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      ΠΡΟΛΟΓΟ 

    ηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πξνζδηνξηζκφ ηνπ Φ.Π.Α ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ παξέιζεη 

κε ηηο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο απφ ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ θφξνπ έσο θαη 

ζήκεξα. θνπφο καο είλαη λα αλαιχζνπκε ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην Φ.Π.Α  γηα 

φζνπο αζρνινχληαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα επηρεηξήζεσλ σο κηζζσηνί αιιά 

θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ απηνχ είηε πξφθεηηαη 

γηα εγρψξηα ζπλαιιαγή είηε γηα ζπλαιιαγή κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

    Ζ παξνχζα πηπρηαθή είλαη δνκεκέλε ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ  πιαίζην ηνπ  δειαδή ε έλλνηα ηνπ Φ.Π.Α , ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα, 

αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ρξήζε 

θαη εθαξκνγή  Prorata, ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο (Vies) θαζψο θαη ηε ρξήζε Intrastat.  

    ην δεχηεξν κέξνο ζα αζρνιεζνχκε κε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ Φ.Π.Α  δειαδή κε 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο πξηλ θαη κεηά ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο φζνλ αθνξά 

ηα βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο πνπ ηεξεί κηα νληφηεηα.  

    Σέινο ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο πηπρηαθήο παξνπζηάδνπκε κηα κειέηε ζρεηηθά κε 

ηηο αιιαγέο κεγεζψλ ηνπ Φ.Π.Α ζηε Διιάδα αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο θαζψο θαη ηηο απψιεηεο πνπ έρνπλε ηα έζνδα ησλ θξαηψλ-κειψλ εμαηηίαο κε 

ζπγθέληξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Δπξσδψλε.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Πίνακασ περιεχομένων  
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1.ΟΡΙΜΟ-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Υ.Π.Α 

  1.1  ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

          Με ηνλ φξν θνξνινγία ελλννχκε ηελ επηβνιή ππνρξεσηηθψλ θφξσλ κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Σα θξαηηθά έζνδα κέζσ ππνρξεσηηθψλ θφξσλ,ηφζν 

ζηα θπζηθά πξφζσπα φζν θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα, απνηεινχλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία 

ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο 

θνξνινγίαο είλαη ηξηπιφο: αθελφο κελ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, θαηά ηε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, αθεηέξνπ ε ελίζρπζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα θαη ηέινο ε αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία  γηα άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ. Οη ππνρξεσηηθέο 

εηζθνξέο νλνκάζηεθαλ θφξνη. Έρνπλ δχν βαζηθά γλσξίζκαηα. Απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ 

κέζν κεηάζεζεο πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην δεκφζην ηνκέα θαη επηπιένλ 

απνηεινχλ κνλνκεξέο κέζν ,δειαδή ζπλεπάγνληαη κφλν παξνρή απφ ηνπο ηδησηηθνχο 

θνξείο πξνο ηνπο δεκφζηνπο ρσξίο αληίζηνηρα εηδηθή αληηπαξνρή ησλ ηειεπηαίσλ πξνο 

ηνπο πξψηνπο. Οη θφξνη δηαθξίλνληαη αξρηθά ζε δχν είδε αλάινγα κε ην ζπζρεηηζκφ ηνπο 

κε ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. 

         Άκεζε θνξνιφγεζε είλαη ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ άκεζα απφ ηνπο πνιίηεο πξνο 

ην θξάηνο. Δίλαη ν πην θαζηεξσκέλνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Ζ άκεζε θνξνιφγεζε ζεσξείηαη αμηνθξαηηθή, γηαηί κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε 

ησλ πξνζψπσλ ζε εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη λα θαζνξηζηεί αλάινγα ην χςνο ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο. πλήζσο ζηελ άκεζε θνξνιφγεζε απμάλεηαη ην πνζνζηφ 

θνξνιφγεζεο ζηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα. 

        Έκκεζε θνξνιφγεζε έρνπκε φηαλ ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη κε κε άκεζν 

ηξφπν. Αλαθεξφκαζηε ζε έκκεζε θνξνιφγεζε-έκεζνπο θφξνπο φηαλ ηα έζνδα 

ιακβάλνληαη απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο. ηεξίδεηαη ζην 

ζθεπηηθφ άληιεζεο εζφδσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απηφ εθηθηφ θαη εχθνιν κέζσ 

ησλ θιηκάθσλ ηεο άκεζεο. Παξαδείγκαηα έκκεζεο θνξνιφγεζεο είλαη ν θφξνο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ, ηέιε ραξηνζήκνπ, θφξνο κεηαβίβαζεο 

αθηλήησλ.  

         Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη δειαδή ν έκκεζνο απηφο θφξνο πνπ έρεη 

εθαξκφζεη θάζε θξάηνο θαηά ηελ αγνξαπσιεζία φισλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

αγνξάο θαη απνηειεί κία κεγάιε πεγή εζφδσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αλαγθαζηηθή εηζθνξά, 

εθδεισκέλε κε ηελ κεηάζεζε αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ ηδησηηθή πξνο ηελ δεκφζηα 

νηθνλνκία, κε ηε κνξθή ρξήκαηνο, ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή ηεο πνιηηείαο πξνο ηνλ 

βαξπλφκελν κε ηελ εηζθνξά. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία εληαία ελαξκφληζε ζηελ 

έκκεζε θνξνινγία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΟΚ απνθαζίζηεθε λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή 

ελφο εληαίνπ θφξνπ ζηηο 11 Απξηιίνπ ηνπ 1967 θ οποία και νινθιεξψζεθε ζηαδηαθά 

χζηεξα απφ έμη ρξφληα ην 1973.ηελ Διιάδα θαζηεξψζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1987 
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χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξε Σζνβφια, Ν.1642 ηεο 21εο 

Απγνχζηνπ 1986 κε ηξίρξνλε θαζπζηέξεζε (επξφθεηην λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1984, φκσο ε Διιάδα δήηεζε αλαβνιή γηα ηερληθνχ ραξαθηήξα δπζθνιίεο) 

θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ ήηαλ 6% γηα είδε ιατθήο θαηαλάισζεο, 18% γηα ππεξεζίεο θαη 

36% γηα είδε πνιπηειείαο. Γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε εθαξκνγή ηνπ πξνθάιεζε 

αξξπζκία ζηελ αγνξά. Οη πξψηνη πνπ πιήξσζαλ ηνλ θφξν, ήηαλ νη πειάηεο ησλ θέληξσλ 

δηαζθέδαζεο φπνπ γηφξηαζαλ ην πξσηνρξνληάηηθν ξεβεγηφλ, κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ 36%. 

 

 Αληηθείκελν ηνπ Φ.Π.Α ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

 α) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ελεξγεί κε απηή 

ηελ ηδηφηεηα. 

β)   Ζ εηζαγσγή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

γ)  Ζ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν, ν νπνίνο ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα ή 

απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, φηαλ ν πσιεηήο είλαη ππνθείκελνο ζην 

θφξν εγθαηαζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα θαη δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ιφγσ χςνπο πξαγκαηνπνηεζέληνο εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπ. 

δ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ηα νπνία ππάγνληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ 

πξφζσπν εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 11.(Καξαγηάλλεο Γ,2002.:88) 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Φ.Π.Α. ζε θάζε νληφηεηα είλαη ε εμήο: 

 Ζ επηρείξεζε θαηαρσξεί ηα ηηκνιφγηα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο νη νπνίνη ηε 

ρξεψλνπλ κε ηελ αμία ησλ αγνξψλ ηεο θαη κε έλα πνζφ Φ.Π.Α., ην νπνίν γξάθεηαη 

ρσξηζηά απφ ηελ θαζαξή αμία.  

 Ζ επηρείξεζε ρξεψλεη επίζεο ηνπο πειάηεο ηεο κε ηελ ίδηα αμία αγαζψλ πνπ 

πνπιάεη θαη κε ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί.  

 Έηζη ε επηρείξεζε έρεη εηζπξάμεη έλα πνζφ Φ.Π.Α. απφ ηνπο πειάηεο ηεο θαη έρεη 

πιεξψζεη έλα πνζφ Φ.Π.Α, ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

 Αθαηξεί ην Φ.Π.Α. πνπ εηζέπξαμε απφ ηνπο πειάηεο ηεο, απφ ην Φ.Π.Α πνπ έδσζε 

ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη απνδίδεη ζην θξάηνο ηε δηαθνξά.(Γ.Kαξαγηάλλεο,2002:9) 
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1.2 ΑΓΑΘΑ-ΔΑΠΑΝΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙ ΠΟΤ ΤΠΟΚΕΙΝΣΑΙ Ε  

Υ.Π.Α 

 

Ωο θνξνινγεηέεο πξάμεηο πνπ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. είλαη : 

 Ζ παξάδνζε-αγνξά αγαζψλ (εκπφξεπκα-πξνηφλ) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ππνθείκελν ζην θφξν Φ.Π.Α εληφο θξάηνπο κέινπο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο 

κεηαθνξάο 

 Ζ πψιεζε-αγνξά αγαζψλ πνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο κέρξη 

απνπιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ.O Φ.Π.Α. ζα επηβάιιεηαη εθάπαμ ζε νιφθιεξε ηελ 

αμία ηνπ ηηκήκαηνο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα γίλεηαη ε πψιεζε. 

  Ζ λφκηκε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο θηλεηψλ 

ή αθηλήησλ αγαζψλ π.ρ. ιφγσ  αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο θ.ιπ. Με ηνλ φξν 

θπζηθά φηη ηα αγαζά απηά αλήθνπλ ζε ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. θαη φρη ζε ηδηψηε. 

 

Οη απνθηήζεηο-παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. είλαη : 

 ηε πεξίπησζε πνπ θηελνηξφθνο πσιεί δψληα δψα ζε έκπνξν θξεάησλ ηα νπνία 

θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κεηαθέξνληαη ζε ζθαγείν κε ζθνπφ ηε ζθαγή ηνπο γηα 

ινγαξηαζκφ εκπφξνπ, ν νπνίνο θαη επηβαξχλεηαη ηα έμνδα ζθαγήο, ν θηελνηξφθνο ηηκνινγεί 

κε 24% ηα δψα πνπ πσιεί.Πξψηεο χιεο φπσο απγά, ςσκί δηάθνξα ιαραληθά, γάια αλήθνπλ 

ζην  κε ζπληειεζηή 24%.Δμαηξνχληαη απφ ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή  ηα απγά θαη ζπθψηηα 

ςαξηψλ. 

 ε κεησκέλν ζπληειεζηή  13% ππάγεηαη κφλν ην θπζηθφ αέξην θαη φρη βνπηάληα, 

πξνπάλην, αηζπιέλην, πξνππιέλην 

 Κάζε αγνξά παγίνπ είηε απηφ είλαη θάπνην έπηπιν είηε κεράλεκα εθηφο απφ ηελ αγνξά 

ελφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ΗΥ.  

 Σα παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εληφκσλ φπσο είλαη ςχιινη, ηα 

ηζηκπνχξηα, νη ςείξεο ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα 

ππάγνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε  24%.(ηακαηφπνπινο,2015:259) 

Παξνρέο ππεξεζηψλ ζεσξνχληαη γεληθά νη πξάμεηο εθείλεο πνπ δελ  απνηεινχλ 

παξαδφζεηο αγαζψλ. Σέηνηεο πξάμεηο είλαη νη εξγαζίεο π.ρ. ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, 

ησλ ειεχζεξσλ ηερληθψλ, ησλ κεζηηψλ, ησλ κεηαθνξέσλ, ησλ ζπκβνχισλ γεληθά, ησλ 

γξαθείσλ ηειεηψλ, επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ησλ θνκκσηεξίσλ, ησλ 

ηλζηηηνχησλ θαιινλήο, ησλ δηαθεκηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ δεκνζηψλ ζεκάησλ θαη 

αθξνακάησλ, ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο νδηθήο βνήζεηαο, ηεο κίζζσζεο ελζψκαησλ θηλεηψλ 

αγαζψλ θ.ιπ. 
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Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ  ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α  είλαη νη εμήο 

 Ζ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αεξίνπ, ςχρνπο θαη ζεξκφηεηαο  πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο θαζψο θαη παξαγσγήο απηψλ. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ, επηπισκέλσλ δσκαηίσλ θαη θαηαζθελψζεσλ, 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηξνρφζπηησλ. 

