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ΘEμα: "Δtευκριvfoεtζ Yια rη συμπ'
λaoεωv Φ'Π.A,, με
v διατd$ιιv τoυ v. 10(ΦΕK65A/06. 10) ".

Σε αυvdyε]α Tηζ εγκυκλioυ ΠoΛ 1098/21.06.201O, με τηv oπo[α Ko|voπolηθηκαv olδlαταξεrg τωv dρθρωv 4 καl 7 τoυ ν.3845/201O oxετlκα με TηV απo 01 .o7'2a1O α0ξηoη τωvαυvτελεατΦv Φ.Π.A., σαζ παρ61oυμε τtg ακoλoυΘεg δlευκρlvioειζ γlα τηv σUμτΤληρωoηTωv περ|oδtκΦv καt εκκαΘαρloτlκιilv δηλΦoεωv Φ.Π,A.:

ot περloδrκεE δηλΦoεlg Φ.Π.A. γ|α T|ζ-φoρoλoγlκdE περι6δoUζ απ6 τo τρiτo τρiμηvoη τov 7o μξvα τoυ 2ο1O καl εφεξηi, eo.,"odαλiδ,'"'i

v€oυ εvτ,πou των οη,ιωoεωi αy1Φv ιφz - Ξκιoi, boιaοΞo - φ.n.A.), βdoεl τωvδlατdξεωv τηE A.Y.o. πon 1112/1q.{il.zoto' 
_



Uφ|σταμεvoU εVτ0πoU (Φ3 - ΕKΔoΣH 2ο05 051 - Φ.Π'A), αφo0 διoρΘωΘoOv

xεlρoγραφα ot παλιo[ oυvτελεoτdg (9 - 4,5.19 - 6 - 3. .13) καt oτη Θdoη τoυg
αVαγραφo0v ol v6ol (1 1 . 5'5 - 23 -B - 4 - 16).

Πρoκεlμfvou γlα τη αυμπληρωoη τoυ vεou εvτυπoυ (Φ2 _ EKΔOΣH 2010 050 -

Φ.Π.A') τηg περroδlκηq δηλωσηζ Kα| ειδlκ6τερα τou Πivακα Bγ "g1nΙKoΙ ΛoΓAPlAΣMol,,
δrευκρrviζoυμε oτl:

14 παρ'2α τoυ KΦδrκα Φ.Π.A. (δηλαδη oι ληψεtg υπηρεorΦV τΤoU περtλαμβαVoVται
στoUζ Avακεφαλαtωτlκo0g ΠΙvακεq). ΣημεlΦvεται oτt o| αγoρεg KαΙ εtoαγωγ€q
παγiωv δεv περrλαμβαvovταl πλεov σToUζ "εtδικoOg λoγαρlαoμo0g" (πivακαg Bγ)
τηg περloδlκηg δηλωoηg.

αρΘρoυ 14 παρ'2α ToU Kιbδtκα Φ.Π.A. (δηλαδη o| παρoxεg υπηρεolΦV πoU
περlλαμβαvovτα| στoUζ Avακεφαλαtωτικo0g ΠΙvακεg).

oI dλλεg ληψεlg υπηρεolΦv εκτog αυτιilv τoυ κωδlκo0 344'

ΣημεrΦvεταl oτt στlζ περ|πτΦoεlg:

α) €κδooηg "Εlδικo0 Aκυρωτικo0 Στoιyεfoυu (βdoεl τωV δtατdξεωv τoU αρθρoυ 23,
παραγρ. 2ε,τoυ K.B.Σ.) απo τηv 01.07'2010 καl μετα πρoκεtμ6vou Vα ακυρωΘεi oτot1εio
πoυ εκδoΘηκε μf1ρι τtg 30.06.2010,

β) ληψηg oτotxεfoυ με ημερoμηviα εκδoclηg απo 01'07.2010 καt μετα, εκδoΘ6vτog με
εoφαλμ6vη Xρηση τωv lox0ovτωV μ6Xρt 30.06.2010 ouvτελεoτΦv,

γ) παραλαβηg φoρoλoγικoυ oτoι1εioυ εκδoθεvτoζ με ημερoμηviα ι1κδooηg μεXρ|
30.06.2010, μετα τηv πρoΘεcrμfα πoυ oρiζεται για To xρovo εvημ6ρωoηζ τωV βlβλiωv απo
τlg δlαταξεlζ ToU K.B.Σ. (με απoτ6λεoμα vα πρι1πει Vα σUμπερtληφΘεi oε περloδtκη δηλωoη
επoμεvηg φoρoλoγt κηg περloδoυ),

καΘιi.lg Kα| σε καθε αλλη περ[πτωoη κατα τηV oπoiα πρoκOπτoυv δυo1ιiρειεζ σTη
oυμπληρωση Tηζ περtoδlκηq δηλωoηζ τωV φoρoλoγlκΦv περloδωv απo τo 3o τρiμηvo η
τoν 7o μηvα τoυ 2010 και μετα, λoγω τηg α0ξηoηζ ΤωV oυvτελεoτΦv, o εκδoτηg η o ληπτηg
τoU στol1εioυ αvαλoγα, Θα πρfπεl:

α) vα oυμπερlλαμβdvει σΤoUζ olκε[oυg κωδικo06 φoρoλoγητfωv εκρoΦv η εloρoιilv τηg
περloδtκηg δηλωoηζ, τηV αvαγραφoμεvη επiτoU σToιXεioυ φoρoλoγητ6α αξiα,

β) vα ouμπερlλαμβdvει στoUζ olκεioug κωδIκoυg φoρoυ εκρoΦv ( εloρoΦv τηg περloδlκηg
δηλωoηg, τov αvαλoγo0vτα βαo.ει τωv αuξημdvωv oυvτελεoτιirv Φ.Π'A. (καl oXι ToV
αvαγραφ6μεvo επi τoυ φoρoλoγικoΟ oτoι1ε[oυ) και

γ) vα αvαγρdφε| σToUζ κωδlκo0g 402 η 412 τηg περιoδlκηg δηλωoηg Φ.Π.A (λolπd
πρooτtΘ6μεvα η αφαlρoυμεvα πooα κατd περiπτωoη), η διαφoρd τoU μεταξ0 ToU
αvαγραφoμεVoU επi ΤoU φoρoλoγlκo0 oτoι1εioυ Kα| τoU αvαλoγo0vτog βαoει TωV



αυξημιivιυv oυvτελεoτωv φ6ρoυ, πρoκεrμ6voυ Vα επlτεu1Θε[ oυμφωviα μεταξ0 ToU

υπoλo[πoυ Φ.Π'A. τωv βlβλiωV τηζ επl1εΙρηoηζ, με αυτo τηg περιoδικηg δηλωoηg.

Περαlτf ρω δrευκρrv[ζεταt oτ|, στ|ζ περlπτι,iloεlq uπoβoληg τρoπoπoιητlκΦv η

εκπρoθεoμωV περ|oδlκΦv δηλιitoεωv, γlα φoρoλoγlκ€g περloδoυg μεXρ| 30.06.2010, Θα

Xρησ|μoπoloOvταt ε[τε τα παλrα εvτυπα μεΧρl εξαvτληoεωζ τωV απoΘεματωv τoUζ (μετd

απo xεlρoγραφη δroρΘωoη TωV σUVTελεoτΦv γtα πραξεtg μετα τιg 15.03.2010, oΟμφωvα

με τηv ΠoΛ.t033/2010), εiτε τα vεα dvτυπα, μετα απo xεlρoγραφη δtoρΘωoη τωV

αvαγραφoμεVωV oυvτελεoτι,bv. Γlα τo λoγo αUτo, παρεμεtvαV σTo v6o €vτυπo ol κωδtκoi
112 καr 113, πoυ αvαφ€ρovτα| σε uπoβoλη 6κτακτη9 δηλωoηg απo εκμεταλλευτ69 E'Δ.X.,
πρoκειμfvou Vα εfvαl εφlκτη η υπoβoλη εκπρoΘεoμωv δηλΦoεωv, στηv περiπτωoη μη
δtαθεolμoTηTαζ τoυ παλαιo0 εvτυπoυ.

2. Εκκαθαρtoτtκtc δηλωou< Φ.Π'A.

Mf1ρl vα εκδoΘεi vfo fvτυτro τηζ εκκαΘαρloτlκηg δηλιυoηg Kαι γ|α ooεg
περlπτΦoεlζ παρoUoιαoΘεf αvdγκη υπoβoληq εκκαΘαρloτικηg δηλωoηq Φ.Π.A. (λoγω π.1.
δlακoπηg εργαoιΦv), γlα δlαxεlρloτtκη περioδo η oπo[α περlλαμβdvε| XρoV|Ko δtαoτημα
κατα τo oπofo [oxυαv τooo ol παλιoi (πριv η/και μετα τlg-15.03.2010) ooo καl oι vfot
oυvτελεoτdq (μετα τηv 0.1 '07'2010), η εκκαΘαρloτlκη δηλωoη (6vτυπo Φ1 ΕKΔoΣH 2007
009107 _ Φ.Π.A.), Θα υπoβαλλεταl ωg εξηq:

Στoυg κωδικoOq απo 601 6ω9 607, απo 651 6ω9 664, απo 631 ι1ωg 637 καt απ6 671
ιiωζ 684, Θα περlλαμβαvovτα| o| φoρoλoγητεεg εκρofgiεloρoEg Kαι o φoρoζ
εκρoι,i.lv/ειoρoΦv αvτioτot1α, γlα πραξεlg με oυvτελεoτ€g πoU εivαt σε loxO απo
01 .07.20.10, AvτiΘετα, o| υπoλoιπol κωδtκoi τoU εvτυπoυ τηζ εκκαΘαριoτlκ(q, θα
περlλαμβdVoUV τ|ζ πραξε16 πoU αφoρoυv τo ouvoλo τηg δlα1εtριo,τlκηg περιoδou, 6πωg
αυτη δηλιbVεταΙ στoV κωδlκo 002.

