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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ 

 

Αριθµός Εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 

Όνοµα Εγγεγραµµένου Προσώπου  

 

Η αίτηση αυτή σχετίζεται µε τη φορολογική δήλωση της περιόδου από 
 
 

µέχρι 
 
 

 

 
Ζητώ καταβολή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., από τον Έφορο για τους ακόλουθους λόγους: 
 

 ευρώ cent 
(1) Ποσό φόρου που υπό τις περιστάσεις είναι αδύνατο να µεταφερθεί σε πίστη µου και 
συµψηφισµό µέχρι και την τελευταία καθορισµένη φορολογική περίοδο του έτους που 
ακολουθεί το έτος εντός του οποίου εντάσσεται η υπό εξέταση καθορισµένη φορολογική 
περίοδος.  

  

(2) Ποσό φόρου που έχει παραµείνει σε πίστη µου για περίοδο τριών ετών από το τέλος της 
καθορισµένης φορολογικής περιόδου εντός της οποίας προέκυψε. 

  

 
(3)  Ποσό φόρου που αφορά συναλλαγές που υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.  

  

(4) Ποσό φόρου που αφορά συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν εκτός της ∆ηµοκρατίας 
αλλά θα ήταν φορολογητέες αν πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 

  

(5) Ποσό φόρου που αφορά συναλλαγές που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 και 
υποπαραγράφους (α) µέχρι (ε) της παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδοµου 
Παραρτήµατος, εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστηµένος εκτός των Κρατών µελών, ή οι 
υπηρεσίες αυτές συνδέονται άµεσα µε αγαθά που εξάγονται σε χώρα εκτός των Κρατών 
µελών.  

  

 
(6) Ποσό φόρου που αφορά την απόκτηση κεφαλαιουχικών στοιχείων της επιχείρησης. 

  

 
(7) ΟΛΙΚΟ 

  

Αναλαµβάνω να παρουσιάσω οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται για υποστήριξη του αιτήµατος µου. 
∆ΗΛΩΣΗ 
∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση αυτή είναι πλήρη και αληθή. 
 
Πλήρες Όνοµα ..........................................................................................................Τηλέφωνο επικοινωνίας...................... 
 
Υπογραφή ...............................................................................................  Ηµεροµηνία ........................................................ 
 
Ιδιότητα: Αυτοτελώς εργαζόµενος / συνέταιρος / διευθυντής / εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο* 
 
* ∆ιαγράψετε ότι δεν εφαρµόζεται  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλώ όπως µελετήστε προσεκτικά τους όρους που παρουσιάζονται στο πίσω µέρος του εντύπου αυτού 
πριν τη συµπλήρωση του. 

Για επίσηµη χρήση 
Εισήγηση: 
 
 
Όνοµα Λειτουργού:......................Κωδικός:.............Υπογραφή....................................... 
Έγκριση: 
 
 
Όνοµα Λειτουργού:......................Κωδικός...............Υπογραφή....................................... 
 

 
 
 
Σφραγίδα Παραλαβής

€  

€ 



 
 

Οδηγίες µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνεστε για να θεωρείται ως ορθά 
συµπληρωµένη η αίτηση 

 
Τετράγωνο 1  
Καταχωρίστε σε αυτό το τετράγωνο οποιοδήποτε ποσό του πιστωτικού σας υπολοίπου Φ.Π.Α. το οποίο δεν 
δύναται να µεταφερθεί σε πίστη σας και συµψηφισµό µέχρι και την τελευταία καθορισµένη φορολογική 
περίοδο του έτους που ακολουθεί το έτος εντός του οποίου εντάσσεται η υπό εξέταση καθορισµένη 
φορολογική περίοδος.  Το αίτηµα σας θα πρέπει να συνοδεύεται µε γραπτή δήλωση στην οποία να 
αναφέρονται πλήρη στοιχεία για τις περιστάσεις επί των οποίων στηρίζεται το αδύνατο της µεταφοράς του 
πιστωτικού υπολοίπου σε µεταγενέστερη καθορισµένη φορολογική περίοδο ή της αδυναµίας πλήρους 
συµψηφισµού του µε το ανάλογο ποσό φόρου εκροών.  
 
