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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
 
      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
      Εισαγωγή 
 

1.    Πότε πρέπει να ακυρώσω την εγγραφή µου στο ΦΠΑ; 
 

2.    Πότε µπορώ να υποβάλω αίτηση για ακύρωση της εγγραφής µου; 
 

3.    Από ποια ηµεροµηνία θα ακυρωθεί η εγγραφή µου; 
 

4.    Πώς υπολογίζω το φορολογητέο κύκλο εργασιών µου; 
 

5.    Τι γίνεται αν µεταβιβάζω την επιχείρηση µου ως δρώσα οικονοµική  
µονάδα (λειτουργούσα επιχείρηση) ή η νοµική υπόσταση αλλάζει; 

 
6.    Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της ακύρωσης; 
 

7.    Υπάρχουν οποιαδήποτε µειονεκτήµατα; 
 

8.    Μπορώ να συνεχίσω  να εκδίδω τιµολόγια ΦΠΑ; 
 

9. Εξακολουθώ να διατηρώ το δικαίωµα να εκπέσω ΦΠΑ µετά την 
ακύρωση  της εγγραφής µου; 

 
10. Τι γίνεται µε αποθέµατα και περιουσιακά στοιχεία που πιθανόν να έχω 

στην κατοχή µου; 
 

11. Ποιά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να περιλάβω; 
 

12. Πώς υπολογίζω τον οφειλόµενο ΦΠΑ; 
 

13. Τι γίνεται αν είµαι µερικώς εξαιρούµενος; 
 

14. Τι γίνεται όταν εφαρµόζω σχέδιο λιανοπωλητών; 
 

15. Εξακολουθώ να έχω υποχρέωση να διατηρώ τα βιβλία και αρχεία µου 
για σκοπούς ΦΠΑ; 

 
16. Τι γίνεται από τη στιγµή που έχω υποβάλει αίτηση για ακύρωση; 

 
17. Τι γίνεται µετά την υποβολή της τελικής φορολογικής δήλωσης για 

ΦΠΑ ; 
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18. Τι γίνεται αν πρέπει να εγγραφώ ξανά; 
 

19. Συµπλήρωση της αίτησης για ακύρωση της εγγραφής ΦΠΑ  
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Εισαγωγή 
 
Το Ενηµερωτικό αυτό Έντυπο εξηγεί πότε οφείλετε ή δικαιούστε να ζητήσετε 
ακύρωση της εγγραφής σας από το Μητρώο ΦΠΑ.   
 
Στο Ενηµερωτικό Έντυπο επισυνάπτεται Έντυπο αίτησης για ακύρωση της  
εγγραφής ΦΠΑ (Έντυπο ΦΠΑ 204). 
 
Αν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για ακύρωση της εγγραφής σας, 
συµπληρώστε το Έντυπο Φ.Π.Α. 204 και παραδώστε το προσωπικά ή 
ταχυδροµήστε το, στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ.   
 
1.  Πότε πρέπει να ακυρώσω την εγγραφή µου στο ΦΠΑ; 
 
Αν πρέπει να ακυρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε το 
Γραφείο της Υπηρεσίας ΦΠΑ της Επαρχίας σας γραπτώς εντός 60 ηµερών 
από την ηµέρα που επήλθαν οι αλλαγές.   
 
Οφείλετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας αν - 
 
• σταµατήσετε να πραγµατοποιείτε φορολογητέες συναλλαγές· ή 
• τερµατίζετε τη λειτουργία της επιχείρησης σας, ή πωλείτε την επιχείρηση 

σας. ή 
• αλλάζει η νοµική σας υπόσταση· ή 
• εγγραφήκατε διότι είχατε πρόθεση να πραγµατοποιήσετε φορολογητέες 

συναλλαγές και δεν έχετε πλέον τέτοια πρόθεση· ή 
• εγγραφήκατε διότι πραγµατοποιούσατε ή είχατε πρόθεση να 

πραγµατοποιήσετε συναλλαγές εκτός της ∆ηµοκρατίας οι οποίες θα ήταν 
φορολογητέες συναλλαγές αν πραγµατοποιούνταν στη ∆ηµοκρατία, και 
έχετε παύσει να πραγµατοποιείτε ή δεν έχετε πλέον πρόθεση να 
πραγµατοποιήσετε εκείνες τις συναλλαγές. 