 Ζ εθηέιεζε ππεξεζίαο κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο χζηεξα απφ επηηαγή δεκνζίαο 

αξρήο ή ζην φλνκα ηεο ή ζε εθηέιεζε ηνπ λφκνπ. 

 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ. Αθνξά ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ θαη κε- 

επαγγεικαηηψλ. Πρ ε ακνηβή ελφο ινγηζηή ή ακνηβή εξγνιάβσλ. Οη ακνηβέο ππφθεηληαη 

ζε  24%. 

 Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θηηξίσλ, επίπισλ, κεραλεκάησλ θηι 

 Ζ κίζζσζε ελφο κεραλήκαηνο απφ ηξάπεδα(leasing) ζε κία νληφηεηα ε νπνία 

γίλεηαη κε ζπληειεζηή 24%(ηακαηφπνπινο,2015:265) 

 

1.3 ΔΑΠΑΝΕ ΦΩΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΣΩΗ ΥΟΡΟΤ 

 

Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη δαπάλεο φπσο θαη ππεξεζίεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α .Ο 

ππνθείκελνο ζε Φ.Π.Α  δελ δηθαηνχηαη λα εθπέζεη ην θφξν κε ηνλ νπνίν έρνπλ 

επηβαξπλζεί νη παξαθάησ δαπάλεο – αγνξέο.(Άξζξν 30 Ν.2859/2000) 

 Ζ αγνξά, ε εηζαγσγή ή ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαπλνβηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο θνξνινγίαο θαπλνβηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ. Σέηνηα πξντφληα είλαη ηα ηζηγάξα, ηα πνχξα, ν θαπλφο θ.ιπ. πνπ αγνξάδνληαη 

ή εηζάγνληαη απφ πξαηεξηνχρνπο, ιηαλνπσιεηέο ή απφ απηνχο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ 

δψξα ζε πειάηεο ηνπο. Γηα φια απηά δελ εθπίπηεη ν Φ.Π.Α ησλ αγνξψλ απφ ην Φ.Π.Α 

ησλ εθξνψλ άιια πξνζηίζεηαη ζηελ αληίζηνηρε άμηα αγνξψλ θαη απμάλεη ην θφζηνο ηνπο. 

 Ζ αγνξά, ε εηζαγσγή ή ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, 

εθφζνλ απηά δηαηέζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ π.ρ. ε 

αγνξά ή ε εηζαγσγή θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηάζεζε νηλνπλεπκαησδψλ  πνηψλ γηα κηα 

δεμίσζε πνπ θάλεη ε επηρείξεζε ή γηα δψξα πνπ ζηέιλεη ζηνπο πειάηεο ηεο. Καη ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο ν Φ.ΠΑ. ησλ αγνξψλ πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηνπο. 

 Οη δαπάλεο γηα δεμηψζεηο ςπραγσγίαο θαη θηινμελίαο ηξίησλ γεληθά. Ο Φ.Π.Α 

πνπ αλαινγεί ζηηο δαπάλεο απηέο δελ εθπίπηεη αιιά πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο αγνξάο ηνπο. 

 Ζ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ελφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί κία 

επηρείξεζε αλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΗΥ κε ιηγφηεξεο απφ 9 ζέζεηο. 

 Οη δαπάλεο ζηέγαζεο, ηξνθήο, πνηψλ, κεηαθίλεζεο θαη ςπραγσγίαο γηα ην 

πξνζσπηθφ ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο Φ.Π.Α  πνπ αλαινγεί ζηηο δαπάλεο 
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απηέο δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε, αιιά  πξνζηίζεηαη θαη απμάλεη ην θφζηνο ησλ 

αληίζηνηρσλ δαπαλψλ. 

 Οη ηφθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, εθηφο απφ ηα 

ηξαπεδηθά, δηαηξαπεδηθά θαη νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο, θαηά 

ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πξνέθππηαλ, εάλ ην επηηφθην ήηαλ ίζν κε 

ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο.(Γηαλλαθνχξε:147)  
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  2.ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΟ  Ε ΔΙΑΥΟΡΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

   

 2.1 ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΣΟΤ Υ.Π.Α ΣΟ ΚΛΑΔΟ ΙΑΣΡΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

           Με ηε παξάγξαθν 1 πεξίπησζε ε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α  

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν νη παξνρέο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ θαζψο θαη νη 

παξνρέο 

ππεξεζηψλαπνςπρνιφγνπο,καίεο,λνζνθφκνπο,θπζηθνζεξαπεπηέο,ινγνζεξαπεπηέο. 

         Ωζηφζν νη ππεξεζίεο θπζηθψλ ηαηξηθήο-  αθηηλνινγηθψλ , δηαηηνιφγνπ-

δηαηξνθνιφγνπ ή γηα παξάδεηγκα ε ππεξεζία ηεο πηζηνπνίεζεο-αμηνιφγεζεο-

κνξηνδφηεζεο ελφο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππεξεζία πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο λνζνθνκεηαθέο 

θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο θαζψο δελ παξέρεηαη θαλ πξνο αζζελείο αιιά πξνο 

ηνπο δηνξγαλσηέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Έηζη νη παξαπάλσ ππεξεζίεο ππάγνληαη 

ζην Φ.Π.Α κε 24% θαη ηα αλσηέξσ πξφζσπα έρνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ππνθείκελσλ ζην θφξν πξνζψπσλ. 

       Με ηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4346/2015,ε νπνία αληηθαζηζηά ηε δηάηαμε 

ηεο πεξίπησζεο ηβ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2859/2000,απνζχξεη ηελ επηβνιή ηνπ 

Φ.Π.Α ζηε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο γεληθά θαη ησλ ζηελά ζπλδεφκελσλ κε απηή 

παξαδφζεσλ αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ δεκφζηα 

εθπαηδεπηήξηα ή απφ άιια πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα 

αξρή. πλεπψο νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζπλερίδνπλ λα απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α  κε 

αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 20/07/15 θαη έπεηηα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαιιάζζνληαλ θαη πξηλ. Γηεπθξηλίζηεθε φηη δελ πιεξνχληαη ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ ηα θέληξα κειέηεο καζεκάησλ λα ζεσξεζνχλ θνξείο πνπ παξέρνπλ 

εθπαίδεπζε θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ λα απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α.(Ν2859/2000) 

 

2.2 ΤΜΒΑΕΙ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ  

      Ζ παξνρή  ππεξεζηψλ βάζεη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, απφ θπζηθά πξφζσπα πξνο 

ην Γεκφζην, ηνπο Γήκνπο ηα ΝΠΓΓ θαη ηα ΝΠΗΓ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, δελ 

ππάγεηαη ζην Φ.Π.Α  ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ε ππεξεζία παξέρεηαη κε 

ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ παξέρνληνο  ηελ ππεξεζία θαη ηνπ 

εξγνδφηε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη δεκηνπξγνχληαη δεζκνί εμάξηεζεο, κεηαμχ 

εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε, πξέπεη λα δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά 

ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 ε εξγαζία λα παξέρεηαη γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν 
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 λα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ηηο εληνιέο θαη ηελ επνπηεία ηνπ εξγνδφηε 

 ηελ επζχλε γηα ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηελ έρεη ν εξγνδφηεο 

 λα ππάξρεη δηαξθήο απαζρφιεζε θαη θπζηθή παξνπζία ηνπ παξέρνληνο ηελ 

ππεξεζία ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνδφηε 

 ε ακνηβή λα θαηαβάιιεηαη πεξηνδηθά φπσο γηα παξάδεηγκα 

κεληαία.(Kαξαγηάλλε:180) 

          Έρεη ήδε δηεπθξηληζηεί φηη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηηο ζρνιέο 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ή ζε ζεκηλάξηα ζεσξείηαη φηη 

ππάξρεη δεζκφο εμάξηεζεο φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ηελ ακνηβή ηνπο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ ε ακνηβή ησλ εθπαηδεπηψλ 

απηψλ είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο . Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, 

ην πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΠ, ησλ κεηαθξαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαζαξηφηεηαο ζε Γήκν πνπ ζπκβάιινληαη κε κίζζσζε έξγνπ κε ηνπο 

εξγνδφηεο ηνπο. Αθφκε απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ε παξάδνζε ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ 

εθφζνλ απνδεδεηγκέλα παξέρεηαη ζε εθπαηδεπφκελν πξνθεηκέλνπ απηφο λα αληαπνθξηζεί 

ζηα ζρνιηθά ή παλεπηζηεκηαθά ηνπ θαζήθνληα. (Καξαγηάλλεο,2006:48) 

  

2.3 ΑΠΑΛΛΑΓΗ  Φ.Π.Α ΛΟΓΩ ΣΖΙΡΟΤ  

    

      Σέινο έρνπκε κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε  απαιιαγήο θφξνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηδίξν. Με 

ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1126/2015 απαιιάζζνληαη κηθξέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπο  ιφγσ ηδίξνπ δειαδή γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο 

ήηαλ κηθξφηεξα ή ίζα ησλ 10000 επξψ ηε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Ζ 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο απαιιαγή ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ηε ιήμε απηήο, είλαη πξναηξεηηθή θαη εθαξκφδεηαη θαη' 

επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θφξν, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχηαη ην θξηηήξην ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ην Φ.Π.Α,  

θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 39β Ν2859/200, δελ επηβαξχλνπλ κε  ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ 

θαη ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη δελ αζθνχλ δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α ησλ εηζξνψλ ηνπο. Απηφ ηζρχεη 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ εληφο ηεο ρξήζεο ε απαιιαζζφκελε επηρείξεζε μεθηλήζεη θαη 

άιιε δξαζηεξηφηεηα ή επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηά ηξφπν πνπ εθηηκάηαη φηη 

ζα ηηο απνθέξεη απμεκέλα έζνδα. ε πεξίπησζε πνπ ππεξβνχλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν ην παξαπάλσ πνζφ ηφηε θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε κεηάηαμε ηνπο ζην θαλνληθφ 

θαζεζηψο  απφ ηελ έλαξμε ηεο λέαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

      'Όζνλ αθνξά ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, εληάζζνληαη κε ηελ έλαξμή ηνπο ζην θαλνληθφ 

θαζεζηψο Φ.Π.Α  θαη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ 

ππαγσγή ηνπο ζην απαιιαζζφκελν θαζεζηψο (εηδηθφ θαζεζηψο), ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
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φηη πιεξνχλ ην θξηηήξην ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ησλ 10000 επξψ. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ηνπ δσδεθάκελνπ, γηα λα θξηζεί αλ 

πιεξνχηαη ην θξηηήξην ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, πξέπεη λα γίλεηαη αλαγσγή ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ άζθεζε 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, ζε εηήζηα βάζε. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη απαιιαζζφκελε 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 39 κφλν αλ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

ελψ νη κε εγθαηεζηεκέλνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείκελνη ζην θφξν, νη νπνίνη 

θαζίζηαληαη ππφρξενη ζην Φ.Π.Α ζηελ Διιάδα γηα παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο 

ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, δελ δχλαληαη λα απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 39, αιιά ππνρξενχληαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κε ηε ιήςε ΑΦΜ ή ηνλ νξηζκφ 

θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ θαηά πεξίπησζε.(ηακαηφπνπινο,2015:256-260) 
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3.ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ 

        3.1 ΟΡΙΜΟ ΕΝΔΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΑΝΑΛΛΑΓΩΝ 

  
         ην παξαθάησ θεθάιαην ζα αλαθέξνπκε ηηο εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο πνπ 

επηηξέπνληαη λα γίλνπλ ζε ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο ηφζν γηα αγαζά φζν θαη γηα 

ππεξεζίεο. Θα αλαθέξνπκε πνηνί είλαη ππφρξενη ζε ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη 

ην ρξφλν απφ ηνλ νπνίν γελλάηαη απηή ε ππνρξέσζε θαη επηπιένλ ηα έληππα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηεο Διιάδαο. Δλδνθνηλνηηθή Απφθηεζε Αγαζψλ  ζεσξείηαη ε αγνξά 

πξντφλησλ-ππεξεζηψλ απφ άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα παξάδεηγκα 

γηα ηελ Διιάδα ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ε αγνξά αγαζψλ απφ ηε Γαιιία θαη 

νκνίσο γηα ηε Γαιιία ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ε αγνξά αγαζψλ απφ 

ηελ Διιάδα. Γε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο εηζαγσγέο, δειαδή κε ηελ αγνξά αγαζψλ απφ 

ηξίηε ρψξα π.ρ. Διβεηία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Ηαπσλία, Σνπξθία).Ο 

ραξαθηεξηζκφο απηφο θαη ε δηάθξηζε γίλεηαη γηα ζθνπνχο ΦΠΑ. 

