Pro-Rata» ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη πξνο έθπησζε 

απηφ θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ 402 «Λνηπά πξνζηηζέκ. πνζά» ηεο δήισζεο 

ΦΠΑ. 

 

Δλαιιαθηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. έρεη 

πξνζδηνξίζεη ην νξηζηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηελ πξνεγνχκελε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α.) κε ηε ιήμε απηήο, δχλαηαη λα εθαξκφζεη απηφ, απφ ηελ πξψηε 



θνξνινγηθή πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Με ηελ εθαξκνγή 

ηνπ νξζνχ πνζνζηνχ απφ ηελ πξψηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, παξέιθεη ε δηφξζσζε πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ γηα 

ηηο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πνπ έρνπλ παξέιζεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο ΦΠΑ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο δηαθαλνληζκνχο. 
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Δπηρείξεζε πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα κε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν 1.1-31.12.2015 θαηαρσξεί ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ Μαξηίνπ 2016 ηα 

πνζά ησλ δηαθαλνληζκψλ έρνληαο πξνζδηνξίζεη νξηζηηθφ πνζνζηφ θαη' 

αλαινγία έθπησζεο γηα ην θφξν ησλ θνηλψλ εηζξνψλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν 2015 χςνπο 73%. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ 

πνπ εθάξκνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2015 χςνπο 80% 

(πνπ ήηαλ ην νξηζηηθφ πνζνζηφ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2014). 

 

Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ είλαη 1500€, ην πνζφ ησλ εθαηφλ 

πέληε επξψ (105€) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δηαθνξά ησλ δχν πνζνζηψλ (7%) επί 

ηνπ πνζνχ απηνχ θαηαρσξείηαη ζηελ δήισζε ΦΠΑ ηνπ Μαξηίνπ 2016 πξνο 

θαηαβνιή ζηνλ θσδηθφ «423 - Πνζά δηαθαλνληζκψλ πξνο θαηαβνιή 

πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ». 

 

Σν πνζνζηφ 73% ζα εθαξκνζηεί σο πνζνζηφ γηα ηελ έθπησζε ηνπ θφξνπ ησλ 

θνηλψλ εηζξνψλ γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Μαξηίνπ 2016 θαζψο θαη ησλ 

επφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηφδσλ ηνπ έηνπο 2016. 

 

Δπίζεο δεδνκέλνπ φηη νη δηαθαλνληζκνί ηνπ θφξνπ ησλ εηζξνψλ γηα ην έηνο 

2016 ζα δεισζνχλ ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ κελφο Μαξηίνπ 2017, ην πνζνζηφ 

73% ζα εθαξκνζηεί θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ησλ κελψλ Ιαλνπαξίνπ 

θαη Φεβξνπαξίνπ 2017. Δλαιιαθηηθά γηα ηνπο κήλεο απηνχο κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ην νξηζηηθφ πνζνζηφ γηα ην έηνο 2016. 

 

Σέινο εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη εθαξκφζεη πνζνζηφ θαη' αλαινγία έθπησζεο 

80% γηα ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2016 θαζψο δελ είρε 

πξνζδηνξίζεη γηα ηνπο κήλεο απηνχο ην νξηζηηθφ πνζνζηφ γηα ην έηνο 2015, ζηε 

δήισζε ΦΠΑ ηνπ Μαξηίνπ 2016 πξέπεη λα αλαγξαθεί πξνο θαηαβνιή ην πνζφ 

ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ πνπ αλαινγεί ζηελ αλσηέξσ δηαθνξά. Γειαδή 

εάλ ην πνζφ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ γηα ηηο θνξνινγηθέο απηέο πεξηφδνπο είλαη 

5.000€ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ (350€=5.000€*7%) ζα πξέπεη 

λα αλαγξαθεί ζηνλ θσδηθφ «411 - ΦΠΑ εηζξνψλ πνπ πξέπεη λα κεησζεί βάζεη 

Pro-Rata». ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη εθαξκφζεη ην νξζφ πνζνζηφ 



73% απφ 1.1.2016 δελ απαηηείηαη ε αλσηέξσ δηφξζσζε. 

 

ΙΙ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Δ.12 
 

Παξάγξαθνο 3 

 

1. Με ηελ παξάγξαθν απηή θαηαξγήζεθε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4321/2015 (Α' 

32). 

Σν παξαπάλσ άξζξν 18 πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε ησλ παξαγξάθσλ 4.α ηνπ 

άξζξνπ 49 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ κε ηηο νπνίεο νξηδφηαλ φηη 

θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2648/1998 πεξί δηεπθφιπλζεο 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη θάζε άιιεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, νη νθεηιέο πνπ 

βεβαηψλνληαλ κε πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ΦΠΑ πνπ εθδίδνληαλ βάζεη ησλ 

άξζξσλ απηψλ (49 θαη 50 Κψδηθα ΦΠΑ) απφ 1.7.2013 δελ ππάγνληαλ ζε 

νπνηαδήπνηε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο. 

2. Η θαηάξγεζε ηεο αλσηέξσ (θαηαξγεηηθήο) δηάηαμεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

επαλαθνξά ζην πξνυθηζηάκελν θαζεζηψο, δειαδή ηελ αδπλακία ππαγσγήο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νθεηιψλ, πνπ έρνπλ βεβαησζεί κε πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ 

ΦΠΑ ησλ άξζξσλ 49 θαη 50, εθδνζείζεο απφ 1.7.2013 έσο 31.12.2013, ζε 

νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηνπ λ.4336/2015 δειαδή απφ ηηο 19.8.2015. 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ  

 