 
Να θυµάστε, αν δεν υποβάλετε αίτηση για ακύρωση της εγγραφής σας 
έγκαιρα, θα σας επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο.  Αν αφού διαβάσετε το 
Ενηµερωτικό αυτό Έντυπο δεν είστε βέβαιος για την ακύρωση της εγγραφής 
σας, ζητήστε τη συµβουλή του αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου ΦΠΑ. 
 
2. Πότε µπορώ να υποβάλω αίτηση για ακύρωση της εγγραφής µου; 
 
Μπορείτε να ζητήσετε ακύρωση της εγγραφής σας αν ικανοποιήσετε την 
Υπηρεσία ΦΠΑ ότι ο φορολογητέος κύκλος εργασιών σας στους επόµενους 
12 µήνες δεν θα υπερβεί τις £8.000. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον υπολογισµό του φορολογητέου κύκλου 
εργασιών µπορείτε να βρείτε στην παράγραφο 4 πιο κάτω. 
 
Όταν υποβάλλετε αίτηση για ακύρωση εγγραφής, θα πρέπει να προβάλετε 
συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι ο κύκλος εργασιών σας 
θα είναι κάτω από το όριο. Λεπτοµέρειες των λόγων αυτών θα πρέπει να 
αναφέρονται όπως π.χ., µειωµένες ώρες λειτουργίας, συµβόλαια που δεν 
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έχετε αναλάβει, αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Θα πρέπει 
επίσης να εξηγήσετε τις συνέπειες των αλλαγών αυτών στον κύκλο εργασιών 
σας και να δηλώσετε τον κύκλο εργασιών που προβλέπετε ότι θα 
πραγµατοποιήσετε τους επόµενους 12 µήνες. 
 
∆εν θα ακυρωθεί η εγγραφή σας µε βάση τη µείωση του φορολογητέου 
κύκλου εργασιών σας, αν ο λόγος που ο κύκλος εργασιών σας έχει µειωθεί 
είναι γιατί προτίθεστε µέσα στους επόµενους 12 µήνες να σταµατήσετε να 
εµπορεύεστε, να πωλήσετε την επιχείρησή σας, ή να αναστείλετε την 
πραγµατοποίηση φορολογητέων συναλλαγών για 30 ηµέρες ή µεγαλύτερο 
διάστηµα. 
 
3. Από ποια ηµεροµηνία θα ακυρωθεί η εγγραφή µου; 
 
Αν πρέπει να ακυρωθεί η εγγραφή σας µε βάση την παράγραφο 1, η 
ηµεροµηνία ακύρωσης θα είναι: 
 
• η ηµεροµηνία που σταµατήσατε να πραγµατοποιείτε φορολογητέες 

συναλλαγές. ή 
• η ηµεροµηνία, που σταµατήσατε να έχετε την πρόθεση να 

πραγµατοποιήσετε φορολογητέες συναλλαγές. ή 
• η ηµεροµηνία που πωλείτε την επιχείρηση σας. ή 
• η ηµεροµηνία που αλλάζει η νοµική υπόσταση της επιχείρησής σας˙ ή 
• µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µε την 

Υπηρεσία ΦΠΑ. 
 
Αν υποβάλλετε αίτηση για εθελοντική ακύρωση της εγγραφής σας µε βάση 
την παράγραφο 2, θα πρέπει να δηλώσετε την ηµεροµηνία από την οποία 
θέλετε να ακυρωθεί η εγγραφή σας για ΦΠΑ. Η ηµεροµηνία αυτή θα είναι 
συνήθως η ηµεροµηνία κατά την οποία το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ 
λαµβάνει την αίτηση σας ή µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Θα πρέπει να 
συνεχίσετε να επιβάλλετε και να αποδίδετε ΦΠΑ µέχρι να λάβετε ειδοποίηση 
από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι η εγγραφή σας έχει ακυρωθεί.  Όµως αν η 
Υπηρεσία ΦΠΑ δεν ικανοποιηθεί ότι η εγγραφή σας µπορεί να ακυρωθεί, η 
αίτηση σας δεν θα γίνει αποδεκτή και θα πρέπει να συνεχίσετε να αποδίδετε 
φόρο µέχρι να ικανοποιήσετε την Υπηρεσία ΦΠΑ ότι ο φορολογητέος κύκλος 
εργασιών που θα πραγµατοποιήσετε στους επόµενους 12 µήνες δεν θα 
υπερβεί τις £8.000. 
 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι η ακύρωση της εγγραφής, µετά από αίτηση σας, δεν 
µπορεί να γίνει αποδεκτή αναδροµικά εκτός αν η Υπηρεσία ΦΠΑ ικανοποιηθεί 
ότι την ηµέρα που είχατε εγγραφεί δεν είχατε ούτε υποχρέωση ούτε δικαίωµα 
να εγγραφείτε. 
 