Γηα λα ζεσξείηαη κηα πξάμε σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ-ππεξεζησλ ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Να πξφθεηηαη γηα αγνξαπσιεζία αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην θξάηνο-

κέινο πρ. Διιάδα απφ άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Ο αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο λα είλαη πξφζσπα ππνθείκελα ζην Φ.Π.Α.  

 Ζ ζπλαιιαγή λα γίλεηαη κε αληάιιαγκα κέζα ζηα πιαίζηα άζθεζεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηνπ πσιεηή φζν θαη ηνπ αγνξαζηή 

Ωο ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. ζεσξείηαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ ελεξγεί πξάμεηο 

θνξνινγεηέεο ή αθνξνιφγεηεο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. ή πξάμεηο 

απαιιαζζφκελεο. 

Ωο κε ππνθείκελεο ζην Φ.Π.Α. Ν.Π.Γ.Γ. ζεσξείηαη ην πξφζσπν εθείλν ην νπνίν, δελ 

ζεσξείηαη ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α., θαζψο θαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ 

ζεσξείηαη φηη αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα π.ρ. εθθιεζίεο, ζχιινγνη, πξεζβείεο, 

μέλεο απνζηνιέο, θ.ιπ.( γνπξηλάθεο,2008:104) 

Γελ ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ απηή ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη: 

 απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ 

 απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηεί κφλν παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο 

ππεξεζηψλ πνπ δελ ηνπ παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο θφξνπ 

 απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

απηψλ, ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ νθείιεηαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, δελ ππεξβαίλεη θαηά ηε πξνεγνχκελε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ 10.000 επξψ θαη θαηά ηε ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. 

 σο απφθηεζε  κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη αληηθεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ή 

αξραηνινγηθήο αμίαο(ηακαηφπνπινο,2015:259-260)  

 

    3.2 ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΦΡΕΩΗ-VIES-INTRASTAT 

 

Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ-ππεξεζηψλ. Ζ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε-παξάδνζε 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ρξφλν πνπ ηα αγαζά ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηα απνθηά (ιήπηεο). Δπίζεο, ζηε πεξίπησζε πνπ ν 

πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη θαη ηελ ππνρξέσζε απνζηνιήο ησλ αγαζψλ ζηε  Διιάδα, ε 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ρξφλν πνπ αξρίδεη ε απνζηνιή. 

Γηα ην ιφγν απηφ θάζε επηρείξεζε δηαζέηεη έλα VAT number ην νπνίν ηεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ελδνθνηλνηηθήο ζπλαιιαγήο. Με ηνλ φξν V.I.E.S ελλννχκε απηή ηελ 

ζπλαιιαγή.V.I.E.S είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Vat Information Exhange 

System(χζηεκα Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ Φφξνπ. Γειαδή, γηα λα ζεσξεζεί σο 

«ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε» κηα παξάδνζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιν θξάηνο – κέινο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη θαη ε 

απνζηνιή ή ε κεηαθνξά απηψλ απφ ην θξάηνο – κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδνο. Καηά 

ζπλέπεηα, αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο δελ παξακείλνπλ ζην θξάηνο – κέινο φπνπ έγηλε ε 

παξάδνζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηφηε δελ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδνο θαη επνκέλσο δελ νθείιεηαη 

Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα.Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθηεζεί ή ζα παξαδνζεί έλα αγαζφ ή κηα 

ππεξεζία ζε έλα άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γελληέηαη ε ππνρξέσζε 

απεηθφληζεο απηήο ηεο ζπλαιιαγήο ζην θξάηνο πνπ αλήθεη ν απνζηνιέαο ή ν ιήπηεο. 

Έηζη κέζσ ησλ εληχπσλ Φ4 γηα ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ θαη πεξηερνκέλσλ θαη 

αληίζηνηρα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Φ5 αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα 

ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ αγαζψλ θαη ιήςεσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ 

αληίζηνηρε ΓΟΤ φπνπ αλήθεη ν ππφρξενο λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, δειψλεηαη θαη ε 

ζπλαιιαγή.Ο ππνβνιή ησλ εληχπσλ απηψλ γίλεηαη κέζσ πιένλ κέζσ ηνπ taxis κε  

ρξνληθφ πεξηζψξην έσο ηηο 26 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα πνπ γελλάηαη ε 

ππνρξέσζε. Αλ γηα παξάδεηγκα ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ελφο αγαζνχ έρεη γίλεη ζηηο 11 

Οθησβξίνπ 2016,ηφηε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπκε θαη ην αληίζηνηρν έληππν 

Φ5 έσο ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2016.Σέινο,πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί έλα θπζηθφ ή  λνκηθφ 

πξφζσπν λα θάλεη ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 

θαη απαξαίηεην απηφ λα δεισζεί θαη ζην κεηξψν ηεο αξκφδηα ΓΟΤ φπνπ αλήθεη. 
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                                               INTRASTAT 

      Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλσζε φηη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Δ.Δ 

638/2004 άξζξν 10 ηα ζηαηηζηηθά θαηψθιηα ηα νπνία ηζρχνπλ  απφ 1/1/17-31/12/17 

ζχκθσλα κε ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δήισζε intrastat είλαη 

ηα εμήο: 

αθίμεηο>150.000 επξψ 

παξαδφζεηο>90.000 επξψ 

 

Γειαδή κία επηρείξεζε είλαη ππφρξεε λα ππνβάιεη intrastat φηαλ:1.Τπεξβεί ην 

ζηαηηζηηθφ θαηψθιη ηνπ έηνπο αλαθνξάο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Γηα παξάδεηγκα γηα 

ην έηνο 2017 έρεη νξηζηεί θαηψθιη γηα απνθηήζεηο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ έσο 150.000 

επξψ. Μηα επηρείξεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αθίμεηο 95.000 επξψ κέρξη 31/12/2016.Μία 

άιιε έρεη θάλεη αθίμεηο 15.5000 επξψ. Μφλν ε δεχηεξε είλαη ππφρξεε δήισζεο intrastat 

γηα ην έηνο 2017 θαη ζα ππνβάιεη δήισζε απφ ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2017 έζησ θαη αλ 

έρεη θέξεη  εκπφξεπκα 1 επξψ. 

Aθφκε είλαη ππνρξεσκέλε λα ππνβάιεη δήισζε Intrastat φηαλ ππεξβεί ην ζηαηηζηηθφ 

θαηψθιη ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Έζησ φηη επηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε αθίμεηο χςνπο: 

Ηαλνπάξηνο:5.000 επξψ.Γέλ είλαη ππφρξεε ππνβνιήο δήισζεο Intrastat  

Φεβξνπάξην:15.000 επξψ.Γέλ είλαη ππφρξεε ππνβνιήοδήισζεο Intrastat(χλνιν:20.000) 

Mάξηην:20.000 επξψ.Γέλ είλαη ππφρξεε ππνβνιήο δήισζεο Intrastat (χλνιν:40.000) 

Απξίιην:55.000 επξψ.Γέλ είλαη ππφρξεε ππνβνιήο δήισζεο Intrastat (χλνιν:95.000) 

Μάην:65.000 επξψ.Eίλαη ππφρξεε ππνβνιήο δήισζεο Intrastat δηφηη μεπεξλά ην φξην ησλ 

150.000 επξψ πνπ είλαη ην θαηψθιη ησλ αγνξψλ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο θαη γηα ην κήλα Μάην θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο κήλεο 

ηνπ 2017. 
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4.Γηλώζεις,Υρόνος σποβολής δηλώζεων -Prorata 

4.1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ  - Φρεωςτική - Μηδενική - Πιςτωτική-

Σροποποιητική  

        Οη ππφρξενη ζην θφξν πνπ ελεξγνχλ θνξνινγεηέεο πξάμεηο ή πξάμεηο 

απαιιαζζφκελεο ηνπ θφξνπ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο νθείινπλ λα 

ππνβάιινπλ ζηε ΓΟΤ πεξηνδηθή δήισζε . Ζ πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 

ζηελ νπνία αθνξά ε δήισζε.ηε πεξίπησζε ησλ δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ δειαδή ησλ 

βηβιίσλ Γ' θαηεγνξίαο ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπ  νξίδεηαη κέρξη ηε ηειεπηαία 

εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα. Γηα παξάδεηγκα ε πεξηνδηθή δήισζε κηαο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο γηα ην κήλα Οθηψβξην  2016  έρεη πξνζεζκία ππνβνιήο  έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ  

2016. 

 ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΓΖΛΩΖ : 

ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ  είλαη ζεηηθφ έζησ δειαδή 200 επξψ ηφηε 

ελλννχκε φηη ε δήισζε, ηνπ πξνεγνπκέλνπ κήλα είλαη ρξεσζηηθή δειαδή είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζηε ΓΟΤ(taxis) λα πιεξψζνπκε 

κέζσ ηεο ηαπηφηεηαο νθεηιήο πνπ ζα εθδνζεί θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ησλ 200 επξψ. 

Απηφ πξνθχπηεη δηφηη ην  Φ.Π.Αεζφδσλ>Φ.Π.Α εμφδσλ 

 

 ΠΗΣΩΣΗΚΖ ΓΖΛΩΖ : 

 

ε πεξίπησζε πηζησηηθήο δήισζεο  δειαδή Φ.Π.Αεζφδσλ < Φ.Π.Αεμφδσλ έρεη σο  

απνηέιεζκα ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α  λα πξνθχπηεη αξλεηηθφ δειαδή -200.Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην ηκήκα εζφδσλ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ νθείιεη θαη λα θαηαβάιεη ην πνζφ απηφ ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπλερίδεη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο λα είλαη πηζησηηθφ, αθνχ ηηο 

θαηαζέζνπκε ηελ αληίζηνηρε αίηεζε ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1073/2016.ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε κέρξη ην κήλα Μάξηην πηζησηηθφ ππφινηπν 

παξέζηην -200 επξψ, θαη κε ηελ πεξηνδηθή  ηνπ Απξηιίνπ κάο πξνθχςεη ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν +500 επξψ ηφηε ζπκςεθίδνπκε ην ρξεσζηηθφ απηφ πνζφ κε ην πηζησηηθφ καο 

ππφινηπν θαη ην πνζφ θαηαβνιήο γηα ην  Απξηιίνπ γίλεηαη 300 επξψ. 

 

 

 ΜΖΓΔΝΗΚΖ ΓΖΛΩΖ : 

         Σέινο ζηε πεξίπησζε πνπ έρνπκε  Φ.Π.Αεζφδσλ=Φ.Π.Αεμφδσλ δειαδή φηη 

πνπιήζακε είηε απηφ είλαη ππεξεζία είηε είλαη εκπφξεπκα είηε αθφκε θαη έηνηκν πξντφλ 

έξρεηαη ζε ηζνξξνπία κε φηη δαπαλήζακε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο καο νπφηε ην 
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απνηέιεζκα κάο είλαη κεδεληθφ ηφηε απιά ππνβάιινπκε κηα κεδεληθή πεξηνδηθή  ρσξίο 

λα εθδνζεί θάπνηα ηαπηφηεηα νθεηιήο. Πάξαπηα ε ππνβνιή ηεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζε 

απηή ηε πεξίπησζε. Όηη αλαθέξακε ζηα παξαπάλσ γηα ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο  είηε απηή 

πξνθχπηεη ρξεσζηηθή είηε πηζησηηθή είηε κεδεληθή αθφξα θαη ηα θπζηθά πξφζσπα (πρ 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο) θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά 

βηβιία δειαδή β' θαηεγνξίαο. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη ζηε εκεξνινγηαθή πεξίνδν 

ππνβνιήο. Όζνη ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ππνβάιινπλ πεξηνδηθή δήισζε κάζε ηξείο 

κήλεο. Γηα παξάδεηγκα γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 δειαδή γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-

Φεβξνπάξην-Μάξηην ππνβάιιεηαη πεξηνδηθή δήισζε κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα Απξηιίνπ.  