Περαtτ6ρω, τooo γ|α τ|ζ πρdξειg με oιlvτελεoτfg πoυ ηταv oε ιoxO απ6 .15,03.2010

μεXρ| 30'06,2010 ooo Kα| γ|α τlg πραξειζ με σUVTελεoτfg πoυ ηταv oε lo10 μεΧρ| Kα| T|ζ
14'03'2010, Θα Xρησ|μoπoιηθo0v, ωζ σUVημμεvα δ0o βoηΘητtκα 6vτυπα εκκαΘαρtoτικηg
δηλωoηg, πριυτoτυπα η φωτoαvτiγραφα τou lδioυ εvτιiπoυ (Φ1 EKΔoΣl{ 2007 009107 _
Φ.Π.A.), oτα oπoiα Θα ouμπληρωΘo0v μ6vo ot κωδικo[ πoU αVτ|στolxoΟv oε oυvτελεoτfg
Φ'Π.A., δηλαδη ol κωδικoi απ6 601 €ωg 607, απo 631 t.ωg637, απo 651 6ω9 664 καl απ6
671 εωg 684.

Eξυπακo0εταl oτl τα παραπαvω βoηΘητlκα εvτυπα, Θα υπoβdλλovταl εφooov crτηv
δlαxεtρloτtκη περioδo Τηζ επlxεiρηoηg περιλαμβαvεταt 1ρovlκ6 διαoτημα κατα τo oπoio
εφαρμoζovταV o| παλto[ oυvτελεoτεg (πρtv η/και μετα τlg 15.03.2010), Γrα παραδε|γμα,
oτηv περfπτωση κατα τηv oπoiα επιxεΙρηoη η oπoiα πραγματoπoiηoε εvαρξη εργαolΦv
oτlg 15.03.2010, πρoxωρηoεt oε δlακoπξ εργαolΦV στIζ 31 .0B.2010, θα υπoβαλει μovo
fvα βoηΘητικo €vτuπo, πρoKε|μ€voυ vα δηλΦoεl τlg φoρoλoγητ€εg εκρo6g/ειoρoεq και τo
φoρo εκρoΦv/εloρoιi.lv, γlα πρdξε|ζ με ouvτελεoτιig πoυ ηταv oε ιoxυ απ6 15.03.2010
μεXρ| 30.06.2010.

Eπtoημαivεταl 6τl, γ|α Vα oυμπληρωΘo0v ol κωδlκoi 612 (oOvoλo εκρoΦv) καl 667
(oOvoλo εloρoΦv) τoU κ0ρtoυ εvτ0πoυ Tηζ εκκαΘαρIoτlκηg δηλωoηg, Θα πρ6πεl
πρoηγoυμεvα Vα dxoυv αΘρoloτεf ol κωδlκoi 607 καl 664 αvτfoτo|Xα Kα| Tωv βoηΘητlκωv
εvτυπαlv, Φoτε σToUζ κωδlκo0g αυτo0g (612 Kα| 667 Toυ βαolκo0 εvτ0πoυ), Vα



εμφαViζoVTα| Tα o0voλα τηg δlαxεlριoτtκηg περιoδoυ' oμoiιυg γ|α τη ouμπληρωoη Πivακα
Δ' ("ΠΙvακαE Εκκαθ0ριoηg τoυ Φoρou Yια καταβoλη, t'κπτωoη η επιoτρoφη") Θα πρεπει
πρoηγoΟμεVα Vα 6xoυv αΘρoloτε[ τα πooα πoU αVαγραφovταl σToUζ κωδlκo0g 637 και 684
(oυvoλα φoρoυ εκρoΦv και ειoρoιbv αvτloτoιxα), oλωv τωv uπoβαλλ6μεvωv εvτOπωv.

Tελog, τooo o.τo κυριo fvτuπo ooo καl oτo fvτυπo για πραξεlg απo 15,03.201 0 fωq
30.06.2010, Θα πρdπεl vα δloρθωθoOv xεrρoγραφα ol παλloi oυvτελεoτ6g καl oτη Θι1oη

ToUζ vα αVαγραφo0v ευκρtvΦζ, o| σUVτελεατιig πoυ ioxυαV τη XρoVικ( περioδo στηV oπoiα
αφoρα To σUγKεKρIμfvo εvτυπo,

Mε τηv παραλαβη τηg εκκαθαριoτlκηg δηλωoηg απo τη Δ,o.Y. Θα πρεπεl:

δfvεταl απo τo o0oτημα TAXIS'

(κωδlκoq 031).

κωδlκoγραφηΘoOv πρ|V τηv απooτoλη τoUζ στη Γ.Γ.Π.Σ.

AKPlBEΣ ANTlΓPAΦo o ΓEN|KoΣ ΓPAMMAΤEAΣ
ΦoPoΛoΓlKΩΝ KAl TEΛΩNE|AKΩN

ΘEMATΩΝ
Δ. ΓEΩPΓAKoΠoYΛoΣ
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