4. Πώς υπολογίζω το φορολογητέο κύκλο εργασιών µου; 
 
Όταν υπολογίζετε τον κύκλο εργασιών σας θα πρέπει να υπολογίζετε την 
αξία, µη περιλαµβανοµένου του φόρου, των φορολογητέων συναλλαγών σας. 
Αν ο κύκλος εργασιών σας είναι κάτω από το όριο ακύρωσης πιθανόν να 
µπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, νοουµένου ότι θα ικανοποιήσετε 
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την Υπηρεσία ΦΠΑ.   Αν ακυρωθεί η εγγραφή σας θα παύσετε να επιβάλλετε 
ΦΠΑ.   ή, αν είστε λιανοπωλητής, θα µειώσετε τις τιµές σας κατά το στοιχείο 
του ΦΠΑ.   Αν δεν µειώσετε τις τιµές σας τότε ο µελλοντικός κύκλος εργασιών 
σας ενδέχεται να υπερβαίνει το σχετικό όριο. Όµως, µπορεί να 
εξακολουθήσετε να είστε σε θέση να ακυρωθεί η εγγραφή σας, αν µπορείτε να 
παρουσιάσετε άλλους λόγους για την αναµενόµενη µείωση του κύκλου 
εργασιών, για παράδειγµα, αν µειώνετε τις ώρες λειτουργίας ή δεν έχετε 
αναλάβει κάποια συµβόλαια όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 
 
Όταν υπολογίζετε το φορολογητέο κύκλο εργασιών σας, δεν πρέπει να 
περιλάβετε σ΄ αυτό την αξία οποιωνδήποτε παραδόσεων αγαθών ή παροχών 
υπηρεσιών που αποτελούν κεφαλαιουχικά στοιχεία της επιχείρησής σας.    
 
Αν εφαρµόζετε το Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων, 
υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για καθορισµό του φορολογητέου κύκλου 
εργασιών σας. Αυτοί επεξηγούνται στο Ενηµερωτικό Έντυπο "Σχέδιο 
Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων‘. 
 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι αν µετά την ακύρωση της εγγραφής σας 
διαπιστωθεί ότι έχετε παρουσιάσει αναληθείς ή παραπλανητικές πληροφορίες 
όταν υποβάλατε αίτηση ή δεν παρουσιάσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και διαπιστωθεί ότι η εγγραφή σας δεν έπρεπε να είχε ακυρωθεί, τότε η 
Υπηρεσία ΦΠΑ ανακαλεί την ακύρωση της εγγραφής σας. Αυτό σηµαίνει ότι 
θα υποχρεωθείτε να αποδώσετε για οποιοδήποτε οφειλόµενο ΦΠΑ από την 
ηµεροµηνία της ακύρωσης της εγγραφής. 
 
5. Τι γίνεται αν µεταβιβάζω την επιχείρηση µου ως δρώσα οικονοµική 

µονάδα (λειτουργούσα επιχείρηση) ή η νοµική υπόσταση αλλάζει; 
 
Αν µεταβιβάζετε την επιχείρηση σας ως δρώσα οικονοµική µονάδα (∆ΟΜ) ή 
αλλάζει η νοµική υπόσταση (για παράδειγµα από αυτοεργοδοτούµενος σε 
συνεταιρισµό ή από συνεταιρισµό σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης), ο νέος 
ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή η νέα υπόσταση µπορεί, ύστερα από απόφαση 
της Υπηρεσίας ΦΠΑ, να αναλάβει τις φορολογικές υποχρεώσεις ή/και 
δικαιώµατα του µεταβιβάζοντος µετά από αίτηση που υποβάλλεται από τα 
δύο µέρη. 
 