Τετράγωνο 2 
Καταχωρίστε σε αυτό το τετράγωνο οποιοδήποτε ποσό φόρου που έχει παραµείνει σε πίστη σας για περίοδο 
τριών ετών από το τέλος της καθορισµένης φορολογικής περιόδου εντός της οποίας προέκυψε.  Το αίτηµα δε 
µπορεί να είναι για ποσό που υπερβαίνει το µικρότερο ποσό του πιστωτικού υπολοίπου  Φ.Π.Α. που 
εµφανίζεται σε οποιαδήποτε φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου των 
αµέσως προηγούµενων τριών ετών.   
 
Τετράγωνο 3  
Καταχωρίστε σε αυτό το τετράγωνο οποιοδήποτε ποσό φόρου το οποίο αφορά συναλλαγές που υπόκεινται 
στο µηδενικό συντελεστή  Φ.Π.Α..  Εάν ολόκληρο το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου  Φ.Π.Α. αποδίδεται σε 
φορολογητέες µε το µηδενικό συντελεστή  Φ.Π.Α. συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
καθορισµένης φορολογικής περιόδου µε την οποία σχετίζεται η φορολογική δήλωση θα πρέπει να 
καταχωρίσετε ολόκληρο το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου  Φ.Π.Α. στο τετράγωνο αυτό.  Εάν όµως δεν 
αποδίδεται ολόκληρο το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου  Φ.Π.Α. σε φορολογητέες µε το µηδενικό 
συντελεστή  Φ.Π.Α. συναλλαγές θα πρέπει να υπολογίσετε µε λογικό τρόπο το ποσό του φόρου εισροών που 
αποδίδεται στις συναλλαγές οι οποίες επιβαρύνονται µε το µηδενικό συντελεστή  Φ.Π.Α. που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της καθορισµένης φορολογικής περιόδου µε την οποία σχετίζεται η 
φορολογική δήλωση.  Το υπολογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του κανονικού 
συντελεστή  Φ.Π.Α. επί της συνολικής αξίας των συναλλαγών που επιβαρύνονται µε το µηδενικό συντελεστή  
Φ.Π.Α. για την περίοδο αυτή.  
 
Τετράγωνο 4  
Καταχωρίστε σε αυτό το τετράγωνο οποιοδήποτε ποσό φόρου το οποίο αφορά συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν εκτός της ∆ηµοκρατίας αλλά θα ήταν φορολογητέες αν πραγµατοποιούνταν στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας.  Θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας όλα τα σχετικά τιµολόγια  Φ.Π.Α. ή τα 
τελωνειακά έγγραφα που αποδίδονται στην πραγµατοποίηση των εν λόγω συναλλαγών. 
 
Τετράγωνο 5  
Καταχωρίστε σε αυτό το τετράγωνο το ποσό φόρου που αφορά συναλλαγές που εµπίπτουν στην παράγραφο 
1 και υποπαραγράφους (α) µέχρι (ε) της παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδοµου Παραρτήµατος,  (π.χ. 
ασφαλιστικές, αντασφαλιστικές υπηρεσίες) εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστηµένος εκτός των Κρατών Μελών, 
ή οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άµεσα µε αγαθά που εξάγονται σε χώρα εκτός των Κρατών Μελών.  
 
Τετράφωνο 6  
Καταχωρίστε σε αυτό το τετράγωνο οποιοδήποτε ποσό φόρου το οποίο αφορά την απόκτηση 
κεφαλαιουχικών στοιχείων της επιχείρησης. Ως κεφαλαιουχικά στοιχεία επιχείρησης θεωρούνται – 

(i) τα ενσώµατα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε 
διαρκή εκµετάλλευση, (χωρίς να περιλαµβάνονται στην αξία τους οποιεσδήποτε δαπάνες 
επισκευής ή συντήρησης τους)  
και  

(ii) τα δικαιώµατα χρησιµοποίησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, υποδειγµάτων εµπορικών ή 
βιοµηχανικών σηµάτων και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων, εφόσον αυτά εξυπηρετούν 
περισσότερες από µία χρήσεις.  

Θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας όλα τα σχετικά τιµολόγια  Φ.Π.Α. ή τα τελωνειακά έγγραφα που 
αφορούν την αγορά ή την εισαγωγή των εν λόγω κεφαλαιουχικών στοιχείων.  
 
Τετράγωνο 7 
Καταχωρίστε σε αυτό το τετράγωνο το άθροισµα των ποσών, που φαίνονται στα τετράγωνα (1), (2), (3), 
(4), (5) και (6) ανάλογα µε την περίπτωση.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό αυτό είναι 
διαφορετικό από το ποσό που εµφαίνεται στο τετράγωνο 5 της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης τότε θα 
σας επιστραφεί το µικρότερο.    


