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- ΠΟΛ.1216/1.10.2014 

Κοινοποίηση των δια-

τάξεων της περίπτω-

σης β΄ του άρθρου 

23 του ν.4172/2013 

ΠΟΛ.1216/1.10.2014 

Κοινοποίηση των δια-

τάξεων της περίπτωσης 

β΄ του άρθρου 23 του 

ν.4172/2013 

- ΠΟΛ.1214/30.9.2014 

Ειδικό καθεστώς καταβο-

λής ΦΠΑ κατά τον χρόνο 

της είσπραξης σύμφωνα 

με το άρθρο 39.β του Κώ-

δικα ΦΠΑ

 ΠΟΛ.1207/18.9.2014 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοι-

χείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει 

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορο-
λογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύ-

ει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 
(ΦΕΚ 1299 Β΄), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014) και 
ΠΟΛ.1201/4.9.2014, ως ακολούθως:

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του 
ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το χρόνο υποβολής του 
τέταρτου τριμήνου του έτους αυτού, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 
2015.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
καθώς και τα λοιπά θέματα εφαρ-
μογής του προαιρετικού καθε-

στώτος καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο 
είσπραξης της αντιπαροχής.

Άρθρο 1
Όριο κύκλου εργασιών για την επιλογή 
ένταξης στο ειδικό καθεστώς

1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 
1 του άρθρου 39.β, δικαίωμα επιλογής 
ένταξης στο ειδικό καθεστώς έχουν 
οι υποκείμενοι στο φόρο, των οποίων 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 
δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι 
και κατά την τρέχουσα διαχειριστική 
περίοδο μέχρι την άσκηση της επιλογής 
δεν έχουν υπερβεί το ανωτέρω όριο.

Για τους υποκείμενους των οποίων η 
προηγούμενη διαχειριστική περίο-
δος είναι μικρότερη των δώδεκα (12) 
μηνών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
υπολογίζεται με αναγωγή του πραγμα-
τοποιηθέντος κύκλου εργασιών σε δω-
δεκάμηνη περίοδο.

2. Για υποκείμενους στο φόρο που κά-
νουν έναρξη εντός της διαχειριστικής 
περιόδου, λαμβάνεται υπόψη ο εκτιμώ-
μενος κύκλος εργασιών που θα επιτευ-
χθεί εντός της περιόδου αυτής.

Άρθρο 2
Τρόπος ένταξης στο ειδικό καθεστώς

1. Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς 
απαιτείται η υποβολή δήλωσης, σύμ-
φωνα με το υπόδειγμα που περιλαμ-
βάνεται στο Παράρτημα Ι.Α της παρού-
σας.

2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
TAXISNET σε ειδική για τον σκοπό αυτό 
εφαρμογή, πριν από τη φορολογική πε-
ρίοδο, από την έναρξη της οποίας ζη-
τείται η ένταξη στο ειδικό καθεστώς.

ΠΟΛ.1214/30.9.2014 
Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης 

σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ 
3. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του 
ειδικού καθεστώτος, η δήλωση έντα-
ξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή έως 
20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 
1.10.2014. Στην περίπτωση αυτή ο υπο-
κείμενος στο φόρο, που έχει ήδη εκδώ-
σει φορολογικά στοιχεία χωρίς την έν-
δειξη που αναφέρεται στην περίπτωση 
β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
υποχρεούται να ενημερώσει τους πε-
λάτες του ότι έχει ενταχθεί στο ειδικό 
καθεστώς από 1.10.2014.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ειδικού καθεστώτος

1. Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να 
ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς υπο-
χρεούνται:

α) Να τηρούν αρχείο εισπράξεων/
πληρωμών, στο οποίο θα καταχωρού-
νται όλες οι εισπράξεις που πραγμα-
τοποιούν από τους πελάτες τους, για 
συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό 
καθεστώς, καθώς και όλες οι πληρωμές 
που αυτοί πραγματοποιούν προς τους 
προμηθευτές τους. Το εν λόγω αρχείο 
τηρείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισπρά-
ξεις και πληρωμές αποδεικνύονται δε-
όντως.