Πριν µεταβιβαστούν τα φορολογικά δικαιώµατα και/ή υποχρεώσεις, θα πρέπει 
να συµφωνήσετε µεταξύ σας κατά πόσο θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση. Αν 
επιθυµείτε να την υποβάλετε, δεν πρέπει να συµπληρώσετε την αίτηση για 
ακύρωση εγγραφής (Έντυπο ΦΠΑ 204) αλλά και τα δύο µέρη θα πρέπει να 
συµπληρώσετε και να υπογράψετε το Έντυπο ΦΠΑ 103 (Μεταβίβαση 
∆ρώσας Οικονοµικής Μονάδας – αίτηση για µεταβίβαση φορολογικών 
δικαιωµάτων κια υποχρεώσεων), το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από το 
αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ. 
 
Όταν συµπληρωθεί το Έντυπο ΦΠΑ 103 και υποβληθεί στην Υπηρεσία ΦΠΑ, 
θεωρείται ότι έχετε υποβάλει την απαραίτητη ειδοποίηση ότι έχετε τερµατίσει 
την πραγµατοποίηση φορολογητέων συναλλαγών. Αλλά για να ικανοποιηθεί 
πλήρως η προϋπόθεση αυτή, το Έντυπο πρέπει να υποβληθεί στο αρµόδιο 
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Επαρχιακό Γραφείο εντός 60 ηµερών από την µεταβίβαση ή από την αλλαγή 
στη νοµική υπόσταση. Για να αποφύγετε την επιβολή χρηµατικής 
επιβάρυνσης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το Έντυπο συµπληρώνεται και 
από τα δύο µέρη και αποστέλλεται έγκαιρα. 
 
Αντίθετα, αν δεν επιθυµείτε να µεταβιβαστούν τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις σας τότε θα πρέπει να υποβάλλεται το Έντυπο 204 που 
επισυνάπτεται στο Ενηµερωτικό αυτό Έντυπο. 
 
6. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της ακύρωσης; 
 
΄Οταν αποφασιστεί η ηµεροµηνία ακύρωσης από την Υπηρεσία ΦΠΑ,  δεν 
δύναστε ούτε  υποχρεούστε να χρεώνετε ΦΠΑ στους πελάτες σας. 
 
΄Οταν θα έχετε υποβάλει την τελική φορολογική δήλωσή σας, δεν θα 
υποχρεούστε να τηρείτε τα αρχεία που απαιτούντο ενόσω ίσχυε η εγγραφή 
σας και να συµπληρώνετε φορολογικές δηλώσεις.  Εντούτοις θα διατηρείτε τα 
τιµολόγια και αποδείξεις εισπράξεων που λαµβάνετε ή εκδίδετε. 
 
Τα υφιστάµενα αρχεία και βιβλία για ΦΠΑ πρέπει να διατηρηθούν για περίοδο 
τουλάχιστον επτά ετών - η παράγραφος 15 επεξηγεί το θέµα αυτό µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 
7.  Υπάρχουν οποιαδήποτε µειονεκτήµατα; 
 
Αν ακυρώσετε την εγγραφή σας για ΦΠΑ, ίσως να πρέπει να αποδώσετε 
ΦΠΑ για αποθέµατα ή περιουσιακά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας.  
Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό περιέχονται στις παραγράφους 
10 και 11. 
 
8. Μπορώ να συνεχίσω να εκδίδω τιµολόγια ΦΠΑ; 
 
Από την ηµεροµηνία που ακυρώνεται η εγγραφή σας, δεν πρέπει να χρεώνετε 
ΦΠΑ ή να εκδίδετε τιµολόγια ΦΠΑ για οποιεσδήποτε συναλλαγές που 
πραγµατοποιείτε. Ούτε πρέπει να εκδίδετε οποιαδήποτε τιµολόγια στα οποία 
να αναγράφεται ο αριθµός εγγραφής σας στο ΦΠΑ. Αλλά αν επιθυµείτε να  
χρησιµοποιήσετε τα εναποµείναντα τιµολόγια ΦΠΑ και να διαγράψετε τον 
αριθµό εγγραφής ΦΠΑ που αναγράφεται σε αυτά, πρέπει πρώτα να 
ενηµερώσετε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ.  
 