Γηα ηελ πξφιεςε ησλ ζπλεπεηψλ αλαθξίβεηαο ή παξάιεηςεο ππνβνιήο δήισζεο, ν 

ππνθείκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη δήισζε κε επηθχιαμε, πνπ λ’ αθνξά, είηε 

ζπγθεθξηκέλε θνξνινγεηέα αμία, είηε εθαξκνγή δηαθνξεηηθνχ ζπληειεζηή θηι. Ζ 

επηθχιαμε πξέπεη λα είλαη εηδηθή θαη αηηηνινγεκέλε, λα ζπκπιεξψλεηαη ζε ρσξηζηφ 

ραξηί θαη λα ππνβάιιεηαη καδί κε ηε δήισζε. Ζ επηθχιαμε απηή δελ αλαζηέιιεη ηελ 

είζπξαμε ηνπ θφξνπ.  

 

 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΖΛΩΖ 

        Ο ππνθείκελνο ζην θφξν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθή ηνπ δήισζε φηαλ απηή 

είλαη ειιηπήο ή ιαλζαζκέλε. Οη ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο ζπκπιεξψλνληαη, φπσο θαη νη 

αξρηθέο κε ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ελδείμεσλ. Σξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέρξη θαη πξηλ ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφξνπ ζην νηθείν βηβιίν. ε πεξίπησζε ηξνπνηεηηθήο δήισζεο δελ επηβάιιεηαη 

θάπνην πξφζηηκν θαη κπνξνχκε κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν λα θάλνπκε φζεο 

ηξνπνπνηεηηθέο ζέινπκε ρσξίο πξφζηηκν. Μία εηδηθή πεξίπησζε ηξνπνπνηεηηθήο είλαη λα 

''κεηαηξέςνπκε'' απφ πηζησηηθφ ππφινηπν πρ ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ζε ρξεσζηηθφ. Έζησ 

δειαδή φηη ιάβακε εθ ησλ πζηέξσλ  ηηκνιφγην εζφδνπ ην νπνίν θαη δελ ην είρακε ιάβεη 

ππφςε ζηε δήισζε  ηνπ κήλα απηνχ. Σν πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ απηνχ κάο νδεγεί ζε 

ρξεσζηηθφ απνηέιεζκα . Γειαδή εθεί πνπ είρακε ηελ απαίηεζε ηνπ ζπκςεθηζκνχ ιφγσ 

πηζησηηθνχ απνηειέζκαηνο  Ηαλνπαξίνπ πιένλ κε ηελ ηξνπνπνηεηηθή, εμαηηίαο ηνπ 

ηηκνινγίνπ απηνχ, κάο νδεγεί ζε ρξεσζηηθφ ππφινηπν. Δδψ έρνπκε δχν πεξηπηψζεηο. Αλ 

πξνθχςεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 30 επξψ ηφηε κπνξνχκε απηφ ην 

πνζφ, κε ηηο ηξνπνπνηεηηθέο λα ην κεηαθέξνπκε ζηε πεξηνδηθή δήισζε  ηνπ κήλα πνπ 

ηξέρεη θαη λα πξνζηεζεί ζην ρξεσζηηθφ πνζφ ρσξίο λα εθδνζεί θαηλνχξηα ηαπηφηεηα 

νθεηιήο γηα ην κήλα Ηαλνπάξην. Αλ ην πνζφ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 30 επξψ ηφηε ζα 

εθδνζεί απφ ην ηκήκα  δειαδή κέζσ ηνπ taxis λέα ηαπηφηεηα νθεηιήο γηα ην κήλα 

Ηαλνπάξην κε ην αληίζηνηρν ρξεσζηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη.  
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4.2. ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ PRORATA 

                            
ΔΝΝΟΗΑ: 

      tε πεξίπησζε πνπ ν ππνθείκελνο ζην θφξν ρξεζηκνπνηεί αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ θαη γηα κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα 

έθπησζεο θφξνπ (κε ππνθείκελεο ή απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο), ν 

εθπηπηφκελνο θφξνο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ θφξνπ 

ησλ θνηλψλ απηψλ εηζξνψλ. Σν εθπηπηφκελν απηφ πνζνζηφ βξίζθεηαη κε βάζε έλα 

θιάζκα ην νπνίν νλνκάδεηαη Prorata. Σα πνζά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθέξνληαη ζηε 

πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν  θαη έρεη σο αξηζκεηή  : 

 

Φνξνι/ηεεο εθξνέο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο+Απαι/κέλεο εθξνέο κε δηθαίσκα έθπησζεο  

 

θαη  σο παξαλνκαζηή: 

(Φνξνι/ηεεο εθξνέο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο+Απαι/κέλεο εθξνέεο κε δηθαίσκα 

έθπησζεο) + νη απαιιαζζφκελεο εθξνέο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πξνο έθπησζε. 

(ηακαηφπνπινο Γ:248) 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νχηε ζε αξηζκεηή νχηε ζε παξαλνκαζηή 

ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ: 

α)παξαδφζεηο αγαζψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνθείκελν γηα πάγηα 

εθκεηάιιεπζε ζηελ επηρείξεζε 

β) απηνπαξαδφζεηο  

            γ)ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο 

δ)πξάμεηο ιήπηε θαη επηζηξνθήο θφξσλ 

            ε)εθξνέο εμ αηηίαο αγνξάο επελδπηηθψλ αγαζψλ  

           ζη)έζνδα απφ ηφθνπο ηξαπεδψλ 

Οη ζχλεζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο Φ.Π.Α θαη 

σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγνχλ prorata είλαη νη εμήο: 

 Τπεξεζίεο πγείαο, εθπαίδεπζεο, αζθαιηζηηθέο, κηζζψζεηο αθηλήησλ, παξάδνζε 

εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ απφ πξαθηνξεία. 

 νη παξαδφζεηο βηνκεραληθψλ θαπλψλ απφ κεηαπσιεηέο θαη ιηαλνπσιεηέο(πξαηήξηα, 

ςηιηθαηδίδηθα, πεξίπηεξα) ζηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο θφξνπ ησλ 

εηζξνψλ ηνπο, νη πσιήζεηο απφ κεηαπσιεηέο εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ ησλ 
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νπνίσλ ε αθχξσζε πξνβιέπεηαη ζε εηδηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ησλ θαξηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο.     

Δλ θαηαθιείδη φηαλ κηα επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί πξάμεηο κε δηθαίσκα έθπησζεο 

ηνπ Φ.Π.Α θαη παξάιιεια έρεη θαη πξάμεηο πνπ δελ παξέρνπλ δηθαίσκα έθπηησζεο, 

ηφηε επεηδή ππάξρεη ππνρξέσζε πξνζδηνξηζκνχ  ησλ θνηλψλ εηζξνψλ, ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζζεί ην θιάζκα prorata έηζη ψζηε λα έρνπκε έθπησζε ζην θφξν πνπ ζα 

απνδφζνπκε.(Κξηαξάο,2014,Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο prorata, 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18849) 

 

 

 

 4.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ PRORATA: 

 

  ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 1: 

 

Eπηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί  α)πσιήζεηο πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

20.000 επξψ κε  24% (πξάμεηο θνξνινγεηέεο), β) ιακβάλεη παξάιιεια επηδφηεζε γηα 

πάγηα 10.000 επξψ(πξάμε εμαηξνχκελε) θαη γ)έρεη έζνδα απφ ελνίθην 3.000 επξψ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη prorata ιφγσ ησλ εζφδσλ απφ ηα ελνίθηα θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ζηνλ παξαλνκαζηή θαη ηελ επηδφηεζε ησλ παγίσλ 10.000. 

Σν θιάζκα ζα ππνινγηζηεί σο εμήο: 

 

20.000/20.000+3.000+10.000=0.606 θαη αθνχ ζηξνγγπινπνηήζνπκε ηνλ δεθαδηθφ 

αξηζκφ tν πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη 61%.Απηφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ δηθαηψκαηνο 

έθπησζεο ην νπνίν ζα εθαξκφδεη ζην θφξν ησλ θνηλψλ εηζξνψλ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2: 

 

Eπηρείξεζε έρεη αληηθείκελν εξγαζηψλ ηε παξνρή ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

αζθάιεηεο, ζηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο παξνπζηάδεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

1)Έζνδα απφ παξνρή ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ 20.000 επξψ 

2)Έζνδα απφ αζθάιεηεο δσήο 10.000 επξψ 

3)Έζνδα απφ αζθάιεηεο εκπνξεπκάησλ πνπ εμήρζεζαλ ζε ηξίηεο ρψξεο  5.000 

επξψ  

4)Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 500 επξψ 
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20.000+5000/20.000+5.000+10.000=0,714 ή 72% 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 3: 

 

Φξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο έρεη θαη παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα ηε πψιεζε 

βηβιίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2016 παξνπζηάδεη ηα εμήο ζηνηρεία  

1)Έζνδα απφ παξάδνζε καζεκάησλ 20.000 επξψ 

2)Έζνδα απφ πσιήζεηο βηβιίσλ 10.000 επξψ  

3)Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 500 επξψ 

 

Απάληεζε: Aπν ηε ζηηγκή πνπ αζθεί δχν δξαζηεξηφηεηεο θαη παξέρεη ππεξεζίεο 

εθπαηδεπηηθέο  πξάγκα ην νπoίν δεκηνπξγεί prorata.Kαηαξρήλ ηα έζνδα απφ ηφθνπο 

ηξαπεδψλ είλαη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ  δελ ππνινγίδνληαη ζηε prorata φπσο 

αλαθεξζήθακε. 

 Άξα ε prorata καο είλαη ε εμήο: 

10.000/10.000+20.000=0.333 δειαδή  34%  

 

Ζ επηρείξεζε απηή έρεη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α ησλ θνηλψλ εηζξνψλ ηεο 

θαηά 34%.Γειαδή ην πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α  πνπ δελ εθπίπηεη γηα ηελ επφκελε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν είλαη 100%-34%=66%. 