β) Να αναγράφουν στα φορολογι-
κά στοιχεία που εκδίδουν την ένδει-
ξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του 
φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της 
αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγί-
ας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα 
ΦΠΑ».

γ) Να ενημερώνουν τη φορολογική 
διοίκηση για τις εισπράξεις/πληρωμές 
που πραγματοποίησαν, με την υπο-
βολή των καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων του άρθρου 14 παράγραφοι 
3 και 4 Ν. 4174/2013, σύμφωνα με την 
απόφαση του Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 και τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

2. Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν 
εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, στην 
περίπτωση που είναι λήπτες φορολο-
γητέων πράξεων από υποκείμενους 
στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό 
καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση 
αρχείου πληρωμών και την ενημέρωση 
της φορολογικής διοίκησης, για τις εν 
λόγω πράξεις, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στις περιπτώσεις α) και γ) της παρα-
γράφου 1.

Άρθρο 4
Απαιτητό του φόρου και έκπτωση του 
φόρου εισροών για συναλλαγές που 
διενεργούνται στα πλαίσια του ειδικού 
καθεστώτος

1. Για τις πράξεις που πραγματοποιού-
νται από υποκείμενους ενταγμένους 
στο ειδικό καθεστώς ο φόρος καθί-
σταται απαιτητός τον χρόνο, κατά τον 
οποίο εισπράττεται η αντιπαροχή. Για 
την εφαρμογή του καθεστώτος ως εί-
σπραξη νοούνται όλοι οι τρόποι πλη-
ρωμής (μετρητά, επιταγές, ταχυδρομι-
κές επιταγές, εμβάσματα, πιστωτικές 
κάρτες, συμψηφισμός ή εκχώρηση 
απαιτήσεων, πληρωμές σε είδος, πάγι-
ες εντολές, κ.λπ.), με την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύεται επαρκώς η πραγμα-
τοποίησή τους.

2. Στην περίπτωση είσπραξης προκα-
ταβολής πριν την πραγματοποίηση 
φορολογητέας συναλλαγής ο φόρος 
καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά 
τον οποίο εισπράττεται η προκαταβο-
λή. Κατά τον ίδιο χρόνο υπάρχει υπο-
χρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου 
προκαταβολής που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση εξόφλησης με επι-
ταγή ο φόρος καθίσταται απαιτητός 
τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται 
η επιταγή. Σε περίπτωση μη είσπραξης 
της επιταγής, η φορολογητέα αξία μει-
ώνεται κατά το χρόνο που σφραγίστη-
κε η επιταγή.
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ΠΟΛ.1214/30.9.2014 
Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης 

σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ 
4. Κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο υφίστα-
ται και το δικαίωμα έκπτωσης για συ-
ναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό κα-
θεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που 
εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις 
συναλλαγές που λαμβάνει από άλλους 
υποκείμενους στο φόρο, όσο και για 
τον υποκείμενο που δεν εντάσσεται 
στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλα-
γές που λαμβάνει από υποκείμενους 
στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό 
καθεστώς.

5. Ως χρόνος πραγματοποίησης της εί-
σπραξης ή πληρωμής, θεωρείται η ημε-
ρομηνία που φέρει το παραστατικό εί-
σπραξης ή πληρωμής ή σε περίπτωση 
μη ύπαρξης παραστατικού, η ημερομη-
νία πίστωσης της είσπραξης ή πληρω-
μής στα βιβλία των συμβαλλομένων, η 
οποία πρέπει να είναι ταυτόσημη και 
για τους δύο συμβαλλόμενους.

6. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία 
της είσπραξης/πληρωμής δεν πιστο-
ποιούνται με σαφήνεια τα φορολογικά 
στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξο-
φλούνται τα αρχαιότερα ανεξόφλητα 
φορολογικά στοιχεία.

7. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης 
φορολογικών στοιχείων, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν περισσότερους από έναν 
συντελεστές ΦΠΑ, το ποσό της πληρω-
μής εξοφλεί κατά προτεραιότητα το 
μέρος του τιμολογίου που αφορά στην 
αξία και στον φόρο του μεγαλύτερου 
συντελεστή.

Άρθρο 5
Έξοδος από το ειδικό καθεστώς

1. Η έξοδος από το ειδικό καθεστώς 
πραγματοποιείται στις εξής περιπτώ-
σεις:

α) Ο υποκείμενος στο φόρο επιλέγει 
την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς, 
με υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Πα-

ράρτημα Ι.Β της παρούσας. Η δήλωση 
αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος TAXISNET σε ειδική για 
τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη 
διαχειριστική περίοδο από την έναρξη 
της οποίας ζητείται η έξοδος από το ει-
δικό καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι 
η επιχείρηση έχει παραμείνει στο ειδικό 
καθεστώς τουλάχιστον για μία ολόκλη-
ρη διαχειριστική περίοδο.

β) Εφόσον σε μια διαχειριστική περί-
οδο πραγματοποιηθεί υπέρβαση του 
προβλεπόμενου ορίου των πεντακοσί-
ων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό 
καθεστώς είναι υποχρεωτική από την 
έναρξη της επόμενης διαχειριστικής 
περιόδου.

Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται 
να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ειδική 
εφαρμογή του TAXISNET, τη δήλωση 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
Ι.Β της παρούσας, μέχρι τη λήξη της δι-
αχειριστικής περιόδου, κατά την οποία 
πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορί-
ου.

γ) Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση δι-
απιστώσει ότι ο ενταγμένος στο ειδικό 
καθεστώς υποκείμενος δεν εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, ή 
έχει υποπέσει σε παραβάσεις που ανα-
φέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρα-
γράφου 9 του άρθρου 39.β του Κώδικα 
ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη 
στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη 
φορολογική περίοδο που ακολουθεί 
την αποστολή στον υποκείμενο σχετι-
κής ενημέρωσης από τη φορολογική 
διοίκηση, με την οποία αιτιολογείται η 
υποχρέωση ένταξης στο κανονικό κα-
θεστώς.

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 
οι υποκείμενοι που απεντάσσονται από 
το ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται, με 
την δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας πριν 

την έξοδό τους από το ειδικό καθεστώς 
φορολογικής περιόδου, να καταβάλ-
λουν τον φόρο για όλα τα ανεξόφλητα 
φορολογικά στοιχεία. Με την ίδια δήλω-
ση ασκείται και το δικαίωμα έκπτωσης 
του φόρου εισροών που αφορά ανεξό-
φλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν 
ληφθεί από προμηθευτές, οι οποίοι 
δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθε-
στώς. Κατά τον ίδιο χρόνο ασκείται το 
δικαίωμα έκπτωσης των υποκειμένων 
πελατών των ανωτέρω προσώπων για 
ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που 
έχουν λάβει από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 6
Ειδικό στοιχείο προκαταβολής στα 
πλαίσια του ειδικού καθεστώτος

1. Στις περιπτώσεις είσπραξης προκα-
ταβολής στα πλαίσια συναλλαγών του 
ειδικού καθεστώτος, εκδίδεται ειδικό 
στοιχείο προκαταβολής. Το ειδικό στοι-
χείο επέχει θέση τιμολογίου και απο-
τελεί το αποδεικτικό έγγραφο πραγ-
ματοποίησης της πληρωμής πριν την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής.

2. Το ειδικό στοιχείο που φέρει τον τίτ-
λο "Ειδικό στοιχείο προκαταβολής για 
σκοπούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 
του άρθρ. 39β εκδίδεται κατά το χρόνο 
είσπραξης της προκαταβολής. Το ίδιο 
στοιχείο, με αρνητικό πρόσημο, εκδί-
δεται και στην περίπτωση επιστροφής 
της προκαταβολής ή μέρους αυτής.