9. Εξακολουθώ να διατηρώ το δικαίωµα να εκπέσω ΦΠΑ µετά την  
 ακύρωση της εγγραφής µου; 
 
∆εν µπορείτε να  διεκδικήσετε οποιοδήποτε ποσό ΦΠΑ σας έχει επιβληθεί επί 
αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζετε µετά την ακύρωση της εγγραφής σας. 
Όµως µπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό ΦΠΑ επί υπηρεσιών που σας 
παρασχέθηκαν µετά την ακύρωση της εγγραφής σας όπως υπηρεσίες 
δικηγόρου ή λογιστή νοουµένου ότι παρασχέθηκαν σε σχέση µε 
φορολογητέες συναλλαγές ενόσω ίσχυε η  εγγραφή σας. 
 



 8 

∆εν δικαιούστε να διεκδικήσετε ΦΠΑ που έχετε επιβαρυνθεί για 
πραγµατοποίηση εξαιρούµενων συναλλαγών µετά την ακύρωση της 
εγγραφής και πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ο κανόνας de minimis δεν 
εφαρµόζεται για φόρο που έχετε επιβαρυνθεί µετά την ακύρωση της 
εγγραφής.   
 
Αν  νοµίζετε ότι έχετε δικαίωµα να διεκδικήσετε κάποιο ποσό ΦΠΑ, πρέπει να 
έχετε τα σχετικά τιµολόγια ΦΠΑ.  Αν δεν έχετε παραλάβει τα τιµολόγια µέχρι 
την ηµεροµηνία που οφείλετε να υποβάλετε την τελική φορολογική σας 
δήλωση, µην καθυστερήσετε να υποβάλετε τη δήλωση.  Θα συνεχίσετε να 
έχετε το δικαίωµα να διεκδικήσετε ΦΠΑ, τόσο για αγαθά όσο και για 
υπηρεσίες που αγοράστηκαν πριν την ακύρωση και για τα οποία δεν 
διεκδικήσατε φόρο στην κανονική δήλωση σας, όταν θα λάβετε τα σχετικά 
τιµολόγια.   ∆ικαιούστε, όµως, να διεκδικήσετε µόνο την αναλογία του φόρου 
εισροών που θα είχατε δικαίωµα ούτως ή άλλως να διεκδικήσετε στη σχετική 
φορολογική δήλωση.  Αυτό σηµαίνει ότι το αίτηµα υπόκειται στους κανόνες 
της µεθόδου µερικής εξαίρεσης ή επιχειρηµατικής /ή µη χρήσης την οποία 
εφαρµόζατε όταν ήσασταν εγγεγραµµένος. 
 
Για να διεκδικήσετε ΦΠΑ που έχετε επιβαρυνθεί για υπηρεσίες µετά την 
ακύρωση της εγγραφής σας, πρέπει να υποβάλετε το αίτηµα όχι αργότερα 
από τρία χρόνια από την ηµεροµηνία που λάβατε τις υπηρεσίες. 
 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι τέτοια αιτήµατα πρέπει να υποβάλλονται το 
συντοµότερο δυνατό µετά την ακύρωση της εγγραφής σας. 
 
10. Τι γίνεται µε αποθέµατα και περιουσιακά στοιχεία που πιθανό  να  
         έχω στην κατοχή µου; 
 
Ανεξάρτητα αν τερµατίζετε τη λειτουργία της επιχείρηση σας ή αν η 
επιχείρηση σας συνεχίζει να λειτουργεί, πρέπει να αποδώσετε ΦΠΑ για 
ορισµένα περιουσιακά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας ανάλογα µε το 
λόγο που ακυρώνεται η εγγραφή σας και ποιο δικαίωµα για φόρο εισροών 
ασκήσατε όταν αγοράστηκαν.  ∆εν οφείλετε να αποδώσετε ΦΠΑ εάν το 
συνολικό ΦΠΑ που θα οφείλετο για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν 
υπερβαίνει τις £200. 
 