 

Σν 2017,εθφζνλ ηεξεί βηβιία β θαηεγνξίαο πξψην ηξίκελν πνπ ζα ππνβιεζεί ε 

πεξηνδηθή δήισζε  ζα έρνπκε κηα κείσζε ζην  ησλ εηζξνψλ δειαδή ζα πξνζζέζνπκε ην 

θφξν δαπαλψλ θαζψο θαη ην θφξν παγίσλ θαη ζα ην πνιιαπιαζηάζνπκε κε ην 66%.Σν 

πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη ζα πξνζηεζεί ζην θνπηάθη 411( εηζξνψλ πνπ πξέπεη λα κεησζεί 

βάζε prorata) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα πεξάζεη ζην πεδίν 428 γηα λα κεησζεί απφ ην 

θπα  εηζξνψλ.  
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4.4 ΟI ΑΛΛΑΓΕ ΣΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΟΤ Υ.Π.Α  ΑΠΟ 01/06/2016 

 

Με ην Ν.4389/16 ςεθίζηεθε φηη απφ 01/06/2016 ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α 

δηακνξθψλεηαη απφ 23% ζε 24%.Καηά ζπλέπεηα ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν εθδίδεηαη απφ 

01/06/16 θαη κεηά, ν Φ.Π.Α ζα ππνινγίδεηαη κε 24% αλεμάξηεηα αλ αθνξά ζπλαιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα Ο δηακνξθσκέλνο ζπληειεζηήο 

Φ.Π.Α γηα ηα θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ 18,7% ζε 19,35% 

ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο. ε πεξίπησζε ιάζνπο, εάλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

εθδφζεθαλ κε ηνλ παιαηφ ζπληειεζηή , κπνξεί  λα εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθφ ηηκνιφγην 

γηα ηελ δηαθνξά ηνπ Φ.Π.Α. ε θάζε πεξίπησζε ν Φ.Π.Α πνπ ζα απνδνζεί ζην δεκφζην 

ζα είλαη 24%.Ο κεησκέλνο θαηά 30% ζπληειεζηήο Φ.Π.Α αλαπξνζαξκφδεηαη απφ 16% 

ζε 17% γηα φζα λεζηά ηζρχεη ην επλντθφ θαζεζηψο. Όζνλ αθνξά ηα λεζηά ηεο πξψηεο 

νκάδαο Ρφδνο, αληνξίλε, Μχθνλν, Νάμν, Πάξν, θηάζν νη αιιαγέο ζην Φ.Π.Α είραλ 

πξνέιζεη απφ 01/10/15. Σα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζηε δεχηεξε νκάδα ηα νπνία 

είλαη:χξνο,Θάζνο,Άλδξνο,Σήλνο,Κάξπαζνο,Μήινο,θχξνο,Αιφλλεζνο,Κέα,Αληίπαξνο 

θαη ίθλνο απφ 01/06/16 ζα ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο  πνπ ηζρχνπλ θαη ζηελ ππφινηπε 

Διιάδα δειαδή 6%,13%,24%. Γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ ζηνηρείν εθδίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ θαη εθεμήο, ν Φ.Π.Α ζα ππνινγίδεηαη 

κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο αλεμάξηεηα αλ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Γελ ππάξρνπλ κεηαηάμεηο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ  απφ 

ηνπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο πξνο ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή.(taxheaven) 

Οη ζπληειεζηέο  δηακνξθψλνληαη απφ 01-06-2016 σο εμήο: 

Α) ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο απμάλεηαη απφ 23% ζε 24% 

Β) ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

παξακέλεη ζην 13% 

Γ) ν ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο γηα νξηζκέλα αγαζά πρ βηβιία ή ππεξεζίεο παξακέλεη 

ζην 6%. 

 

Με ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα απεηθνλίζνπκε απηέο ηηο αιιαγέο 

ηφζν ζηηο ππεξεζίεο φζν θαη ζηα αγαζά (πίνακας από tax heaven: 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32966): 
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Α. Υπεξεζίεο 

 
Υπεξεζίεο 

Μέρξη 

30.9.2015 

από 

1.10.2015 

θαη κεηά 

 

Υπεξεζίεο 

Παξαξηήκαηνο 

ΙΙΙ κε κεησκέλν 

ζπληειεζηή  

-Δηζηηήξηα ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα ηα νπνία 

ν ζπληειεζηήο ηνπ θόξνπ νξίδεηαη ζε έμη ηνηο 

εθαηό (6%). 

4% 6% 

   

-Η παξνρή ππεξεζηώλ θαη' νίθνλ θξνληίδαο, 

παηδηώλ, ειηθησκέλσλ, αζζελώλ θαη αηόκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο γεληθά. 

9% 13% 

-Η δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη παξόκνηνπο 

ρώξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο 

θαηαιύκαηνο δηαθνπώλ θαη ηεο κίζζσζεο ρώξνπ 

ζε θαηαζθήλσζε ή θάκπηλγθ γηα ηξνρόζπηηα. 

4% 13% 

Λνηπέο 

Υπεξεζίεο 
Λνηπέο ππεξεζίεο θαλνληθνύ ζπληειεζηή  23% 16% 23% 

 
 
Β. Αγαθά 

 Αγαζά 
Μέρξη 

30.9.2015 

από 

1.10.2015 

θαη κεηά 

Αγαζά 

Βηβιία θαη βηβιία γηα παηδηά (Γ.Κ. ΔΧ4901, ΔΧ 4903). 4% 6% 

Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθέο εθδόζεηο ηππσκέλεο, έζησ θαη 4% 6% 
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εηθνλνγξαθεκέλεο ή κε δηαθεκίζεηο (Γ.Κ. 4902) 

Φάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξώπνπ ησλ 

δαζκνινγηθώλ θιάζεσλ 3003 θαη 3004. Δκβόιηα γηα ηελ 

ηαηξηθή ηνπ αλζξώπνπ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 3002. 

(Γ.Κ. ΔΧ 3002, ΔΧ 3003, ΔΧ 3004) 

4% 6% 

Αγαζά ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ θώδηθα  κε 13% (θξέαηα, 

ςάξηα, ιαραληθά, θπηά, λεξό ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ) 
9% 13% 

Καπλνβηνκεραληθά πξντόληα θαη κεηαθνξηθά κέζα (παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 21) 
23% 23% 

Λνηπά αγαζά εθηόο ησλ αλσηέξσ 16% 23% 

 

 

Α. Τπηρεσίες 

 
Υπεξεζίεο 

Μέρξη 31.5.2016 
από 

1.6.2016 

Υπεξεζίεο 

Παξαξηήκαηνο 

ΙΙΙ κε κεησκέλν 

ζπληειεζηή 

ΠΑ 

-Δηζηηήξηα ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα ηα 

νπνία ν ζπληειεζηήο ηνπ θόξνπ νξίδεηαη 

ζε έμη ηνηο εθαηό (6%). 

4% 6% 

-Η παξνρή ππεξεζηώλ θαη' νίθνλ 

θξνληίδαο, παηδηώλ, ειηθησκέλσλ, 

αζζελώλ θαη αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

γεληθά. 

9% 13% 

-Η δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη παξόκνηνπο 

ρώξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

παξνρήο θαηαιύκαηνο δηαθνπώλ θαη ηεο 

κίζζσζεο ρώξνπ ζε θαηαζθήλσζε ή 

θάκπηλγθ γηα ηξνρόζπηηα. 

9% 13% 

Λνηπέο 

Υπεξεζίεο 

Λνηπέο ππεξεζίεο θαλνληθνύ ζπληειεζηή  

23% 
16% 24% 
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Β. Αγαθά 

 Αγαζά 
Μέρξη 

31.5.2016 

από 

1.6.2016 

Αγαζά 

Βηβιία θαη βηβιία γηα παηδηά (Γ.Κ. ΔΧ4901, ΔΧ 

4903). 
4% 6% 

Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθέο εθδόζεηο 

ηππσκέλεο, έζησ θαη εηθνλνγξαθεκέλεο ή κε 

δηαθεκίζεηο (Γ.Κ. 4902) 

4% 6% 

Φάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξώπνπ ησλ 

δαζκνινγηθώλ θιάζεσλ 3003 θαη 3004. 

Δκβόιηα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξώπνπ ηεο 

δαζκνινγηθήο θιάζεο 3002. (Γ.Κ. ΔΧ 3002, 

ΔΧ 3003, ΔΧ 3004) 

4% 6% 

Αγαζά ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ θώδηθα  κε 

13% (θξέαηα,ςάξηα,ιαραληθά,θπηά,λεξό 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ) 

9% 13% 

Καπλνβηνκεραληθά πξντόληα θαη κεηαθνξηθά 

κέζα (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21) 
23% 24% 

Λνηπά αγαζά εθηόο ησλ αλσηέξσ 16% 24% 

 

ΠΖΓΖ:TAXHEAVEN 
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5.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ  Υ.Π.Α 

ην παξαθάησ κέξνο ηεο πηπρηαθήο ζα ιχζνπκε παξαδείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην απνηέιεζκα ελφο ρξεσζηηθνχ ή πηζησηηθνχ ή κεδεληθνχ  ,ην νπνίν 

θαη ζην ηέινο ηνπ κήλα γηα δηπινγξαθηθά ή ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ γηα ηα απινγξαθηθά 

θαη χζηεξα απφ ηελ θαηαρψξεζε δαπαλψλ-πξψησλ πιψλ-πσιήζεσλ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 54.00  πξνζηηζέκελεο  αμίαο νδεγνχκαζηε ζην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη είηε 

γηα απφδνζε πξνο ην θξάηνο είηε γηα ζπκςεθηζκφ. 

 

1) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Φ.Π.Α 

 Έζησ φηη πνχιεζε  ζηνλ πειάηε Υ  ε επηρείξεζε εκπνξεχκαηα αμίαο 35000 κε  13%. 

ηελ ζπλέρεηα πήξε εκπνξεχκαηα απφ πξνκεζεπηή  αμίαο 8500 κε Φ.Π.Α 13%. Να 

γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο θαη πφζα ρξήκαηα ζα απνδψζεη ζην δεκφζην ε 

επηρείξεζε. 

-----------------------------      -------------------------------- 

30.00.00.0000 ΠΔΛΑΣΖ Υ            38.850        

70.00 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ                            35.000 

54.00.70.13  ΠΩΛΖΔΩΝ                                             4.550 

 (Με 54.00.70.13 φπνπ 54 νη ππνρξεψζεηο θφξσλ θαη ηειψλ,70  πσιήζεσλ θαη 13 

πνζνζηφ  Φ.Π.Α πξντφληνο) 

 

--------------------------    ---------------------------------------- 

20.01.00.0013 Αγνξέο Υξήζεο        8500 

54.00.20.0013      Αγνξψλ           1105 

50.00.00.0001 Πξνκεζεπηήο Τ    9605 
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Με 54.00.20.13 φπνπ 54 ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε, 00 , 20  αγνξψλ, 13 πνζνζηφ 

πξντφληνο. 

54.00.70.13  Πσιήζεσλ φπνπ έρνπκε εηζπξάμεη  (4550) 

54.00.20.13  Αγνξψλ φπνπ έρνπκε          (1105) 

 Φ.Π.Α πσιήζεσλ- Φ.Π.Α αγνξψλ= 4550-1105= 3445 απφδνζε πξνο ην θξάηνο. 

 

2) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ   

Ζ εηαηξεία Υ κε ΑΦΜ 090444788 θαη έδξα ηελ Αζήλα, ζηελ νδφ Λαξίζεο 25, ηεξεί 

Βηβιία Γ’ Καηεγνξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα πξαγκαηνπνίεζε ηηο παξαθάησ 

ζπλαιιαγέο. 

 ηηο 11/11 έθαλε πψιεζε εκπνξεπκάησλ 9000€ πιένλ  24% επί πηζηψζεη. 

 ηηο 13/11 πξαγκαηνπνίεζε ιηαληθέο πσιήζεηο 2860 κε Φ.Π.Α 24%. Σν  

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Ε ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ, φπνπ Ε = ηειηθή 

απφδεημε. 

 ηηο 18/11 έθαλε αγνξά κεραλήκαηνο 11000 κε  24% θαη έθδνζε ηζφπνζεο 

επηηαγήο. 

 ηηο 25/11 πιεξψλεη κεηαθνξηθά γηα ην κεράλεκα 600€ ζπλ . 

 ηηο 28/11 πιεξψλεη ινγαξηαζκφ ΓΔΖ 1280€ κε  13%, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δεκνηηθά ηέιε θαη ΔΡΣ 200€. 

ηελ πξνεγνχκελε  δήισζε ην  ήηαλ πηζησηηθφ θαηά 700€. 

 

Να γίλνπλ νη εγγξαθέο ηνπ  θαη ε εθθαζάξηζε ηνπ κήλα. 

-----------------------------11/11 (1)  ---------------------------------------- 

30.00.00.0000 Πειάηεο    11160 

70.00.00.0024 Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ   9000 

Φ
Ο

Ρ
Ο

Λ
Ο

ΓΗ
Η
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54.00.70.0024  Πσιήζεσλ                           2160 

------------------------------ 13/11 (2) ---------------------------------------- 

38.00 Σακείν                                                           2860 

70.01 Πσιήζεηο Ληαληθήο      2306,45 

 54.00.70.24  Πσιήζεσλ    553,55         

 

Βιέπνπκε κε βάζε ην παξάδεηγκα ηνλ ηξφπν πνπ θνξνινγνχκε ην  θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

απνθνξνινγείηαη ην   δει. 2860/1,24=2306,45 γηαηί ην πνζφ ήηαλ καδί κε ην Φ.Π.Α. 

