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ΘΔΜΑ: «Υξφλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ». 

 
Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (θχξσζε κε ην λ.2859/2000 - ΦΔΚ 248 
Α΄/7.11.2000), φπσο ηζρχνπλ: 

    α)  ησλ παξαγξάθσλ, 1 πεξίπησζε α΄, 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38, 
 β) ηνπ άξζξνπ 54,      
    γ)  ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, θεθάιαην Β΄, ππνπαξάγξαθνο Β.3, «ηξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ Κψδηθα ΦΠΑ ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαη ηα απνδεηθηηθά 
θαηαβνιήο», ηνπ λ.4254/2014 (ΦΔΚ Α΄ 85/7.4.2014).  

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζ. ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΔΚ Β΄ 
44/23.1.2012) «Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ».  

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζ. ΠΟΛ 1129/2013 (ΦΔΚ 
Β΄1365/4.6.2013) «Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο 
ΦΠΑ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εληχπνπ 050 – ΦΠΑ ΔΚΓΟΖ 2ε 2011, Φ2 
TAXIS». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.4223/2013 (ΦΔΚ Α΄ 
287/31.12.2013). 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΟΗΚ 07927 ΔΞ (ΦΔΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απφθαζε ηνπ 
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 
Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». 

7. Σελ αλάγθε εμππεξέηεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ ππνβνιή 
ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ δεδνκέλνπ φηη ε ππνβνιή ηεο δήισζεο δελ 
πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ θαη ε θαηαβνιή έρεη νξηζηεί 
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα εκπξφζεζκεο 
ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 
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8. Σν γεγνλφο, φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 
ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 
 

Άξζξν 1 
Υξόλνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήιωζεο ΦΠΑ.  

 
1. Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα 

ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αθνξά ε 
δήισζε. 
 
 2. Ωο θνξνινγηθή πεξίνδνο νξίδεηαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο γηα ηνπο 
ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ην ειιεληθφ δεκφζην θαη 
ην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν γηα ηνπ ππνθείκελνπο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ή 
δελ είλαη ππφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ. 
 
 3. Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο, γηα 
θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο ζηαδίνπ. 
 
 4. Καη’ εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε έλαξμεο, ε δήισζε 
κεηαβνιήο γηα δηαθνπή ησλ ππαγνκέλσλ ζε ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ, ε δήισζε 
νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ, ή ε δήισζε κεηαβνιψλ ιφγσ ιχζεο θαη ζέζεο ζε 
εθθαζάξηζε, ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο 
ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο, ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηελ 
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ 
δειψζεσλ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ινγηζηή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν νη αλσηέξσ 
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο, γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο 
επήιζε ην γεγνλφο απηφ, κεηαθέξνληαη γηα 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη πεξηνδηθέο 
δειψζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ 
ζε έληππε κνξθή. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη φηη είρε αλαζέζεη ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζην ζαλφληα 
θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ απηνχ.  
 
 6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππάγνληαη θαη νη εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο 
θαη νη εγγεγξακκέλνη παξαιήπηεο αγαζψλ πνπ ππάγνληαη ζε Δηδηθφ Φφξν 
Καηαλάισζεο (ΔΦΚ). 
 

Άξζξν 2 
Υξόλνο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ 

 
 Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ιήγεη ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. ηελ 
πεξίπησζε εκπξφζεζκεο πεξηνδηθήο δήισζεο πνπ επηιέγεηαη ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 
ζε δφζεηο, ην πνζφ ηεο πξψηεο δφζεο θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε 
εκέξα ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ην πνζφ ηεο δεχηεξεο δφζεο κέρξη ηελ 
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα. 
  
 Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ησλ έθηαθησλ πεξηνδηθψλ 
δειψζεσλ ιήγεη ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ απηψλ. 
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 Άξζξν 3 
Αθεηεξία γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ  θαη ηνλ ππνινγηζκό  

ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ. 
 

1. Ωο αθεηεξία γηα ην ρξφλν επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο, πηζησηηθήο ή 
κεδεληθήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 
(ΦΔΚ 179 Α΄/11.9.1997) γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ έσο θαη 31.12.2013 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 66 παξ. 19 ηνπ λ.4174/2013, θαζψο θαη 
ρξεσζηηθήο, πηζησηηθήο ή κεδεληθήο γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο απφ 1.1.2014 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), φπσο ηζρχνπλ, 
ιακβάλεηαη ε επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ εκπξφζεζκε 
ππνβνιή ηεο δήισζεο. 

 
2. Ωο αθεηεξία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ζηελ πεξίπησζε 

εθπξφζεζκεο, αλαθξηβνχο ή κε ππνβνιήο ρξεσζηηθήο πεξηνδηθήο δήισζεο, γηα ηηο 
νπνίεο πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
λ.2523/1997 γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ έσο θαη 31.12.2013 ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 66 παξ. 18 ηνπ λ.4174/2013, ιακβάλεηαη ε επφκελε 
εκέξα ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ κήλα ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

Άξζξν  4 
Έλαξμεο ηζρύνο 

 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 

ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 
 

Ο Τθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 
Γ. Μαπξαγάλεο 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
Ι.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
1.  Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄, αξηζ. 1 θαη 3. 
2.  Απνδέθηεο Πίλαθα Σ΄, κφλν νη αξηζ. 1 θαη 3. 
3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο). 
4.  Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρψξεζε ζην δηαδίθηπν. 
5.  Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). 
 
ΙΙ.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Απνδέθηεο Πίλαθα  Α΄ εθηφο ηνπ αξηζ. 4.  
2.     »        »     Σ΄ κφλν νη αξηζ. 2 θαη 6. 
3.   »        »     Ε΄ κφλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 
4.   »             »  Ζ΄. 
5.        »             »      Θ΄ κφλν νη αξηζ. 3 θαη 14.  
6.        »            »     ΗΑ΄ εθηφο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά  
      γξαθεία.    
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7.        »            »     ΗΒ΄.    
8.        »           »       ΗΓ΄. 
9.        »             »       ΗΔ΄. 
10.        »            »       ΗΣ΄. 
11.        »             »       ΗΕ΄. 
12.      »            »    ΗΖ΄. 
13.      »             »       ΗΘ΄ εθηφο ησλ αξηζ. 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 40. 
14.      »            »    Κ΄. 
15.   »            »    ΚΑ΄. 
16.      »             »       ΚΒ΄. 
17.      »             »       ΚΓ΄. 
18. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». 
 
ΙΙΙ.  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ  
5. Γξαθείν Γ.Γ.Π.. 
6. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 
7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 
8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 
9. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο) (5) 
10. 14ε  Γ/λζε ΦΠΑ -  Γξαθείν Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο, 

- Σκήκα Α΄(10), Β΄(10), Γ΄(2), Δ΄(2). 
 
 