3. Στο οριστικό φορολογικό στοιχείο, 
που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις, αναγράφεται η συνολική 
αξία της συναλλαγής και επιπρόσθετη 
ανάλυση όσον αφορά την αξία του ειδι-
κού στοιχείου καθώς και την τυχόν δια-
φορά που προκύπτει. Στην περίπτωση 
αυτή, επί του ποσού της διαφοράς και 
μόνο γεννάται υποχρέωση απόδοσης 
φόρου καθώς και αντίστοιχο δικαίωμα 
έκπτωσης, κατά το χρόνο εξόφλησης.

4. Το ποσό της προκαταβολής θα κατα-
χωρείται τόσο στο αρχείο πληρωμών 
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όσο και στις καταστάσεις φορολογι-
κών στοιχείων σύμφωνα με την ΑΓΓΔΕ 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014.
Άρθρο 7
Ενημέρωση Φορολογικής Διοίκησης με 
στοιχεία εισπράξεων/πληρωμών στα 
πλαίσια του ειδικού καθεστώτος
1. Οι υποκείμενοι που εντάσσονται 
στο ειδικό καθεστώς, καθώς και οι 
μη ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς 
υποκείμενοι πελάτες των προσώπων 
αυτών, υποχρεούνται κατά την υπο-
βολή των καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014, να καταχωρούν 
επιπλέον και τα εξής στοιχεία:
α) Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο 
ειδικό καθεστώς:
i. Στις καταστάσεις πελατών, τις συνο-
λικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ 
πελάτη, με διάκριση της καθαρής φο-
ρολογητέας αξίας και του αναλογού-
ντος ΦΠΑ.
ii. Στις καταστάσεις προμηθευτών, τις 
συνολικές πληρωμές που πραγματο-
ποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με 
διάκριση της καθαρής φορολογητέας 
αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

β) Οι υποκείμενοι που δεν είναι ενταγ-
μένοι στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι 
λήπτες φορολογητέων πράξεων από 
ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς 
προμηθευτές, στις καταστάσεις προ-
μηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, 
τις συνολικές πληρωμές προς τους εν 
λόγω προμηθευτές, με διάκριση της 
καθαρής φορολογητέας αξίας και του 
αναλογούντος ΦΠΑ.
Άρθρο 8
Ενέργειες φορολογικής διοίκησης
Η Φορολογική Διοίκηση:
α) Στην περίπτωση δήλωσης ένταξης 
στο ειδικό καθεστώς, διαπιστώνει εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθε-
νται από το νόμο και ενημερώνει ηλε-
κτρονικά άμεσα τον φορολογούμενο 
για την αποδοχή της δήλωσης έντα-
ξης. Σε περίπτωση που διαπιστώνει 
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, 

ενημερώνει ηλεκτρονικά άμεσα τον 
φορολογούμενο για την απόρριψη του 
αιτήματος ένταξης, αιτιολογώντας την 
απόφαση αυτή.
β) Στην περίπτωση οικειοθελούς εξό-
δου από το ειδικό καθεστώς, διαπιστώ-
νει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που τίθενται για το σκοπό αυτό από το 
άρθρο 39.β και σε αντίθετη περίπτωση 
ενημερώνει άμεσα τον υποκείμενο ότι 
το αίτημά του δεν γίνεται αποδεκτό.
γ) Διαπιστώνει την υπέρβαση του ορίου 
κύκλου εργασιών που προβλέπεται στο 
άρθρο 1, και απεντάσσει τον υποκείμε-
νο στο φόρο από το ειδικό καθεστώς, 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
έχει υποβληθεί η δήλωση του προβλέ-
πεται στο άρθρο 5.1.β) ενημερώνοντας 
άμεσα τον υποκείμενο στο φόρο.
Εάν η διαπίστωση γίνει εντός της δια-
χειριστικής περιόδου στην οποία πραγ-
ματοποιήθηκε η υπέρβαση η ένταξη 
στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την 
επόμενη διαχειριστική περίοδο. Εάν 
όμως η διαπίστωση από την Φορολο-
γική Διοίκηση γίνει την επόμενη δια-
χειριστική περίοδο από αυτή εντός της 
οποίας ξεπεράστηκε το όριο, η ένταξη 
στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη 
φορολογική περίοδο που έπεται της 
ανωτέρω ενημέρωσης.
δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλή-
ρωσης των προϋποθέσεων παραμονής 
στο ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με την 
παράγραφο 9 του άρθρου 39.β απε-
ντάσσει τον υποκείμενο στο φόρο από 
το ειδικό καθεστώς, ενημερώνοντας 
άμεσα τον υποκείμενο στο φόρο. Στην 
περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονι-
κό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική 
περίοδο που έπεται της ανωτέρω ενη-
μέρωσης.
ε) Διαθέτει εφαρμογή μέσω του συστή-
ματος TAXISΝΕΤ στην οποία οι ενδια-
φερόμενοι πιθανοί συναλλασσόμενοι 
θα μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι συ-
γκεκριμένο ΑΦΜ είναι ενταγμένο στο 
ειδικό καθεστώς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑ-
ΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα 

