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Θέμα: Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3943/2011
(ΦΔΚ 66/Α/31.3.2011) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ
θαζεζηψηνο αγξνηψλ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ.
Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος
ν. 3943/2011
Κνηλνπνηνχκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη παξέρνπκε νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη
νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο.
Παπάγπαθορ 12.α)
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12.α) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3943/11, ε νπνία
ηζρχεη απφ 31.12.2010 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Δηδηθφηεξα κε ηελ αληηθαηάζηαζε απηή επέξρνληαη νη εμήο
ηξνπνπνηήζεηο:
1. χκθσλα κε ηε λέα δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
41, απφ 31.12.2010, νη αγξφηεο νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη
Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην λ.3874/2010 (Α΄ 151) θαη αζρνινχληαη κε ηε
δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έσο 100 KW ή ηε ιεηηνπξγία αγξνηνηνπξηζηηθψλ
κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ, εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη
δηθαηνχληαη επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ κε ηνλ θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή (11%) γηα ηηο
παξαδφζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη παξνρέο αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ πξνο άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν.
2. Οη αλσηέξσ αγξφηεο γηα ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε
βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ θαη ζηελ έθδνζε θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ (Π.Γ. 186/92) θαη θαηά ζπλέπεηα ππάγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο
ΦΠΑ. Παξάιιεια φκσο ζπλερίδνπλ λα εληάζζνληαη θαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο αγξνηψλ θαη
κε ζθνπφ ηελ επρεξή δηάθξηζή ηνπο απφ άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ εληάζζνληαη
ζην θαλνληθφ θαζεζηψο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έσο 100 KW ή ηεο ιεηηνπξγία αγξνηνηνπξηζηηθψλ
κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξνο Κσδηθφο ζην
ζχζηεκα TAXIS (Κσδ.126), φπσο ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο αγξφηεο πνπ πσινχλ ηα
πξντφληα παξαγσγήο ηνπο απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα ή ζε ιατθέο αγνξέο.
3. Δλφςεη
ησλ αλσηέξσ, νη αγξφηεο πνπ πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έσο 100
KW ή ηελ εθκεηάιιεπζε αγξνηνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ, ζα πξέπεη λα
ππνβάινπλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, δήισζε κεηαβνιήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. Με ηε δήισζε απηή θαη πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε:
α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη
100 KW απφ ηε ΓΔΗ.
β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο αγξνηνηνπξηζηηθήο κνλάδαο
κέρξη 10 δσκαηίσλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΟΣ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθδνζεί ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά,
πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, κε ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο 3 μηνών απφ ηελ ππνβνιή ηεο
δήισζεο έλαξμεο. Οη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο.
Δηδηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ε δήισζε κεηαβνιήο δξαζηεξηφηεηαο
κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη 30.6.2011.
4. Αγξφηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ή
εθκεηάιιεπζεο αγξνηνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κέρξη 10 δσκαηίσλ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ, κε ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ
41, κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα ππνβάινπλ δήισζε κεηαβνιήο κέρξη 30.6.2011,
πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ εθ λένπ θαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ απηνχ,
πξνζθνκίδνληαο ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηηο 31.12.2010, ε δήισζε
κεηαβνιήο ηζρχεη απφ 31.12.2010, ψζηε λα έρνπλ δηθαίσκα θαη’ απνθνπή επηζηξνθήο γηα
ηηο παξαδφζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2010. Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηνπο αγξφηεο πνπ κε αθνξκή ηελ έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη 100 KW ή εθκεηάιιεπζε αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ
κέρξη 10 δσκαηίσλ, «ππνρξεψζεθαλ» γηα ηελ έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη ηεο
αγξνηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ απνιέζνπλ ην δηθαίσκα έθπησζεο
ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ηνπο, επηζεκαίλνληαο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί
θνξνινγηθά παξαζηαηηθά ππφ ην θαλνληθφ θαζεζηψο, ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ
θφξνπ πνπ αλαινγεί ζε απηά θαη δελ ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο γηα ηα ελ ιφγσ
παξαζηαηηθά.
5. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αγξφηεο πνπ γηα νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα, εθηφο
απφ απηέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 4.γ) ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ,
ππνρξενχληαη ζηελ έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη έρνπλ ππνβάιεη δήισζε έλαξμεο ή
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κεηαβνιήο γηα ην ζθνπφ απηφ, δελ εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη
γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
ελ ιφγσ δήισζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο. Οη ελ ιφγσ αγξφηεο, κπνξνχλ βέβαηα λα εληάμνπλ
θαη ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη λα ηεξνχλ ην βηβιίν
εζφδσλ εμφδσλ θαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή εθφζνλ ην επηζπκνχλ. ηελ πεξίπησζε
πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ
αγξνηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δελ έρνπλ δηθαίσκα επηζηξνθήο κε ηνπο θαη’ απνθνπή
ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ απφ ιάζνο
ζεσξείηαη φηη νη αγξφηεο πνπ αζθνχλ θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα, έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ
θαζεζηψο θαη γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ ππνβάιεη
δήισζε κεηάηαμεο θαη λα έρνπλ εθδψζεη θνξνινγηθά παξαζηαηηθά γηα ηελ πψιεζε ηεο
αγξνηηθήο παξαγσγήο, νη αγξφηεο απηνί κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ δήισζε κεηαβνιήο, κε
ηελ νπνία ζα δειψλεηαη κφλν ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππνρξεσηηθά εληάζζνληαη
ζην θαλνληθφ θαζεζηψο, κε εκεξνκελία κεηαβνιήο ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκνχλ λα
επέιζεη ε ελ ιφγσ αιιαγή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε νξζήο
ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο.
Παπάγπαθορ 12.β)
Με ηελ παξάγξαθν 12.β) ηνπ άξζξνπ 27 νξίδεηαη φηη δελ αλαδεηνχληαη απφ ην
δεκφζην επηζηξνθέο ΦΠΑ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ
άξζξνπ 41, νη νπνίεο αθνξνχλ επηδνηήζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ
ην θνξνινγηθφ έιεγρν πξνθχπηεη φηη ζε αηηήζεηο επηζηξνθήο ΦΠΑ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην
παξειζφλ, ζηελ αμία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είραλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ηα πνζά ησλ
επηδνηήζεσλ πνπ είραλ εηζπξαρζεί απφ ηνπο αγξφηεο, θαη νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ.
πξαγκαηνπνίεζαλ επηζηξνθή ΦΠΑ θαη επί ησλ πνζψλ ησλ επηδνηήζεσλ, ε ελ ιφγσ
επηζηξνθή ζεσξείηαη νξηζηηθή θαη δελ θαηαινγίδεηαη ζηνπο αγξφηεο ην πνζφ ΦΠΑ πνπ έρεη
επηζηξαθεί επί ησλ επηδνηήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πξφβιεκα πθίζηαηαη γηα
αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ρξήζεηο κέρξη θαη ην έηνο 2005, δεδνκέλνπ
φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Κνηλνηηθήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο νη επηδνηήζεηο έρνπλ
πιήξσο απνζπλδεζεί απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνπο
αγξφηεο σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ αθνξνχλ ηηο λφκηκεο επηδνηήζεηο πνπ έρνπλ
πξάγκαηη θαηαβιεζεί ζηνπο αγξφηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν απνδεηθλχεηαη
φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηζηξνθή κε βάζε πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ηα
πνζά πνπ επεζηξάθεζαλ θαηαινγίδνληαη ζηνπο αγξφηεο ή ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα
έιαβαλ ηηο ελ ιφγσ επηζηξνθέο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
ΙΙ. Γιεςκπινίζειρ για ηην εθαπμογή ηηρ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1051/2011 (ΦΔΚ
23.3.2011)

466/Β/

ρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα ην
έηνο 2011 εθδφζεθε ε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ. 1051/2011 , γηα ηελ
νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο νπνίαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο:
1. Με ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ξπζκίδνληαη νξηζκέλα ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο
επηζηξνθήο γηα ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη
παξνρέο αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2010. Γηα ζέκαηα
πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ ΑΤΟ απηή ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη βαζηθά κε
ηελ Α.Τ.Ο. Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 ή άιιεο ΑΤΟ, θαζψο θαη νη δηεπθξηλίζεηο πνπ
έρνπλ θαηά θαηξνχο δνζεί κε εγθπθιίνπο δηαηαγέο. εκεηψλεηαη φηη νη αηηήζεηο επηζηξνθήο
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ζα ππνβιεζνχλ απφ 1.3.2011 έσο 31.7.2011. Όζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ
επηζηξνθήο ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1045/22.4.2010.
2. Αηηήζεηο επηζηξνθήο ζηηο νπνίεο ην αηηνχκελν πνζφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 20 εςπώ
δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη απεπζείαο απφ
ηνπο αγξφηεο ή κέζσ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο αηηήζεηο
έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν κεηαγξαθήο αηηήζεσλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηηο
ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, νη αηηήζεηο απηέο ζα δηαγξάθνληαη θαη, απηνλφεην είλαη φηη γηα
ηηο αηηήζεηο απηέο δελ ζα θαηαβάιιεηαη ακνηβή ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο.
