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ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 

ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Απ. Φύλλος 2601 

30 επηεμβπίος 2014 

Απιθμ. ΠΟΛ. 1214 

Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον 

σπόνο ηηρ είζππαξηρ ζύμθωνα με ηο άπθπο 

39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ. 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39.β ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 ΦΔΚ 248 Α΄), όπσο 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 185 ηνπ Ν. 4261/2014 (ΦΔΚ 107 Α΄). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ΠΟΛ 1022/2014 

(ΦΔΚ 179 Β΄), όπσο ηζρύεη. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξ. Δ ηνπ πξώηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4093/2012 πεξί 

ζύζηαζεο ζέζεο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ Α΄ 222) όπσο ηζρύεη. 

4. Τελ ππ΄ αξηζκ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Γ.Γ. 360) πξάμε Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη 

Γηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ». 

5. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε: 

Καζνξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο θαζώο θαη ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ πξναηξεηηθνύ 

θαζεζηώηνο θαηαβνιήο ΦΠΑ θαηά ην ρξόλν είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο. 

`Απθπο 1 

Όπιο κύκλος επγαζιών για ηην επιλογή ένηαξηρ ζηο ειδικό καθεζηώρ 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39.β, δηθαίσκα επηινγήο έληαμεο ζην 

εηδηθό θαζεζηώο έρνπλ νη ππνθείκελνη ζην θόξν, ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαηά 

ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ηηο πεληαθόζηεο ρηιηάδεο (500.000) 

επξώ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ άζθεζε 

ηεο επηινγήο δελ έρνπλ ππεξβεί ην αλσηέξσ όξην. 

Γηα ηνπο ππνθείκελνπο ησλ νπνίσλ ε πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξόηεξε ησλ 

δώδεθα (12) κελώλ, ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή ηνπ 

πξαγκαηνπνηεζέληνο θύθινπ εξγαζηώλ ζε δσδεθάκελε πεξίνδν. 
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2. Γηα ππνθείκελνπο ζην θόξν πνπ θάλνπλ έλαξμε εληόο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ, 

ιακβάλεηαη ππόςε ν εθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ πνπ ζα επηηεπρζεί εληόο ηεο πεξηόδνπ 

απηήο. 

`Απθπο 2 

Σπόπορ ένηαξηρ ζηο ειδικό καθεζηώρ 

1. Γηα ηελ έληαμε ζην εηδηθό θαζεζηώο απαηηείηαη ε ππνβνιή δήισζεο, ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι.Α ηεο παξνύζαο. 

2. Η αλσηέξσ δήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISNET ζε εηδηθή 

γηα ηνλ ζθνπό απηό εθαξκνγή, πξηλ από ηε θνξνινγηθή πεξίνδν, από ηελ έλαξμε ηεο νπνίαο 

δεηείηαη ε έληαμε ζην εηδηθό θαζεζηώο. 

3. Δηδηθά γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο, ε δήισζε έληαμεο ζην θαζεζηώο 

γίλεηαη δεθηή έσο 20.10.2014 θαη ε έληαμε ηζρύεη από 1.10.2014. Σηελ πεξίπησζε απηή ν 

ππνθείκελνο ζην θόξν, πνπ έρεη ήδε εθδώζεη θνξνινγηθά ζηνηρεία ρσξίο ηελ έλδεημε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη 

ηνπο πειάηεο ηνπ όηη έρεη εληαρζεί ζην εηδηθό θαζεζηώο από 1.10.2014. 

`Απθπο 3 

Τποσπεώζειρ ειδικού καθεζηώηορ 

1. Οη ππνθείκελνη πνπ επηιέγνπλ λα εληαρζνύλ ζην εηδηθό θαζεζηώο ππνρξενύληαη: 

α) Να ηεξνύλ αξρείν εηζπξάμεσλ/πιεξσκώλ, ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη όιεο νη εηζπξάμεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ από ηνπο πειάηεο ηνπο, γηα ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην εηδηθό 

θαζεζηώο, θαζώο θαη όιεο νη πιεξσκέο πνπ απηνί πξαγκαηνπνηνύλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο. Τν ελ ιόγσ αξρείν ηεξείηαη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ελ ιόγσ 

εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο απνδεηθλύνληαη δεόλησο. 

