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Απόδνζε ηνπ Φ.Π.Α. θαηά ην ρξόλν 

είζπξαμεο  

Με ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Δεκνζίσλ Εζόδσλ Καηεξίλαο Σαββαΐδνπ ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή από ηελ 1 Οθησβξίνπ 2014 ην εηδηθό θαζεζηώο απόδνζεο ηνπ ΦΠΑ θαηά ην ρξόλν 

είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο.  

Η εθαξκνγή ηνπ εηδηθνύ απηνύ θαζεζηώηνο εληάζζεηαη ζε ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ξεπζηόηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ θπξίσο επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελόο θηιηθόηεξνπ πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Η επηρείξεζε, πνπ εληάζζεηαη ζην εηδηθό θαζεζηώο, απνδίδεη ζην Δεκόζην ην ΦΠΑ 

ζηα ηηκνιόγηα πνπ εθδίδεη θαηά ην ρξόλν είζπξαμεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αληίζηνηρα αζθεί 

ην δηθαίωκα έθπηωζεο θαηά ην ρξόλν πνπ πιεξώλεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Οκνίσο, νη 

πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο αζθνύλ ην δηθαίσκα έθπησζεο θαηά ην 

ρξόλν εμόθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο.  

 

Με ηελ απόθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο απόδνζεο 

ηνπ ΦΠΑ. Εηδηθόηεξα:  

 

• Τν εηδηθό θαζεζηώο απόδνζεο ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ είζπξαμε είλαη πξναηξεηηθό 

θαη κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε απηό όιεο νη επηρεηξήζεηο (παιηέο θαη λέεο) αλεμαξηήησο 

αληηθεηκέλνπ, εθόζνλ ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπο θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ή ηελ ηξέρνπζα 

δελ μεπεξλά ή δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 500.000 επξώ.  

 

• Γηα ηελ έληαμε ζην θαζεζηώο απαηηείηαη κόλν ε ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο 

κέζω εηδηθήο εθαξκνγήο ζην TaxisNet. Εηδηθά γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή, νη 

ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε έληαμεο κέρξη 

ηηο 20.10.2014 θαη ε έληαμή ηνπο ζα γίλεηαη αλαδξνκηθά από 1.10.2014. Αζήλα, 30 

Σεπηεκβξίνπ 2014 

 

• Η παξαθνινύζεζε ηωλ εηζπξάμεωλ ζα γίλεηαη από ηηο εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο κε 

όπνην πξόζθνξν κέζν δηεπθνιύλεη ηελ επηρείξεζε, ελώ ε ελεκέξσζε ησλ πιεξσκώλ πξνο 

ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ζα γίλεηαη κέζσ ησλ ηξηκεληαίσλ θαηαζηάζεσλ 

θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ.  

 

• Λακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ζηελ Ειιεληθή αγνξά, γηα ηνπο 

ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηώηνο, ε εμόθιεζε κπνξεί λα γίλεηαη κε όινπο ηνπο 

ηξόπνπο (ηξαπεδηθά εκβάζκαηα, παληόο είδνπο επηηαγέο, αληηθαηαβνιή θιπ). Σε πεξίπησζε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηηαγή, σο ρξόλνο εμόθιεζεο ινγίδεηαη ν ρξόλνο εγρείξηζεο απηήο, ελώ 

ζε πεξίπησζε ζθξάγηζήο ηεο, ν εληαγκέλνο ππνθείκελνο ζην θόξν ζα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ.  

 

Με εγθύθιην πνπ εθδόζεθε, δίλνληαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ωο πξνο 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο απόδνζεο ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ είζπξαμε. 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηεο εηδηθήο εθαξκνγήο ζην TaxisNet ζα 

αλαθνηλωζεί ηηο επόκελεο κέξεο. 
 

 
 

 
 

 

 