3. Γηα ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο ησλ αγξνηψλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ησλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ππνρξενχληαη λα
δηαβηβάδνπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο Γ.Ο.Τ. καδί κε ην Βηβιίν
κεηαγξαθήο (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή), ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο ζε έληππε κνξθή
(αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ ζπληαρζεί κεραλνγξαθηθά), θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηηο αηηήζεηο. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θνξνινγηθά ζηνηρεία κε ιάζνο ελδείμεηο ή παξαιήςεηο,
ηζρχνπλ νη δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1108/2006.
4. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1γ΄ ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΚΒ (Π.Γ. 186/92), φπσο ηζρχνπλ, πξνθχπηεη φηη απφ 1.6.2010 ν
επηηεδεπκαηίαο πνπ αγνξάδεη αγξνηηθά πξντφληα απφ αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο
ππνρξενχηαη λα εθδίδεη ην ζπλελσκέλν ζηνηρείν δειηίν απνζηνιήο- ηηκνιφγην. Γεδνκέλνπ
φηη αξθεηνί αγνξαζηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζπλέρηδαλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή λα
εθδίδνπλ ηηκνιφγηα αγνξάο θαη φρη δειηία απνζηνιήο - ηηκνιφγην, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη
νη αγξφηεο σο ιήπηεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ππνρξεψζεηο ησλ εθδνηψλ ησλ ελ ιφγσ
ζηνηρείσλ, ηα ηηκνιφγηα απηά γίλνληαη δεθηά γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ.
5. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο, είηε απηέο έρνπλ ππνβιεζεί απφ
κεκνλσκέλνπο αγξφηεο είηε κέζσ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη Γ.Ο.Τ. πξέπεη λα
δηελεξγνχλ ζχληνκν πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί
ζε απηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ:
α) Τπάξρνπλ θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εθδφηεο ή ιήπηεο
εηθνληθψλ ή πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία
δηαζέηνπλ (πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο, ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ άιιεο
ειεγθηηθέο αξρέο, θιπ.).
β) Γεκηνπξγνχληαη βάζηκεο ππφλνηεο φηη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ αθνξνχλ
πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ιακβάλνληαη ππφςε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία
δηαζέηεη ε Γ.Ο.Τ., φπσο θαιιηεξγνχκελε έθηαζε πνπ δειψλεηαη ζηε θνξνινγία
εηζνδήκαηνο εθφζνλ απηή ππνβάιιεηαη ζηελ ίδηα Γ.Ο.Τ., χςνο ζπλαιιαγήο, πξνεγνχκελε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αγξφηε, θιπ.
6. Δάλ απφ ηνλ πξνιεπηηθφ απηφ έιεγρν δηαπηζησζεί ε χπαξμε «χπνπησλ» θαηά ηα
αλσηέξσ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία αθαηξνχληαη
απφ ηελ αίηεζε επηζηξνθήο θαη ε επηζηξνθή ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ πξαγκαηνπνηείηαη
άκεζα εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, ζχκθσλα κε ηελ ΑΤΟ
Π.953/88. εκεηψλεηαη φηη, ε αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ πνζψλ δελ είλαη νξηζηηθή, αιιά ην
νξηζηηθφ δηθαίσκα ή κε ηεο επηζηξνθήο ζα θξηζεί θαηφπηλ δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ.
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7. ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν πξνθχπηεη φηη ζηελ αίηεζε γηα
ηελ επηζηξνθή πεξηιακβάλνληαη εηθνληθά ή πιαζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία ή ππάξρνπλ
ππφλνηεο φηη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο
εθδίδεηαη εληνιή γηα λα δηελεξγεζεί άκεζα θνξνινγηθφο έιεγρνο. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο
ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο, δειαδή θαη απηψλ γηα ηα
νπνία έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί
ε επηζηξνθή
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν (6). Καηά ηνλ έιεγρν απηφ ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο ε Γ.Ο.Τ., φπσο:
α) Σε δήισζε Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα ην έηνο 2011,
ζχκθσλα κε ην λ. 3877/2010. Γεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ δήισζε αθνξά ηεθκαηξφκελα
εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2011, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε
κεηαμχ ηεο δήισζεο απηήο θαη ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, πξέπεη λα δεηνχληαη απνδείμεηο
πνπ δηθαηνινγνχλ απηή ηε δηαθνξνπνίεζε.