β) Να αλαγξάθνπλ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εθδίδνπλ ηελ έλδεημε «Δηδηθό θαζεζηώο 

θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαηά ην ρξόλν είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο - άξζξν 226.7.α. Οδεγίαο 

2006/112/ΔΚ - άξζξν 39.β Κώδηθα ΦΠΑ». 

γ) Να ελεκεξώλνπλ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε γηα ηηο εηζπξάμεηο/πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ, κε ηελ ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 14 

παξάγξαθνη 3 θαη 4 Ν. 4174/2013 , ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ ΠΟΛ 1022/2014 θαη ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο. 

2. Οη ππνθείκελνη ζην θόξν πνπ δελ εληάζζνληαη ζην εηδηθό θαζεζηώο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είλαη ιήπηεο θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ από ππνθείκελνπο ζην θόξν πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθό 

θαζεζηώο, ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε αξρείνπ πιεξσκώλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο, γηα ηηο ελ ιόγσ πξάμεηο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο πεξηπηώζεηο α) θαη γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 
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`Απθπο 4 

Απαιηηηό ηος θόπος και έκπηωζη ηος θόπος ειζποών για ζςναλλαγέρ πος διενεπγούνηαι 

ζηα πλαίζια ηος ειδικού καθεζηώηορ 

1. Γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ππνθείκελνπο εληαγκέλνπο ζην εηδηθό θαζεζηώο 

ν θόξνο θαζίζηαηαη απαηηεηόο ηνλ ρξόλν, θαηά ηνλ νπνίν εηζπξάηηεηαη ε αληηπαξνρή. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαζεζηώηνο σο είζπξαμε λννύληαη όινη νη ηξόπνη πιεξσκήο (κεηξεηά, επηηαγέο, 

ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο, εκβάζκαηα, πηζησηηθέο θάξηεο, ζπκςεθηζκόο ή εθρώξεζε απαηηήζεσλ, 

πιεξσκέο ζε είδνο, πάγηεο εληνιέο, θ.ιπ.), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απνδεηθλύεηαη επαξθώο ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. 

2. Σηελ πεξίπησζε είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνξνινγεηέαο 

ζπλαιιαγήο ν θόξνο θαζίζηαηαη απαηηεηόο ηνλ ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν εηζπξάηηεηαη ε 

πξνθαηαβνιή. Καηά ηνλ ίδην ρξόλν ππάξρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ εηδηθνύ ζηνηρείνπ 

πξνθαηαβνιήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνύζαο. 

3. Σηελ πεξίπησζε εμόθιεζεο κε επηηαγή ν θόξνο θαζίζηαηαη απαηηεηόο ηνλ ρξόλν θαηά ηνλ 

νπνίν ιακβάλεηαη ε επηηαγή. Σε πεξίπησζε κε είζπξαμεο ηεο επηηαγήο, ε θνξνινγεηέα αμία 

κεηώλεηαη θαηά ην ρξόλν πνπ ζθξαγίζηεθε ε επηηαγή. 

4. Καηά ηνλ ίδην σο άλσ ρξόλν πθίζηαηαη θαη ην δηθαίσκα έθπησζεο γηα ζπλαιιαγέο πνπ 

εκπίπηνπλ ζην εηδηθό θαζεζηώο, ηόζν γηα ηνλ ππνθείκελν πνπ εληάζζεηαη ζην εηδηθό θαζεζηώο 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλεη από άιινπο ππνθείκελνπο ζην θόξν, όζν θαη γηα ηνλ 

ππνθείκελν πνπ δελ εληάζζεηαη ζην εηδηθό θαζεζηώο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλεη από 

ππνθείκελνπο ζην θόξν πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθό θαζεζηώο. 

5. Ωο ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο είζπξαμεο ή πιεξσκήο, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη 

ην παξαζηαηηθό είζπξαμεο ή πιεξσκήο ή ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο παξαζηαηηθνύ, ε 

εκεξνκελία πίζησζεο ηεο είζπξαμεο ή πιεξσκήο ζηα βηβιία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη ηαπηόζεκε θαη γηα ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 

6. Σηελ πεξίπησζε πνπ από ηα ζηνηρεία ηεο είζπξαμεο/πιεξσκήο δελ πηζηνπνηνύληαη κε 

ζαθήλεηα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξά, ζεσξείηαη όηη εμνθινύληαη ηα αξραηόηεξα 

αλεμόθιεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία. 