ΦΠΑ

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα 
ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επι-
θυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθε-
στώς καταβολής του φόρου κατά την 
είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39.β 
του Κώδικα ΦΠΑ.
1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:
2. ΑΦΜ:
3. Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών:
4. Ημερομηνία Δήλωσης:
5. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό κα-
θεστώς:
6. Ετήσιος κύκλος προηγούμενης διαχ/
κής περιόδου (σε ευρώ):
7. Κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχ/
κής περιόδου μέχρι την ημερομηνία 
ένταξης (σε ευρώ):
8. Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών τρέ-
χουσας διαχ/κής περιόδου (συμπληρώ-
νεται μόνο από νέες επιχειρήσεις):

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώ-
δικα ΦΠΑ
Με την παρούσα δηλώνω ότι (επιλέξτε 
με (Χ) [α] ή [β] κατωτέρω):
α) επιθυμώ την έξοδό μου από το ει-
δικό καθεστώς καταβολής του φόρου 
κατά την είσπραξη, σύμφωνα με το άρ-
θρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ
β) δεν πληρώ τις προϋποθέσεις πα-
ραμονής στο ειδικό καθεστώς, λόγω 
υπέρβασης του προβλεπόμενου ορίου 
ακαθαρίστων εσόδων.
1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:
2. ΑΦΜ:
3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό κα-
θεστώς:
4. Ημερομηνία Δήλωσης απένταξης:
5. Ημερομηνία εξόδου από το καθε-
στώς:
Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσό-

δων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1214/30.9.2014 
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σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ 
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Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις 
της περίπτωσης β΄ του άρ-
θρου 23 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α΄), σχετικά με την έκπτωση ή μη 
κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε 
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών 
αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η 
τμηματική ή ολική εξόφλησή τους 
δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής και σας παρέχουμε 
τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή 
και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4172/2013 καθορίζονται οι μη εκ-
πιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάρι-
στα έσοδα των φυσικών προσώπων 
που ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), κα-
θώς και των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων.

2. Ειδικότερα, με την περίπτωση β΄ 
του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν 
εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που 
αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη 
υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από 
την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφό-
σον η τμηματική ή ολική εξόφληση 
δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέ-
σου πληρωμής.

Για την εφαρμογή της περίπτωσης 
αυτής, στην έννοια της αγοράς των 
αγαθών και της λήψης των υπηρεσι-
ών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και 
βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, 
υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσε-
ως δαπάνες της επιχείρησης καθώς 
και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που 
λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋ-
πόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 
και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις 
λοιπές περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου.

Η μη εξόφληση των ως άνω δαπα-
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νών με τη χρήση τραπεζικού μέσου 
πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη 
της, εικονικότητα ως προς τη συναλ-
λαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον 
προσδιορισμό του εισοδήματος σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ιδίου νόμου, εφόσον δεν συντρέ-
χουν και άλλοι λόγοι.

3. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση 
της περίπτωσης αυτής (εξόφληση με 
τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρω-
μής) δεν απαιτείται για τις παρακάτω 
κατηγορίες δαπανών :

α. Mισθούς, ημερομίσθια προσωπι-
κού, απολαβές διευθυντών ή μελών 
του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομι-
κού προσώπου ή νομικής οντότητας, 
έκτακτες αμοιβές προσωπικού, αμοι-
βές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους 
πέραν των συμβατικών ή νομίμων, 
πάγια μηνιαία αποζημίωση η οποία 
συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση 
μισθού, που χορηγούνται από τον ερ-
γοδότη στον εργαζόμενο, καθόσον 
οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν 
στη λήψη υπηρεσιών αλλά στην πα-
ροχή μισθωτής εργασίας.

β. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν 
πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά 
για χρήση μισθίου (εισόδημα από κε-
φάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρ-
θρο 39 ν.4172/2013).

γ. Τόκους και συναφή έξοδα, καθό-
σον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολο-
γικά χαρακτηριστικά της παροχής 
υπηρεσίας.

Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται 
υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της 
συναλλαγής, προ ΦΠΑ.

4. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, 
προκειμένου για την εφαρμογή των 
κοινοποιούμενων διατάξεων, νοεί-

ται:

- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαρια-
σμό του προμηθευτή, είτε με μετρη-
τά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαρια-
σμών (έμβασμα),

- Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών 
καρτών της εταιρείας που πραγματο-
ποιεί την πληρωμή,

- Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της 
επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών 
τρίτων,

- Η χρήση συναλλαγματικών οι οποί-
ες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,

- Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – 
ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λο-
γαριασμό πληρωμών των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων.

5. Σε περίπτωση που καταβάλλονται 
προκαταβολές έναντι της αξίας του 
προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας 
ή όταν πραγματοποιούνται τμημα-
τικές καταβολές που αφορούν συ-
ναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 
€500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού 
μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού της 
κάθε τμηματικής καταβολής ή προ-
καταβολής.

6. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλ-
λόμενοι είναι ταυτόχρονα προμη-
θευτές και πελάτες, επιτρέπεται να 
προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς 
συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν 
αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. 
Όταν η διαφορά που απομένει μετά 
τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη 
των 500 ευρώ, τότε για να αναγνω-
ρισθεί το σύνολο των αγορών απαι-
τείται η εξόφλησή της με τραπεζικό 
μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και 
στην περίπτωση πώλησης αγαθών 
μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συ-
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ναλλαγών με «ανταλλαγή».

7. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με τρα-
πεζικό μέσο πληρωμής αποκλειστι-
κά και μόνο εξοφλούνται, μερικά ή 
ολικά και οι συναλλαγές αξίας άνω 
των €500, στις περιπτώσεις πώλη-
σης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
για λογαριασμό τρίτου. Δηλαδή, ο 
αντιπρόσωπος – εντολοδόχος πρέ-
πει να πληρωθεί με τραπεζικό μέσο 
πληρωμής και να αποδώσει το προ-
ϊόν της πώλησης (ποσό) στον εντο-
λέα του, εφόσον προκύπτει αξία 
άνω των €500 ανά εκκαθάριση μετά 
την αφαίρεση από αυτόν της προμή-
θειας που δικαιούται, με τη χρήση 
τραπεζικού μέσου πληρωμής.

8. Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που 
διενεργούνται σε ημέρες και ώρες 
μη λειτουργίας των τραπεζών ή που 
για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι 
δυνατή η εξόφληση με τη χρήση 
τραπεζικού μέσου πληρωμής και 
καταβάλλονται σε μετρητά ή παρα-
δίδονται συναλλαγματικές οι οποίες 
εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συ-
στήματος, προκειμένου η δαπάνη 
να αναγνωρισθεί φορολογικά από 
τα ακαθάριστα έσοδα της επιχεί-
ρησης, η εταιρεία που παρέχει την 
υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υπο-
χρεούται να καταθέσει εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών από την έκ-
δοση του παραστατικού (απόδειξη 
είσπραξης μετρητών ή παραλαβής 
συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού 
συστήματος) σε τραπεζικό λογαρια-
σμό που τηρεί σε οποιαδήποτε ανα-
γνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό 
οργανισμό το ποσό των μετρητών 
που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυνα-
μίας εξόφλησης με τη χρήση τρα-
πεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να 
αναγράφεται πάνω στο σώμα του 
στοιχείου του ΚΦΑΣ και να αποδει-

κνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο 
μέσο.

9. Σε περίπτωση αγοράς εμπορευ-
μάτων με τη μέθοδο της αντικατα-
βολής-υπηρεσίες courier, όπου η 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυ-
μεταφοράς (μεταφορέας - «εισπρά-
κτορας για λογαριασμό τρίτων») 
αναλαμβάνει τη μεταφορά αντι-
κειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων, 
κ.λπ. με ταυτόχρονη εξόφληση, κατά 
την παράδοσή τους, της αξίας της 
αγοράς αυτών από τους λήπτες των 
αγαθών χωρίς τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής και στη συνέχεια 
καταθέτει στον εντολέα του τα ει-
σπραττόμενα ποσά όχι κατά όνομα 
πελάτη, πράγμα πρακτικά αδύνατο 
λόγω του αριθμού των εξυπηρετού-
μενων πελατών, αλλά στο σύνολό 
τους, προκειμένου οι συναλλασσό-
μενοι πελάτες κατ’ εφαρμογή της ως 
άνω διάταξης να εκπέσουν τα ποσά 
των δαπανών αυτών και δεδομένου 
ότι οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανί-
ζονται ονομαστικά κατά δαπανηθέν 
ποσό, η εταιρεία ταχυμεταφορών 
εκδίδει, κατά το χρόνο είσπραξης 
των μετρητών ή παραλαβής των αξι-
όγραφων, το προβλεπόμενο από τον 
ΚΦΑΣ στοιχείο είσπραξης, στο σώμα 
του οποίου αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του πελάτη (ΑΦΜ, επωνυ-
μία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο επικοινωνίας) με την υπο-
χρέωση να καταθέσει συνολικά τα 
ποσά εντός δύο (2) ημερών από την 
έκδοση του παραστατικού σε τρα-
πεζικό λογαριασμό της εταιρείας. 
Στο τέλος του έτους η εταιρεία υπο-
χρεούται να εκδώσει εκκαθάριση με 
τα δαπανηθέντα ποσά ανά πελάτη, 
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, 
αναγράφοντας και τον αριθμό του 
τραπεζικού λογαριασμού που έγινε 
η κατάθεση.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις που οι συναλλαγές 
πραγματοποιούνται μέσω εμπορι-
κών αντιπροσώπων ή εισπρακτό-
ρων, κ.λπ.

10. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 
φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν 
εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται 
οριστικά, ως προς την εκπεσιμότη-
τά τους, στο φορολογικό έτος που 
θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. 
Στην περίπτωση που στο έτος εξό-
φλησης των δαπανών διαπιστωθεί 
ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν 
χωρίς να γίνει χρήση τραπεζικού μέ-
σου πληρωμής (π.χ. με μετρητά), η 
επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλ-
λει τροποποιητική δήλωση του φο-
ρολογικού έτους εντός του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, 
προσθέτοντας τα ποσά αυτών των 
δαπανών ως θετική λογιστική δια-
φορά.

11. Στις υπόψη διατάξεις εμπίπτουν 
και οι περιπτώσεις εξόφλησης δα-
πανών που αφορούν στην αγορά 
αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από 
πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέω-
ση έκδοσης στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ. 
(παρ. 5 άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).

12. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
72 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, για 
δαπάνες που αφορούν φορολογικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 
1.1.2014 και μετά.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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