β) Σε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην κέγεζνο ηεο
αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αίηεζε επηζηξνθήο δελ ππνβάιιεηαη
ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ αγξφηε Γ.Ο.Τ. θαη εθφζνλ ηα ακθηζβεηνχκελα πνζά
είλαη ζεκαληηθά, δεηνχληαη ζηνηρεία απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ αγξφηε. Γηα ηε
ζπληφκεπζε ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα δεηείηαη ε απνζηνιή ηεο δήισζεο εηζνδήκαηνο ή ησλ
ζηνηρείσλ απηήο κε θάμ.
Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε δε απφθαζε γηα ηελ επηζηξνθή
ζα εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Η ελ ιφγσ επηζηξνθή
πξαγκαηνπνηείηαη κεραλνγξαθηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ κε ηνλ
νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ε αίηεζε επηζηξνθήο πξνζζέηνληαο δχν ςεθία (20, 21, 22, θιπ.),
αλάινγα κε ην εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο
πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδνρηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο επηζηξνθέο ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν
ηνπ ειέγρνπ.
8. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ ζε βάξνο
ηνπ δεκνζίνπ, νη αγξφηεο ππνρξενχληαη κέρξη ηηο 30.6.2011 λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γ.Ο.Τ.
ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε επηζηξνθήο αληίγξαθν ηεο δήισζεο
Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο ηνπ έηνπο 2011. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ Γ.Ο.Τ.,
ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί κέζσ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη
νξγαλψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο ελ ιφγσ δειψζεηο θαη λα ηηο
πξνζθνκίζνπλ ζηηο Γ.Ο.Τ., δηαθεθξηκέλα γηα θάζε ζπγθεληξσηηθή αίηεζε επηζηξνθήο πνπ
έρνπλ ππνβάιεη, επηζεκαίλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο. Δάλ ε δήισζε
Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο δελ έρεη ππνβιεζεί κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία ή κεηά ηελ
εκεξνκελία απηή ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ή ηξνπνηεηηθή δήισζε, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. αληίγξαθν ησλ δειψζεσλ απηψλ εληφο 15 εκεξψλ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κε ππνβνιή ηεο δήισζεο Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο δελ ζπληζηά
ιφγν κε απνδνρήο ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ή ιφγν άξλεζεο ηεο επηζηξνθήο ζηνπο
αγξφηεο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηνηρείν ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε
βαζηκφηεηα ηνπ αηηήκαηνο επηζηξνθήο. Καηά ζπλέπεηα νη Γ.Ο.Τ. δελ πξέπεη λα δεηνχλ
καδηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο δήισζεο θαιιηέξγεηαο/εθηξνθήο ηνπ έηνπο 2011, πξνθεηκέλνπ
λα δηελεξγήζνπλ ηελ επηζηξνθή, δεδνκέλνπ φηη νη αγξφηεο έρνπλ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο
ελ ιφγσ δήισζεο κέρξη 15.5.2011, νχηε λα δεηνχλ καδηθά ηε δήισζε
θαιιηέξγεηαο/εθηξνθήο ηνπ έηνπο 2010, δεδνκέλνπ φηη θαηά ην έηνο απηφ δελ ππήξρε
ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο απφ ην ζχλνιν ησλ αγξνηψλ. Καηά ηνλ έιεγρν βεβαίσο πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν, νη Γ.Ο.Τ. κπνξνχλ λα δεηνχλ
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νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θξίλνπλ απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο
ηνπο.
9. Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ ζηνπο αγξφηεο, κεηά ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ.
θνξνινγηθφο έιεγρνο. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα
αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο αηηήζεηο αγξνηψλ κε ηα πςειφηεξα πνζά επηζηξνθήο θαη ζα
πξέπεη λα πεξηιάβεη φιεο ηηο αηηήζεηο κε πνζά επηζηξνθήο αλψηεξα ησλ 10.000 επξψ.
Δμππαθνχεηαη φηη, ζηε ζπλέρεηα, έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί θαη ζηηο αηηήζεηο κε πνζά
κηθξφηεξα ησλ 10.000 επξψ.
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ
πξνζθνκηζηεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. είηε απεπζείαο απφ ηνπο αγξφηεο, είηε απφ ηηο
ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, επηζηξέθνληαη ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη ηα δηαθπιάζζνπλ
ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία.
10. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζα είλαη δπλαηή ε κεραλνγξαθηθή
επεμεξγαζία ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο (αηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ
λέα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αξρηθή αίηεζε). Γηα ην ζθνπφ
απηφ νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο
αηηήζεηο επηζηξνθήο απφ 1.6.2011 θαη κε μερσξηζηφ βηβιίν κεηαγξαθήο πνπ ζα αθνξά
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζπκπιεξσκαηηθέο αηηήζεηο, ην νπνίν πξέπεη λα ππνβιεζεί κφλν
ρεηξφγξαθα (φρη κε δηζθέηα). Αληίζεηα νη ηξνπνπνηεηηθέο αηηήζεηο επηζηξνθήο
(ηξνπνπνίεζε ησλ πνζψλ ηεο αξρηθήο αίηεζεο) ζα επεμεξγάδνληαη ρεηξφγξαθα θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή πξνθχπηεη πνζφ κηθξφηεξν ηεο αξρηθήο θαη
εθφζνλ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζηξνθή, κε ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο
δήισζεο θαηαβάιιεηαη ν αδηθαηνιφγεηα επηζηξαθείο θφξνο, κε ηελ ππνβνιή έθηαθηεο
πεξηνδηθήο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1080/2010
11. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη απφ ην ηξέρνλ έηνο ην ππνζχζηεκα ΦΠΑ/TAXIS ζα
πξαγκαηνπνηεί θεληξηθά έιεγρν θαη ζα απνξξίπηνληαη αηηήζεηο επηζηξνθήο κε πνζφ
επηζηξνθήο θάησ ησλ 20 εςπώ, θαζψο θαη αξρηθψλ αηηήζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη
ήδε ππνβιεζεί αίηεζε επηζηξνθήο ζε δηαθνξεηηθή Γ.Ο.Τ.
12. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Γ.Ο.Τ. ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηε 14ε Γ/λζε ΦΠΑ ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θαζηεξψλεηαη γηα ην έηνο 2011, κε
βάζε εγθχθιην πνπ ζα απνζηαιεί πξνζερψο.
III. Λοιπέρ διεςκπινίζειρ
α) Πωλήζειρ αγποηικών πποϊόνηων από ζςνεηαιπιζμούρ για λογαπιαζμό ηων
αγποηών.
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000), ε
επηζηξνθή κε ηνλ θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή (11% απφ 1.1.2009) πξαγκαηνπνηείηαη επί ηεο
αμίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ ηξίηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν, γηα
ινγαξηαζκφ ησλ αγξνηψλ, ρσξίο θφξν θαη πξνκήζεηα.
2. Με ηελ ΔΓΤΟ Π. 2955/88/1254/ΠΟΛ. 149/2.5.1988 δηεπθξηλίζηεθε φηη, ζηελ
πεξίπησζε πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ζπλεηαηξηζκψλ, ζηα αθαζάξηζηα έζνδα
πάλσ ζηα νπνία ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. πνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ αγξφηε δελ πεξηιακβάλεηαη
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ν θφξνο, ε πξνκήζεηα, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη ζην φλνκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ αγξφηε.
3. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5§2 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ζηελ πεξίπησζε
παξαγγειηνδνρηθήο παξάδνζεο αγαζψλ γηα ινγαξηαζκφ αγξνηψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη
δχν παξαδφζεηο αγαζψλ, ήηνη ε πξαγκαηηθή παξάδνζε κεηαμχ ηνπ παξαγγειηνδφρνπ θαη
ηνπ ηειηθνχ πειάηε θαη ε πιαζκαηηθή παξάδνζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ αγξφηε
(εληνιέα) θαη ηνπ παξαγγειηνδφρνπ ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαηά ην ρξφλν ηεο
πξαγκαηηθήο παξάδνζεο απφ ηνλ παξαγγειέα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ
ΑΤΟ Π.2070/87, ε αλσηέξσ δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ζπλεηαηξηζκψλ, ε πξνκήζεηα θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ
παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο αγξφηεο ππάγνληαη ζε ΦΠΑ, ν νπνίνο επηβαξχλεη ηνπο αγξφηεο.
4. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη ε πξνκήζεηα πνπ εηζπξάηηνπλ νη
ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ πξνκήζεηα απηή δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ αγξνηψλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ν
πξνο επηζηξνθή θφξνο, θαζψο ε πξνκήζεηα απηή απνηειεί ηελ ακνηβή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
γηα ηε κεζνιάβεζή ηνπο ζηε δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, φπσο
κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ακνηβέο ινγηζηψλ, ινγαξηαζκνί ηειεθψλνπ ή
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κηζζψκαηα, γξαθηθή χιε θαη ινηπά παξφκνηα, πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηε δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Αληίζεηα, ινηπά έμνδα, φπσο
κεηαθνξηθά, θνξηνεθθνξησηηθά, έμνδα ζπζθεπαζίαο θαη ινηπά παξφκνηα, δειαδή έμνδα ηα
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνπο αγξφηεο ζε άιινπο ππνθείκελνπο ζην
θφξν θαη δεδνκέλνπ φηη ηα έμνδα απηά επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ, ζπληζηνχλ έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αγξφηεο γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ αθαηξνχληαη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε θαη’
απνθνπή επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ.
5. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ζηα εθδηδφκελα
θνξνινγηθά παξαζηαηηθά απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο (εθθαζάξηζε ή δηαθεθξηκέλν
ηηκνιφγην).
6. Απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα επί ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ απνθνπή
επηζηξνθή δελ αθαηξνχληαη επίζεο πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο αγξφηεο σο
εηζθνξέο ή ζπλδξνκέο πξνο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηακεηαθφ
ζπκςεθηζκφ νθεηιψλ ησλ αγξνηψλ πξνο ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο.
β) Αλιείρ καη’ αποκοπή καθεζηώηορ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1320/98
1. Με ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1320/98 θαζηεξψζεθε εηδηθφ θαζεζηψο θαη’ απνθνπή
θαηαβνιήο ΦΠΑ γηα ηνπο αιηείο παξάθηηαο αιηείαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη, είηε αηνκηθά, είηε
κε ηε κνξθή ζπκπινηνθηεζίαο ή θνηλσλίαο αζηηθνχ δηθαίνπ, ζθάθε κέρξη 12 κέηξσλ
κεηαμχ θαζέησλ, νη νπνίνη δελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ ΚΒ. Μεηά ηελ
θαζνιηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ γηα ηηο πσιήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ιατθέο αγνξέο, φπσο νξίζηεθε κε ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ. 1065/18.5.2010,
απφ 1.10.2010, νη ελ ιφγσ αιηείο πνπ πσινχλ ηα πξντφληα ηεο αιηεπηηθήο ηνπο
εθκεηάιιεπζεο ζε ιατθέο αγνξέο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ.
2. Καηά ζπλέπεηα νη αλσηέξσ αιηείο πνπ πσινχλ ηα αιηεχκαηά ηνπο ζε ιατθέο
αγνξέο δελ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαη’ απνθνπή θαζεζηψο θαη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ
βηβιία εζφδσλ εμφδσλ γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο (πσιήζεηο ιηαληθά θαη
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ρνλδξηθά), φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αιηείο πνπ πσινχλ ηα αιηεχκαηά ηνπο απφ δηθφ ηνπο
θαηάζηεκα. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο ελφο κφλν ζθάθνπο θάησ ησλ 6
κέηξσλ.
Οη ελ ιφγσ αιηείο πξέπεη λα ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο θαηά πεξίπησζε.
Γεδνκέλεο ηεο ζρεηηθήο αζάθεηαο, φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αιηέσλ απηψλ, ε
έληαμε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη ε ηήξεζε βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ κπνξεί λα γίλεη ην
αξγφηεξν ηελ 1.7.2011. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1065/10.
3. ην εηδηθφ θαη’ απνθνπή θαζεζηψο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ κφλν νη αιηείο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ιηαληθέο ηνπο πσιήζεηο απνθιεηζηηθά πιαλνδίσο.
4. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αιηείο πνπ εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο, νθείινπλ
κέρξη ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή θαζεζηψηνο λα απνδψζνπλ
ηνλ νθεηιφκελν θαη’ απνθνπή θφξν, γηα φζνπο κήλεο παξέκεηλαλ ζην θαη’ απνθνπή
θαζεζηψο ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΤΟ ΠΟΛ.1120/99.
5. εκεηψλεηαη φηη ηα θαη’ απνθνπή πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ην δηάζηεκα
πνπ νη αιηείο ππάγνληαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο δελ θαηαρσξνχληαη ζηελ εθθαζαξηζηηθή
δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ππφ ην θαλνληθφ θαζεζηψο, θαζψο ηα πνζά απηά δελ αθνξνχλ
ην θαλνληθφ θαζεζηψο. ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ζα πξέπεη λα δεηείηαη βνήζεηα απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ
TAXIS (ηει. 210 4802265, 67).
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΗΜ. ΚΟΤΔΛΑ
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