7. Σε πεξίπησζε κεξηθήο εμόθιεζεο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζπληειεζηέο ΦΠΑ, ην πνζό ηεο πιεξσκήο εμνθιεί θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ην κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ζηελ αμία θαη ζηνλ θόξν ηνπ κεγαιύηεξνπ 

ζπληειεζηή. 

`Απθπο 5  

Έξοδορ από ηο ειδικό καθεζηώρ 

1. Η έμνδνο από ην εηδηθό θαζεζηώο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

α) Ο ππνθείκελνο ζην θόξν επηιέγεη ηελ έμνδό ηνπ από ην εηδηθό θαζεζηώο, κε ππνβνιή 

δήισζεο, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι.Β ηεο παξνύζαο. Η 

δήισζε απηή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISNET ζε εηδηθή γηα ηνλ 

ζθνπό απηό εθαξκνγή, πξηλ από ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από ηελ έλαξμε ηεο νπνίαο δεηείηαη ε 

έμνδνο από ην εηδηθό θαζεζηώο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε επηρείξεζε έρεη παξακείλεη ζην εηδηθό 

θαζεζηώο ηνπιάρηζηνλ γηα κία νιόθιεξε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 
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β) Δθόζνλ ζε κηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνηεζεί ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ νξίνπ 

ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξώ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε έληαμε ζην θαλνληθό 

θαζεζηώο είλαη ππνρξεσηηθή από ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Ο 

ππνθείκελνο ζην θόξν ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ 

TAXISNET, ηε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι.Β ηεο παξνύζαο, κέρξη ηε ιήμε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ. 

γ) Δθόζνλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαπηζηώζεη όηη ν εληαγκέλνο ζην εηδηθό θαζεζηώο 

ππνθείκελνο δελ εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ έληαμή ηνπ ζην 

θαζεζηώο απηό, ή έρεη ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξώην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 39.β ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε έληαμε ζην 

θαλνληθό θαζεζηώο ηζρύεη από ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ απνζηνιή ζηνλ 

ππνθείκελν ζρεηηθήο ελεκέξσζεο από ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε ηελ νπνία αηηηνινγείηαη ε 

ππνρξέσζε έληαμεο ζην θαλνληθό θαζεζηώο. 

2. Σε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο νη ππνθείκελνη πνπ απεληάζζνληαη από ην εηδηθό 

θαζεζηώο, ππνρξενύληαη, κε ηελ δήισζε ΦΠΑ ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηελ έμνδό ηνπο από ην 

εηδηθό θαζεζηώο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ, λα θαηαβάιινπλ ηνλ θόξν γηα όια ηα αλεμόθιεηα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία. Με ηελ ίδηα δήισζε αζθείηαη θαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θόξνπ 

εηζξνώλ πνπ αθνξά αλεμόθιεηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιεθζεί από πξνκεζεπηέο, νη 

νπνίνη δελ είλαη εληαγκέλνη ζην εηδηθό θαζεζηώο. Καηά ηνλ ίδην ρξόλν αζθείηαη ην δηθαίσκα 

έθπησζεο ησλ ππνθεηκέλσλ πειαηώλ ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ γηα αλεμόθιεηα θνξνινγηθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιάβεη από ηα πξόζσπα απηά. 