 

 

----------------------------------- 18/11(3) ------------------------------ 

12.00.00.0000 Μεραλήκαηα                11000                                   

54.00.12.24  Αγνξψλ ( Παγίσλ )           2640  

50.00.00.0000 Πξνκεζεπηέο              13640  

---------------------------------------  (4)  ---------------------------------- 

50.00.00.0000 Πξνκεζεπηέο                   13640                                

53.90.00.000 Δπηηαγέο Πιεξσηέεο          13640                 

----------------------------------25/11 (5) ---------------------------------- 

64.00.00.0024 Μεηαθνξηθά Έμνδα              600 

54.00.64.0024  Γαπαλψλ                              144 

50.00.00.0000 ¨ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΑΔ¨     744 

 

Α
Π

Ο
Φ

Ο
Ρ

Ο
Λ

Ο
ΓΗ

Η
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Σα δεκνηηθά ηέιε, νη ππεξεζίεο ηαρπδξνκείσλ θαη ε ΔΡΣ απαιιάζζνληαη απφ ην θπα 

φπσο αλαθέξακε θαη ζην πξψην κέξνο ηεο ζεσξίαο καο. 

 

---------------------------------- 28/11 (6) --------------------------------- 

62.00.00.0013 Έμνδα   ΓΔΖ 955,75 

54.00.62.0013  Παξνρψλ Σξίησλ 124,25 

63.04.00.0000 Έμνδα Φφξνπ ( Γεκνηηθά ηέιε & ΔΡΣ)  200    

50.00.00.0000 Γ.Δ.Ζ    1280 

Όπνπ ΑΞΗΑ ΓΔH-(ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ+ΔΡΣ)=1280-200=1080/1,13. 

 

     54.00.70.24              54.00.12.24          54.00.64.24             54.00.62.13 

 2713,55  2160                  2640     2640          144    144             124,25   124,25                                                                                                                                     

              553,55                                                                                                                            

 

Άρα ζχουμε Φ.Π.Α εξόδων=2640+144+124,25=2908,25 

                  Φ.Π.Α εςόδων=2160+553,55=2713,55 

Φ.Π.Α εςόδων-Φ.Π.Α εξόδων=2713,55-2908,25= -194,7 ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

τθ προθγοφμενθ περιοδικι διλωςθ  του μινα Οκτωβρίου είχε προκφψει πιςτωτικό 

υπόλοιπο 700 ευρϊ το οποίο ζρχεται να ςυμπεριλθφκεί και να ςυμψθφιςτεί ςτθ 

διλωςθ του Νοεμβρίου ςτο κουτάκι του  401 (πιςτωτικό υπόλοιπο προθγοφμενθσ 

φορολογικισ περιόδου) και ζπειτα ςτο τελικό κουτάκι 502 (ποςό για επιςτροφι) 

δθλαδι 894,7 ευρϊ. 
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Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Ννεκβξίνπ ην ππφινηπν ηνπ Φ.Π.Α εκθαλίδεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ. Αλ ηνλ Ννέκβξην δελ θάλακε θακία θίλεζε ην πνζφ ηνπ 54.00.99.13 ζα 

κεηαθεξζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ ην ππφινηπφ ηνπ θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Ννεκβξίνπ. 

Αλ ην πνζφ ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ Ννεκβξίνπ είλαη λα απνδνζεί ζηελ Δθνξία παξακέλεη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ νκάδα 5. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην Φ.Π.Α είλαη γηα ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε ρξήζε κεηαθέξεηαη 

ζην ελεξγεηηθφ κε εγγξαθή θαη πεγαίλεη ζηνλ θσδηθφ 33.14 Δηζπξαθηένη θφξνη ζηελ 

επφκελε ρξήζε. 

Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ  γελληέηαη απφ ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ πψιεζεο, 

απφδεημεο ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαη απηνπαξάδνζεο. Άξα φηαλ πνπιά θάηη ππάξρεη 

ππνρξεσηηθά ν . Αλαθεθαιαηψλνληαο απφ ηελ ζεσξία, Πεξαίσζε είλαη ε θαη’ εθηίκεζε 

απφ ηελ εθνξία φηη ηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα δεισκέλα. 

Δπνκέλσο φηη ππφινηπν εκθαλίδεηαη ζην 54.00.99.13 Δθθαζάξηζε κελφο Ννεκβξίνπ, ην 

ίδην πνζφ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνδηθή δήισζε. Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη πάληα ζην ηέινο 

θάζε κελφο απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.  

ΖΜΔΗΩΖ: 

Παίξλνπκε ππφςε καο γηα ην παξάδεηγκά καο απηφ φηη έρνπκε ρξεσζηηθφ ππφινηπν 1500 

θαη θαζπζηεξεί λα πιεξσζεί ην πνζφ επνκέλσο ε εθνξία βάδεη πξφζηηκν. 

 54.00.99.13 

           1500 

Δγγξαθή πιεξσκήο πξνζηίκνπ 

 

54.00.99.13 Δθθαζάξηζε Ννεκβξίνπ  1500   

38.00.00 Σακείν                                               1500 

-------------------------------------------------    ------------------------------

81.00.00Φνξνινγηθφπξφζηηκν(1500x1,5%)                 22,5 

38.00.00Σακείν                                                                            22,5 
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Γηα εκάο είλαη αλφξγαλν έμνδν κε απνηέιεζκα λα θιείλεη ζηελ εθκεηάιιεπζε.  

 

 

3) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Φ2   

Ζ Δηαηξεία Ω ζηηο 1/11 αγνξάδεη έλα θηίξην 200.000 € πιένλ . Πιεξψλεη έμνδα 

κεηαβίβαζεο ηελ ίδηα κέξα 6000€. ηηο 5/11 πνπιάεη εκπνξεχκαηα αμίαο 40000€ πιένλ 

24% κε 1/3 κεηξεηνίο θαη 1/3 κε επηηαγή θαη ην ππφινηπν 1/3 επί πηζηψζεη. ηηο 6/11 

πιεξψλνπκε ινγαξηαζκφ ΟΣΔ 340€ κε . ηηο 8/11 πιεξψλεη γηα γξαθηθή χιε 300€. ηηο 

15/11 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ινγηζηεξίνπ αγνξάδεη βηβιία 100€. Σέινο αγνξάδεη 

εκπνξεχκαηα αμίαο 20000€ πιένλ  24% επί πηζηψζεη. Σν ππφινηπν κε 31/10 ζην 

ινγαξηαζκφ εθθαζάξηζεο ηνπ  εκθαλίδεη πηζσηηθφ ππφινηπν 300€. Να γίλεη ε 

εθθαζάξηζε θαη λα ζπκπιεξσζεί ε αληίζηνηρε πεξηνδηθή δήισζε. 

 

----------------------------------1/11 (1)---------------------------- 

11.00.00.0000 Κηίξηα Α            200000 

54.00.11.0024  Παγίσλ   48000 

50.00.00.0000 Πξνκεζεπηήο (ΚΣΗΡΗΟΤ)    248000 

------------------------------------(2)------------------------------------------------- 

16.14  Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ       6000 

38.00 Σακείν       6000 

------------------------------------5/11(3)----------------------------------------------- 

30.00.00.0000 Πειάηεο Υνλδξ                49600 

70.00.00.0024 Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ           40000  

54.00.70.0024  Πσιήζεσλ                                     9600 
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----------------------------------------(4)------------------------------------------------- 

38.00 Σακείν     16533,33 

30.00.00.0000 Πειάηεο Υνλδξηθήο    16533,33 

-----------------------------------------(5)------------------------------------------------- 

33.90 Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο  16533,33 

30.00.00.0000 Πειάηεο Υνλδξηθήο     16533,33 

---------------------------------------6/11(6)-------------------------------------------------------- 

62.03.00.0024 Σειεπηθνηλσλίεο ΟΣΔ     274,19 

54.00.62.0024  Παξνρψλ Σξίησλ                        65,81 

38.00 Σακείν        340 

----------------------------------------------------    ------------------------------------------------- 

Απνθνξνιφγεζε πνζνχ ΟΣΔ 340/1,24=274,19    

-------------------------------------8/11(7)--------------------------------------------------------------

-- 

64.07.00.0024 Γξαθηθή Ύιε                  300  

54.00.64.0024  Γηαθφξσλ εμφδσλ /δαπάλεο           69 

38.00 Σακείν             369 

---------------------------------15/11(8)--------------------------------------------------------------- 

64.07.00.0006 Βηβιία -Γξαθηθή Ύιε                 100    

54.00.64.0006  Γηαθφξσλ εμφδσλ /δαπαλψλ            6 

38.00 Σακείν                            106              

-------------------------------------------------(9)------------------------------------------------------- 

20.01.00.0024 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ   20000  
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54.00.20.0024  Αγνξψλ               4800 

50.00.00.0000 Πξνκεζεπηήο          24800   

    

  54.00.11.24              54.00.70.24                54.00.62.24             54.00.64.24 

     48000  48000                        9600            65,81    65,81               69   69                                                                                                                                     

                              6,5  6,5   

 

     54.00.20.24              54.00.99.10          54.00.99.11                                                                                                                                    

   4800       4800             300       300           300       9600 

                                                                  52941,31        

           53241,31 Υ.Τ     

      

 

 

 

-------------------------------30/11(ΜΔΣΑΦΟΡΑ Π.Τ 300 Δ ΝΔΟ ---------------------------- 

54.00.99.0010 Δθθαζάξηζε Ννεκβξίνπ 300     

54.00.99.0011 Δθθαζάξηζε Οθησβξίνπ        300  

---------------------------------- 30/11(10) ----------------------------------- 

54.00.99.0011 Δθθαζάξηζε Ννεκβξίνπ     52941,31 

54.00.11.0024  Παγίσλ      48000 

54.00.20.0024  Αγνξψλ      4800 

54.00.62.0024  Παξνρψλ Σξίησλ     65,81 
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54.00.64.0024  Γηαθφξσλ εμφδσλ/δαπαλψλ   69,00 

54.00.64.0055  Γηαθφξσλ εμφδσλ/δαπαλσλ    6,5 

 

-----------------------------------------(12)----------------------------  

54.00.70.0024  Πσιήζεσλ   9600 

54.00.99.0011 Δθθαζάξηζε Ννεκβξίνπ        9600 

Πίλαθαο Β () 

ΔΚΡΟΔ 

(πωλήζεις αγαθών-σπηρεζιών) 

 

301 40000 9600 

307 40000 9600 

311 40000 9600 

312 40000 9600 

ΔΗΡΟΔ (με δικαίωμα έκπηωζης) 

361 20674,19 381 4941,31 

362 206000 382 48000 

 

 

 

Έρνπκε  Φ.Π.Αεζφδσλ-Φ.Π.Α εμφδσλ=9600-53941,31=-44.341,31 πηζησηηθφ ππφινηπν  

ΠΗΝΑΚΑ Γ (ΔΝΣΤΠΟ Φ2 Φ.Π.Α 

470 44341,31 
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401 300 

502 44641,31 

  

 

Σν πνζφ απηφ πνπ πξνέθπςε ζην θνπηάθη 401 ζα ζπκςεθηζηεί εάλ θαη εθφζνλ ην πνζφ 

ηνπ Φ.Π.Α ηνλ Γεθέκβξε είλαη ρξεσζηηθφ (έζησ 5000 επξψ)  ηφηε ζα αθαηξεζεί απφ ην 

πνζφ 44641,31 δειαδή 44641,31-5000=44141,31 θαη ζα γίλεη αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα 

ΓΟΤ γηα επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ην 2018. 

 

 

 

 

 

 

5) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Φ2  

Ζ επηρείξεζε Α βηβιίσλ Β’ Καηεγνξίαο κε αληηθείκελν εξγαζηψλ αληαιιαθηηθά 

απηνθηλήησλ θαη αμεζνπάξ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 πξαγκαηνπνίεζε ηηο 

παξαθάησ ζπλαιιαγέο: 

-ηηο 5/1 αγνξάδεη κεηξεηνίο αληαιιαθηηθά απφ ηνλ Πξνκεζεπηή Υ αμίαο 1000€ πιένλ  

24%. 

- ηηο 10/1 αγνξάδεη κε πίζησζε ιάδηα απηνθηλήησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή Τ αμίαο 2000€ 

πιένλ  24%. 

-ηηο 15/1 πνπιά αληαιιαθηηθά 700€ ζπλ  24%. 