`Απθπο 6 

Διδικό ζηοισείο πποκαηαβολήρ ζηα πλαίζια ηος ειδικού καθεζηώηορ 

1. Σηηο πεξηπηώζεηο είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο ζηα πιαίζηα ζπλαιιαγώλ ηνπ εηδηθνύ 

θαζεζηώηνο, εθδίδεηαη εηδηθό ζηνηρείν πξνθαηαβνιήο. Τν εηδηθό ζηνηρείν επέρεη ζέζε 

ηηκνινγίνπ θαη απνηειεί ην απνδεηθηηθό έγγξαθν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

2. Τν εηδηθό ζηνηρείν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν "Δηδηθό ζηνηρείν πξνθαηαβνιήο γηα ζθνπνύο ηνπ 

εηδηθνύ θαζεζηώηνο ΦΠΑ ηνπ άξζξ. 39β εθδίδεηαη θαηά ην ρξόλν είζπξαμεο ηεο 

πξνθαηαβνιήο. Τν ίδην ζηνηρείν, κε αξλεηηθό πξόζεκν, εθδίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

επηζηξνθήο ηεο πξνθαηαβνιήο ή κέξνπο απηήο. 

3. Σην νξηζηηθό θνξνινγηθό ζηνηρείν, πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 

αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπλαιιαγήο θαη επηπξόζζεηε αλάιπζε όζνλ αθνξά ηελ αμία 

ηνπ εηδηθνύ ζηνηρείνπ θαζώο θαη ηελ ηπρόλ δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη. Σηελ πεξίπησζε απηή, επί 

ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο θαη κόλν γελλάηαη ππνρξέσζε απόδνζεο θόξνπ θαζώο θαη αληίζηνηρν 

δηθαίσκα έθπησζεο, θαηά ην ρξόλν εμόθιεζεο. 

4. Τν πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο ζα θαηαρσξείηαη ηόζν ζην αξρείν πιεξσκώλ όζν θαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηελ ΑΓΓΓΔ ΠΟΛ 1022/2014 . 
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`Απθπο 7 

Δνημέπωζη Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ με ζηοισεία ειζππάξεων/πληπωμών ζηα πλαίζια ηος 

ειδικού καθεζηώηορ 

1. Οη ππνθείκελνη πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθό θαζεζηώο, θαζώο θαη νη κε εληαγκέλνη ζην 

εηδηθό θαζεζηώο ππνθείκελνη πειάηεο ησλ πξνζώπσλ απηώλ, ππνρξενύληαη θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ ΠΟΛ 1022/2014, λα θαηαρσξνύλ επηπιένλ θαη ηα εμήο ζηνηρεία: 

α) Οη ππνθείκελνη πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθό θαζεζηώο: 

i. Σηηο θαηαζηάζεηο πειαηώλ, ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πνπ έιαβαλ, αλά ΑΦΜ πειάηε, κε 

δηάθξηζε ηεο θαζαξήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. 

ii. Σηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ, ηηο ζπλνιηθέο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, αλά ΑΦΜ 

πξνκεζεπηή, κε δηάθξηζε ηεο θαζαξήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. 

β) Οη ππνθείκελνη πνπ δελ είλαη εληαγκέλνη ζην εηδηθό θαζεζηώο αιιά είλαη ιήπηεο 

θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ από εληαγκέλνπο ζην εηδηθό θαζεζηώο πξνκεζεπηέο, ζηηο θαηαζηάζεηο 

πξνκεζεπηώλ, αλά ΑΦΜ πξνκεζεπηή, ηηο ζπλνιηθέο πιεξσκέο πξνο ηνπο ελ ιόγσ 

πξνκεζεπηέο, κε δηάθξηζε ηεο θαζαξήο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. 

`Απθπο 8 

Δνέπγειερ θοπολογικήρ διοίκηζηρ Η Φοπολογική Γιοίκηζη: 

α) Σηελ πεξίπησζε δήισζεο έληαμεο ζην εηδηθό θαζεζηώο, δηαπηζηώλεη εάλ πιεξνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ην λόκν θαη ελεκεξώλεη ειεθηξνληθά άκεζα ηνλ 

θνξνινγνύκελν γηα ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο έληαμεο. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεη όηη δελ 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο, ελεκεξώλεη ειεθηξνληθά άκεζα ηνλ θνξνινγνύκελν γηα ηελ 

απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο έληαμεο, αηηηνινγώληαο ηελ απόθαζε απηή. 

β) Σηελ πεξίπησζε νηθεηνζεινύο εμόδνπ από ην εηδηθό θαζεζηώο, δηαπηζηώλεη όηη πιεξνύληαη 

νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ην ζθνπό απηό από ην άξζξν 39.β θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ ππνθείκελν όηη ην αίηεκά ηνπ δελ γίλεηαη απνδεθηό. 