-ηηο 15/2 αγνξάδεη έλα θσηνηππηθφ κεράλεκα αμίαο 3000€ πιένλ  24%. 
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-ηηο 28/2 δέρεηαη επηζηξνθή αληαιιαθηηθψλ 120€ ζπλ  24%. 

- ηηο 10/3 πιεξψλεη ινγαξηαζκφ OTE 180€ . 

- ηηο 31/3 πιεξψλεη αθαζάξηζηεο απνδνρέο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο 1500€ θαη εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο 360€. 

-ηηο 31/3 πνχιεζε αληαιιαθηηθά 4000€ ζπλ  24% 

Να γίλνπλ φιεο νη εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη λα ππνινγηζηεί ν . ΝΑ γίλεη ν 

έιεγρνο αλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα απνδψζεη ή λα ζπκςεθίζεη . 

 

Αθνινπζεί Πίλαθαο κε φιεο ηηο εγγξαθέο έηζη φπσο πξέπεη λα γίλνπλ ζηα Βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο.  

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπκςεθίζεη . 

Δπίζεο γηα ηνλ ΟΣΔ ζα θάλνπκε θνξνιφγεζε : 180/1,24=145,16 
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ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Α/Α 
ΠΩΛΖΔΗ 

13% 

ΠΩΛΖΔΗ 

24% 
ΓΗΑΦΟΡΑ  Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΜΗΘΟΗ ΔΗΦΟΡΑ ΠΑΓΗΑ  ΜΔ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ  

ΥΩΡΗ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ  

15/1  700  168 5/1 Αγνξά Νη/θψλ  1000    240 

28/2  -120  -28,8 10/1 Αγνξά Λαδηψλ  2000    480 

31/3  4000  960 15/2 Αγνξά Ωη/θνχ     3000 720 

ΤΝΟΛΟ  4580  1099,2 10/3 ΟΣΔ  145,16    34,84 

     31/3 Μηζζνδνζία   1500 - - - 

     31/3 Δξγ.Δηζθνξέο    360 - - 
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6) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Φ2 δ 

Μηα επηρείξεζε  Κ κε Βηβιία Γ’ Καηεγνξίαο: 

-ηηο 1/10 αγφξαζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή Λ εκπνξεχκαηα αμίαο 10.000€  πιένλ  24%. 

-ηηο 10/10 πιήξσζε θνξησηηθή 500€ γηα ηε κεηαθνξά  πξντφλησλ ηεο. 

-ηηο 15/10 πιήξσζε ΓΔΖ κε  13% 350€, κε ΔΡΣ & δεκνηηθά ηέιε 150€. 

-ηηο 20/10 πνχιεζε εκπνξεχκαηα αμίαο 20.000€ κε δηαθαλνληζκφ ην 1/3 κεηξεηνίο θαη ην 

ππφινηπν 2/3 ηνπ πνζνχ επί πηζηψζεη. 

-ηηο 24/10 αγφξαζε εκπνξεχκαηα απφ Ηηαιία 5.000€. 

-ηηο 31/10 γηα παξνρή ππεξεζηψλ ιακβάλεη 1000€ κε ηελ αλάινγε παξαθξάηεζε. 

Να ζεσξήζεηε ηελ πιεξσκή ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ηνπ  ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ. Να ζπληαρζεί ε 

πεξηνδηθή ηνπ . Να γίλεη ε εθθαζάξηζε. 

 

 

 

 

---------------------------------------1/10(1)------------------------------------------ 

20.01.00.0024 Δκπνξεχκαηα Αγνξέο              10000 

54.00.20.0024  Αγνξψλ       2400 

50.00.00.0000 Πξνκεζεπηήο Λ           12400 
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------------------------------------10/10------------------------------------------------ 

64.00.03.0024 Μεηαθνξηθά έμνδα πσιήζεσλ κε κέζα ηξίησλ    500 

54.00.64.0024  Γηαθφξσλ Δμφδσλ/Γαπαλψλ                       120                       

38.00 Σακείν                    620 

----------------------- 15/10    -------------------------------------------------------- 

350-150=200 ΓΔΖ 

Απνθνξνιφγεζε 200/1,13=176,99 

 

62.98.00.0013 Έμνδα Φσηηζκνχ                          176,99 

54.00.62.0013  Παξνρψλ Σξίησλ                     23,01 

63.98.99 Γηάθνξνη Φφξνη-Σέιε(ΔΡΣ&Γεκ.Σέιε   150 

38.00 Σακείν        350 

---------------------------------------------20/10------------------------------- 

30.00 Πειάηεο         24800 

70.00.00.0087 Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ             20000                          

54.00.70.0024  Πσιήζεσλ                4800 

---------------------------------------    ----------------------------------------- 

38.00 Σακείν     8266,66 

30.00 Πειάηεο        8266,66 
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-------------------24/10 Δλδνθνηλνηηθή Παξαιαβή ------------------------ 

20.01.00.0000 Δκπνξεχκαηα Αγνξέο  5000 

50.01.00.0000 Πξνκεζεπηήο Δμσηεξηθνχ                          5000 

 

---------------------------------------31/10------------------------------------ 

61.00.06.0087 Ακνηβέο θαη έμνδα ινγηζηψλ     1000 

54.00.61.0087  Ακνηβήο Λνγηζηψλ             240 

54.04.00.0000 Φφξνη Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (20%)    200 

50.00.01.0087¨ΛΟΓΗΣΖΥ¨                                                     1040 

 

54.00.20.24          54.00.64.24             54.00.62.13 

2400   2400            120  120                 23,01 23,01 

 

 

54.00.70.24              54.00.61.24             54.00.99.10 

4800      4800                240     240       2783,01   4800 

 

Π.Τ.2016,99 
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-----------------------------------------------31/10----------------------------- 

54.00.99.10 Δθθαζάξηζε Οθησβξίνπ          2783,01 

54.00.20.24  Αγνξψλ                                                   2400 

54.00.61.23  Ακνηβήο Λνγηζηψλ                                   240 

54.00.62.11  Παξνρήο Σξίησλ                                      23,01 

54.00.64.24  Γηαθφξσλ Δμφδσλ /Γαπαλψλ                  120 

Μεηαθνξά ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ ζηελ εθθαζάξηζε. 

 

---------------------------------------------     ---------------------------------- 

54.00.70.24  Πσιήζεσλ   4800 

54.00.99.10 Δθθαζάξηζε Οθησβξίνπ     4800 

Μεηαθνξά πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ζηελ εθθαζάξηζε. 

 

Αθνχ ε πιεξσκή ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ηνπ  έγηλε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ ην Φ2 είλαη: 

2016,9x1,5%= 30,25€ πξφζηηκν, δειαδή 1,5% επί ρξεσζηηθφ ππφινηπν γηα θάζε κήλα επηπιένλ. 

Σν πξφζηηκν κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 200%. Ο κήλαο αιιάδεη θάζε 26. Μέξη ηεο 26 πξέπεη λα 

δίλεη κηα επηρείξεζε απηά πνπ νθείιεη θαη κέρξη ηεο 30 πξέπεη λα ηεο δίλνπλ απηά πνπ ηεο 

ρξσζηάλε. 
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-------------------------------------     ------------------------------------------ 

54.00.99.10 Δθθαζάξηζε Οθησβξίνπ                       2016,99 

81.00 Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο           30,25 

38.00 Σακείν         2047,24 

-----------------------------------     -------------------------------------------- 

86 Απνηειέζκαηα Υξήζεο                                       30,25 

81.00Φνξνινγηθάπξφζηηκα&πξνζαπμήζεηο                           30.25 

Σα έμνδα κε δηθαίσκα έθπησζεο εκθαλίδνληαη ζηελ εθθαζάξηζε ( κηζζψλ, εηζθνξψλ). 

Όηαλ ε ηξηγσληθή ζπλαιιαγή γίλεηαη κε 2 θξάηε – κέιε, δεηψληαο ε κία ψξα λα εμαρζνχλ ηα 

πξντφληα ηεο θαη κεηά λα παξαδνζνχλ ε ζπλαιιαγή δελ είλαη ελδνθνηλνηηθή θαη ην  

θαηαβάιιεηαη ζηελ ρψξα πνπ παξαιακβάλεη. Γειαδή ζην παξάδεηγκά καο ζηελ Ηηαιία. 
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6. ΤΓΚΡΙΗ ΣΙΜΩΝ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΣΟΤ ΥΠΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΙ 

ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΦΩΡΕ ΣΗ ΕΤΡΩΖΩΝΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕ  ΣΟΤ Υ.Π.Α 
 

          ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ Φ.Π.Α ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε κε ηήξεζε θαη ζπκκφξθσζε ζηελ απφδνζε ησλ θφξσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπο. ην 3,4% ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ δειαδή 

ηνπ ζπλφινπ φισλ ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ πνπ παξάγεη κία νηθνλνκία ζε δηάζηεκα 

ελφο έηνπο αληηζηνηρεί ην έιιεηκκα ηνπ Φ.Π.Α. ηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη ε 

αλάιπζε αιιά θαη ε αλαιπηηθή αλάδεημε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ, σο πξνο ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα είθνζη νρηψ (28) θξάηε – κέιε 

πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηφ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

ζχγθξηζε  ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ σο πξνο ηνπο κέζνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα. Καηά κέζν φξν 

απφ ην 2009 θαη χζηεξα ε Διιάδα ράλεη 7,5 δηζ. επξψ εηεζίσο εμαηηίαο ηεο κε απφδνζεο 

ηνπ Φ.Π.Α  (θνξνδηαθπγή, θνξναπνθπγή). Απηφ επηζεκαίλεηαη ζε κειέηε ηνπ ΚΔΠΔ 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηειεπηαίν Γειηίν Οηθνλνκηθψλ Δμειίμεσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ(Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) νη θφξνη ζηελ 

θαηαλάισζε αληηζηνηρνχλ, θαηά κέζν φξν, ζην 31% ηνπ ζπλφινπ ησλ θφξσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη, κε ην 20% λα αθνξά γεληθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην Φ.Π.Α, ελψ ην 11% αθνξά εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο(αιθννινχρα πνηά, 

ελεξγεηαθά πξντφλ φπσο θαχζηκν θίλεζεο ή ζέξκαλζεο, ειεθηξηθή ελέξγεηα, πξντφληα 

θαπλνχ). Ο Φ.Π.Α είλαη απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο θνξνιφγεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο, εθαξκφδεηαη ζε πάλσ απφ 150 ρψξεο θαη αληηζηνηρεί ζην 20% ησλ 

παγθφζκησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κε εμαίξεζε ηηο ΖΠΑ, είλαη ν 

θχξηνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαη αληηζηνηρεί ζηα 2/3 ησλ εζφδσλ απφ 

θφξνπο ζηελ θαηαλάισζε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηελ Διιάδα, ηα 

έζνδα απφ Φ.Π.Α αληηζηνηρνχλ ζην 7,1% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2012, ελψ ηα ζπλνιηθά έζνδα 

απφ θφξνπο θηάλνπλ ην 36,6% ηνπ ΑΔΠ(Oηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε:42) 

 . Ο Φ.Π.Α είλαη ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε πεγή θνξνινγηθψλ εζφδσλ κεηά ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα θαη αληηζηνηρεί ζε πάλσ απφ 20% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο.χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ, ε Διιάδα κεηαξξχζκηζε 

θπξίσο ην ζχζηεκα ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο κεησκέλνο θφξνο κε 13% ηζρχεη 

πιένλ γηα ιηγφηεξα πξντφληα απφ πξηλ. Γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 είδε θαη ππεξεζίεο 

ηζρχεη ην 24%. Ο  Φ.Π.Α απμήζεθε έηζη θαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ ηζρχεη θαη γηα ηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο πιένλ ησλ μελνδνρείσλ. Δπίζεο, θαηαξγήζεθαλ ζηαδηαθά νη εμαηξέζεηο 

γηα ηα λεζηά. χκθσλα κε ηελ Κνκηζηφλ ην 2012 ε απψιεηα ησλ εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α, 
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εμαηηίαο είηε ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο είηε ηεο αδπλακίαο ζπιινγήο, έθηαζε 

ηα 177 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 16% ησλ ζπλνιηθά αλακελφκελσλ εζφδσλ 

απφ ηνλ Φ.Π.Α γηα ηελ Δ.Δ. Ο Φ.Π.Α απνδίδεη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

Δ.Φ.Κ.Α(πξψελ ΗΚΑ,ΟΑΔΔ θ.α) ζηε ρψξα καο ηα πεξηζζφηεξα έζνδα απφ νπνηνδήπνηε 

άιιν θφξν(Oηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε:45) . Σν 2013 κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο, 

ηα έζνδα απφ ην Φ.Π.Α  ζα έπξεπε λα ήηαλ έλα πνζφ ηάμεσο ησλ 18,9 δηζ. επξψ. 