γ) Γηαπηζηώλεη ηελ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ θύθινπ εξγαζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1, θαη 

απεληάζζεη ηνλ ππνθείκελν ζην θόξν από ην εηδηθό θαζεζηώο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη ππνβιεζεί ε δήισζε ηνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5.1.β) ελεκεξώλνληαο άκεζα ηνλ 

ππνθείκελν ζην θόξν. 

Δάλ ε δηαπίζησζε γίλεη εληόο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ππέξβαζε ε έληαμε ζην θαλνληθό θαζεζηώο ηζρύεη από ηελ επόκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δάλ 

όκσο ε δηαπίζησζε από ηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γίλεη ηελ επόκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 

από απηή εληόο ηεο νπνίαο μεπεξάζηεθε ην όξην, ε έληαμε ζην θαλνληθό θαζεζηώο ηζρύεη από 

ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ έπεηαη ηεο αλσηέξσ ελεκέξσζεο. 

δ) Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε πιήξσζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ παξακνλήο ζην εηδηθό 

θαζεζηώο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 39.β απεληάζζεη ηνλ ππνθείκελν ζην 

θόξν από ην εηδηθό θαζεζηώο, ελεκεξώλνληαο άκεζα ηνλ ππνθείκελν ζην θόξν. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ε έληαμε ζην θαλνληθό θαζεζηώο ηζρύεη από ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ 

έπεηαη ηεο αλσηέξσ ελεκέξσζεο. 
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ε) Γηαζέηεη εθαξκνγή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΤΑΦISΝΔΤ ζηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελνη πηζαλνί 

ζπλαιιαζζόκελνη ζα κπνξνύλ λα επηβεβαηώζνπλ όηη ζπγθεθξηκέλν ΑΦΜ είλαη εληαγκέλν ζην 

εηδηθό θαζεζηώο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Α. ΓΗΛΩΗ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 39.β ηος Κώδικα 

ΦΠΑ 

Με ηελ παξνύζα δειώλσ ππεύζπλα όηη πιεξώ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη επηζπκώ ηελ έληαμή κνπ 

ζην εηδηθό θαζεζηώο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαηά ηελ είζπξαμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 39.β ηνπ 

Κώδηθα ΦΠΑ. 

1. Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία: 

2. ΑΦΜ: 

3. Ηκεξνκελία Έλαξμεο Δξγαζηώλ: 

4. Ηκεξνκελία Γήισζεο: 

5. Ηκεξνκελία έληαμεο ζην εηδηθό θαζεζηώο: 

6. Δηήζηνο θύθινο πξνεγνύκελεο δηαρ/θήο πεξηόδνπ (ζε επξώ): 

7. Κύθινο εξγαζηώλ ηξέρνπζαο δηαρ/θήο πεξηόδνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία έληαμεο (ζε επξώ): 

8. Δθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ ηξέρνπζαο δηαρ/θήο πεξηόδνπ (ζπκπιεξώλεηαη κόλν από λέεο 

επηρεηξήζεηο): 
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Β. ΓΗΛΩΗ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 39.β ηος Κώδικα 

ΦΠΑ 

Με ηελ παξνύζα δειώλσ όηη (επηιέμηε κε (Φ) [α] ή [β] θαησηέξσ): 

α) επηζπκώ ηελ έμνδό κνπ από ην εηδηθό θαζεζηώο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαηά ηελ είζπξαμε, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 39.β ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ 

β) δελ πιεξώ ηηο πξνϋπνζέζεηο παξακνλήο ζην εηδηθό θαζεζηώο, ιόγσ ππέξβαζεο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ νξίνπ αθαζαξίζησλ εζόδσλ. 

1. Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία: 

2. ΑΦΜ: 

3. Ηκεξνκελία έληαμεο ζην εηδηθό θαζεζηώο: 

4. Ηκεξνκελία Γήισζεο απέληαμεο: 

5. Ηκεξνκελία εμόδνπ από ην θαζεζηώο: 

`Απθπο 9 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αθήνα, 30 επηεμβπίος 2014 

Η Γενική Γπαμμαηέαρ Γημοζίων Δζόδων  

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