Αλη'απηνχ εηζέπξαμε πεξίπνπ 12,6 δηζ. επξψ δειαδή φπσο παξαηεξνχκε θαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα απσιεηψλ 33,51% ησλ πξνζδνθψκελσλ ρξεκάησλ. Σν 2014 ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζα έπξεπε λα είρε εηζπξάμεη έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 17,6 δηζ. επξψ 

ελψ εηζέπξαμε 12,7 δηζ. επξψ δειαδή απψιεηα 27,99% ησλ εζφδσλ πνπ ζα έπξεπε λα 

είρε εηζπξάμεη ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή. Σηο δχν απηέο ρξνληέο ζεκαληηθφ έιιεηκκα 

ζηελ είζπξαμε εζφδσλ απφ ην Φ.Π.Α  είραλ θαη νη γεηηνληθέο κάο ρψξεο φπσο ε Ηηαιία κε 

κέζν φξν θαη ησλ δχν απηψλ ρξφλσλ 28,41%,ε Ρνπκαλία κε κέζν φξν 36,19% ελψ απφ 

ηε άιιε κεξηά ρψξεο φπσο ην Λνπμεκβνχξγν, ηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία παξνπζίαζαλ 

απφ ηα πην ρακειά πνζνζηά ζε ζέκα απψιεηαο εζφδσλ απφ ηνλ θφξν απηφλ. 
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ Φ.Π.Α 2013-2014 

ΕΣΟ 
 

2013 2014 
  

ΥΩΡΕ 
ΕΤΡΩΖΩΝΗ 

 

Ε 
ΕΚΑΣ. 
ΕΤΡΩ 
2013 

Ε ΕΚΑΣ. 
ΕΤΡΩ 2014 

% ΣΗ                 
ΤΝΟΛΘΚΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΗ 
ΕΠΘΒΑΡΤΝΗ 

ΑΠΟ  2013 

% ΣΗ  
ΤΝΟΛΘΚΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΗ 
ΕΠΘΒΑΡΤΝΗ 
ΑΠΟ ΠΑ 2014 

   ΒΔΛΓΙΟ  

 
  3.673,0        2.519,0    11,9            8,4    

  ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

 
755 940 16,23 19,83 

  ΣΔΥΙΑ 

 
2.761 2.233 19,1 16,14 

  ΓΑΝΙΑ 

 
3.088 2.709 11,27 9,78 

  ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 
24.102 23.489 10,9 10,37 

  ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

 
2.526 2.093 15,56 12,49 

  ΙΡΛΑΝΓΙΑ 

 
1.541 1.195 12,94 9,42 

  ΔΛΛΑΓΑ 

 
6.347 4.926 33,51 27,99 

  ΙΠΑΝΙΑ 

 
8.463 6.214 12,16 8,88 

  ΓΑΛΛΙΑ 

 
20.490 24.477 12,43 14,18 

  ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

 
6.272 7.107 34,49 37,89 

  ΙΣΑΛΙΑ 

 
38.875 36.855 29,27 27,55 

  ΛΔΣΟΝΙΑ 

 
584 547 25,69 23,42 

  ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 

 
1.642 1.612 38,61 36,84 

  ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

 
116 147 3,29 3,8 

  ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

 
2.595 2.134 22,24 17,95 

  ΚΡΟΑΣΙΑ 

  
510 

 
8,67 

  ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

 
5.307 4.956 11,12 10,4 

  ΑΤΣΡΙΑ 

 
2.446 2.882 8,93 10,17 

  ΠΟΛΩΝΙΑ 

 
9.447 9.301 25,38 24,08 

  ΔΘΟΝΙΑ 

 
268 181 14,67 9,58 

  ΜΑΛΣΑ 

 
375 351 39,2 35,32 

  ΛΟΒΔΝΙΑ 

 
214 280 6,57 8,14 

  ΛΟΒΑΚΙΑ 

 
2.218 2.148 32,08 29,97 

  ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 

 
1.140 1.409 5,69 6,92 

  ΟΤΗΓΙΑ 

 
492 489 1,24 1,24 

  ΒΡΔΣΑΝΙΑ 

 
15.705 17.756 9,94 10,14 
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Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Ωζηφζν θάζε ρψξα κπνξεί λα δηακνξθψλεη ην ζπληειεζηή  

πνπ επηζπκεί κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο. Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θάπνηνο 

θαλφλαο ζχκθσλα κε ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλε θάζε ρψξα λα έρεη ζπγθεθξηκέλν 

ζπληειεζηή κηαο θαη θάζε θπβέξλεζε κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε δηθή ηεο δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. Σα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ηεο θξίζεο ζηελ Δπξψπε έρεη γίλεη ιφγνο γηα 

ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ άζθεζε κηαο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα φια ηα 

θξάηε κέιε θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νδεγνχκαζηε ζηελ εθαξκνγή ελφο εληαίνπ 

ζπληειεζηή ζε φιεο ηηο ρψξεο. Γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ ζπληειεζηψλ  γηα φιεο ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο νη νπνίεο είηε έρνπλ θνηλφ λφκηζκα ην επξψ είηε φρη, απνηεινχλ 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξψπεο.  

Παξαθάησ απεηθνλίδνπκε έλαλ πίλαθα κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαζψο θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπο.Βιέπνπκε φηη ε Διιάδα κε 24%  Φ.Π.Α απνηειεί ηε ρψξα εληφο 

επξσδψλεο κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή. Αθνινπζεί ε Πνξηνγαιία θαη ε Φηλιαλδία κε 

23%  θαη κε θαηά κία κνλάδα κηθξφηεξν ζπληειεζηή ε Λεηνλία. .(www.iobe.gr) 
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   ΠΙΝΑΚΑ 1:ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΧΩΡΩΝ ΕΝΣΟ ΕΤΡΩΗΩΝΘ 

 

 

                     

 

 

     ΥΩΡΑ         %            ΥΩΡΑ    % 

ΔΛΛΑΓΑ       24 ΔΘΟΝΗΑ        20 

ΚΤΠΡΟ       19 ΦΗΛΑΝΓΗΑ     23 

ΓΑΛΛΗΑ       19,6 ΗΡΛΑΝΓΗΑ     21 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ       19 ΗΠΑΝΗΑ     21 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ        23 ΗΣΑΛΗΑ     21 

ΛΟΒΑΚΗΑ       19 ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ     21 

ΛΟΒΔΝΗΑ       20 ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ     15 

ΛΔΣΟΝΗΑ       22 ΜΑΛΣΑ     18 

ΑΤΣΡΗΑ       20 ΟΛΛΑΝΓΗΑ     21 

ΒΔΛΓΗΟ       21 ΜΔΟ ΟΡΟ  

 

    20,4 
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          ΠΙΝΑΚΑ 2:ΤΝΣΕΛΕΣΕ  ΧΩΡΩΝ ΕΚΣΟ ΕΤΡΩΗΩΝΘ 

 

 

               

                Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 1 κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ρψξα ηεο 

Δπξσδψλεο κε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή Φ.Π.Α  είλαη ε Διιάδα θαη αθνινπζεί κε κία 

κνλάδα ρακειφηεξε ε Πνξηνγαιία θαη ε Φηιαλδία .Παξαηεξείηαη φηη νη ρψξεο κε ην 

κεγαιχηεξν ζπληειεζηή είλαη απηέο ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε ην κλεκφλην κε ζθνπφ ηελ 

θαιπηέξεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο 

κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη ππφινηπεο γεηηνληθέο καο ρψξεο 

φπσο Ηηαιία, Μάιηα, Κχπξνο έρνπλ ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α απφ απηφλ ηεο 

Διιάδνο πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ αλάκεζα καο θαη 

κεηψλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ζηα 

λεζηά καο νη νπνίνη ζηξέθνληαη ζε γεηηνληθέο καο ρψξεο. Αθφκε παξαηεξνχκε φηη 

βξηζθφκαζηε αξθεηά πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α θαηά 3,6 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο πξάγκα πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο αιιά θαη απφ μέλνπο επελδπηέο νη νπνίνη πξνηηκνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε 

άιιεο ρψξεο κε κηθξφηεξε θνξνινγία φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Βνπιγαξία ε νπνία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη άλζηζε θπξίσο ζηελ εγθαηάζηαζε κεγάισλ βηνηερλψλ. 

Έηζη νη επελδπηέο κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο κηαο θαη ε 

     ΧΩΡΑ         %            ΧΩΡΑ    % 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ            20 ΟΤΗΔΙΑ        25 

ΠΟΛΩΝΙΑ            23  ΟΤΓΓΑΡΙΑ        27 

ΣΕΧΙΑ            21 ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΙΛΕΙΟ 

       20 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ           24 ΚΡΟΑΣΙΑ        25 

ΔΑΝΙΑ           25 ΜΕΟ ΟΡΟ        23,3 
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θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη ησλ ζπλφξσλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ειεχζεξν εκπφξην κέζα 

απφ ην νπνίν  κπνξνχλ λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ειεχζεξα ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

               Aπφ ηνλ πίλαθα 2 παξαηεξνχκε φηη θξάηε-κέιε ηα νπνία δελ είλαη κέιε ηεο 

επξσδψλεο έρνπλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή  απφ ηελ Διιάδα. Οη ρψξεο απηέο νη νπνίεο 

απνθαινχληαη θαη Υψξεο ηνπ Βνξξά έρνπλ αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ηελ αλάγθε 

ησλ επελδχζεσλ απφ άιια θξάηε κηαο θαη νη νληφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθεί ηφζν νη 

κηθξέο φζν θαη νη κεγάιεο, ράξε ζην ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ αθνινπζεί ε 

θάζε ρψξα, ηνπο έρεη εμαζθαιίζεη κηα ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ζηηο επελδχζεηο ηνπο. 

Βιέπνπκε φηη ε Οπγγαξία είλαη ε ρψξα πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή, κάιηζηα 3 

κνλάδεο παξαπάλσ απφ απηφλ ηεο Διιάδαο 

              Σν ζπκπέξαζκα καο είλαη φηη  ε αιιαγή απηή ησλ ζπληειεζηψλ νθείιεηαη θαζαξά  

ζηελ θνξναπνθπγή ησλ εηαηξεηψλ φπσο θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. Γη'απηφ θαη 

ζπλερψο εθαξκφδνληαη θαη ζα ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη κέηξα θαηαπνιέκεζήο ηεο 

θνξνδηαθπγήο φπσο έλα ηξαλφ παξάδεηγκα  είλαη ε ρξήζε ηνπ "πιαζηηθνχ ρξήκαηνο" ην 

νπνίν νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ  θαη πξνθαλψο θαη ηεο εηζπξαμηκφηεηαο 

φπσο αλαθέξεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Μάιηζηα νη αλαιπηέο ζεσξνχλ φηη αχμεζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαηά 1 

πνζνζηηαία κνλάδα νδεγεί ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Φ.Π.Α θαηά 1% ην πξψην έηνο ε 

νπνία καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζε 6%.Ωζηφζν νη πξφζθαηεο απμήζεηο 

ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Φ.Π.Α  έρνπλ αζθήζεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα έζνδα ηνπ. ην 

πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε θηλήηξσλ γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαη ηελ επαλαθνξά ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ  ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα. ην βαζκφ πνπ ε θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία επλννχληαη απφ ηε ρξήζε 

κεηξεηψλ, ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ αλάιεςε κεηξεηψλ θαη ε επαθνινχζεζε αχμεζε 

ηεο ρξήζεο πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ην πεξηζψξην 

ηεο θνξνδηαθπγήο βειηηψλνληαο ηελ εηζπξαμηκφηεηα ηνπ .   
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