Τερµατισµός της λειτουργίας της επιχείρησης ή συνέχιση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας κάτω από το όριο εγγραφής. Ανεξάρτητα αν τερµατίζετε τη 
λειτουργία της επιχείρησής σας ή συνεχίζετε να εµπορεύεστε, θα πρέπει να 
αποδώσετε ΦΠΑ για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχετε στην 
κατοχή σας κατά την ηµέρα που η εγγραφή σας ακυρώνεται, εκτός αν ο ΦΠΑ 
επί της αξίας τους δεν υπερβαίνει τις £200.  Η παράγραφος 11 επεξηγεί το 
θέµα µε περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 
Μεταβίβαση της επιχείρησης ως δρώσα οικονοµική µονάδα ή αλλαγή της 
νοµικής υπόστασης. Αν µεταβιβάζετε περιουσιακά στοιχεία 
(περιλαµβανοµένης γης, οικοδοµών και εµπορικής εύνοιας) ως µέρος 
µεταβίβασης δρώσας οικονοµικής µονάδας ή αλλαγής στη νοµική υπόσταση 
σε κάποιο που είναι ήδη εγγεγραµµένος για ΦΠΑ ή ο οποίος εγγράφηκε 
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αµέσως, η µεταβίβαση των αποθεµάτων και περιουσιακών στοιχείων δεν 
θεωρείται συναλλαγή και δεν πρέπει να χρεώσετε ΦΠΑ.    Αν όµως η 
µεταβίβαση γίνεται σε κάποιο που δεν είναι εγγεγραµµένος στο ΦΠΑ ή δεν  
καθίσταται υπόχρεος για εγγραφή ή δεν εγγράφεται εθελοντικά, πρέπει να 
αποδώσετε ΦΠΑ γι΄ αυτά µε το συνηθισµένο τρόπο. 
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες περιέχονται στο Ενηµερωτικό Έντυπο 
 “Μεταβίβαση ∆ρώσας Οικονοµικής Μονάδας". 
 
11. Ποιά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να περιλάβω; 
 
Τα είδη των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να περιληφθούν είναι 
ενσώµατα αγαθά (για παράδειγµα αποθέµατα που δεν έχουν πωληθεί, 
µηχανήµατα, έπιπλα, εµπορικά αυτοκίνητα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ) 
για τα οποία είχατε δικαίωµα να διεκδικήσετε φόρο εισροών όταν τα 
αγοράσατε. 
 
Αν έχετε αποκτήσει οποιαδήποτε είδη χωρίς ΦΠΑ ως περιουσιακά στοιχεία 
επιχείρησης που µεταβιβάστηκε σε εσάς ως δρώσα οικονοµική µονάδα από 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, θα πρέπει να τα περιλάβετε στους 
υπολογισµούς σας.  Όµως, δεν θα πρέπει να περιλάβετε όλα τα είδη για τα 
οποία δεν µπορέσατε να διεκδικήσετε έκπτωση του ΦΠΑ όταν τα αγοράσατε. 
 
Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν - 
 
• αγαθά που αγοράστηκαν από µη εγγεγραµµένες επιχειρήσεις· 
 
• αυτοκίνητα για τα οποία δεν επιτράπηκε έκπτωση του φόρου εισροών· 
 
• µεταχειρισµένα αγαθά που αγοράστηκαν µε το σχέδιο περιθωρίου κέρδους  
 
• αγαθά που χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για σκοπούς επιχειρηµατικής 

ψυχαγωγίας· 
 
• αγαθά που χρησιµοποιούνταν για εξαιρούµενη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα (εκτός αν ο φόρος εισροών που σχετίζεται µε αυτά τα αγαθά 
έχει διεκδικηθεί µε βάση τους κανόνες για µερική εξαίρεση)· 

 
• αγαθά που αγοράστηκαν για τους σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της 

επιχείρησης· 
 
• αγαθά που αγοράστηκαν πριν την εφαρµογή του ΦΠΑ, την 1 Ιουλίου 1992· 
 
12. Πώς υπολογίζω τον οφειλόµενο ΦΠΑ ;  
 
Θα πρέπει να εκτιµήσετε την αξία των περιουσιακών στοιχείων µε βάση τους 
ακόλουθους κανόνες- 
 
• κανονικά πρέπει να εκτιµηθούν στην τιµή που θα αναµένατε να πληρώσετε 

για αυτά ή πανοµοιότυπα αγαθά στην κατάσταση που βρίσκονται,  αλλά, 
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• αν δεν µπορείτε να καθορίσετε την τιµή που θα αναµένατε να πληρώσετε 
για πανοµοιότυπα αγαθά, χρησιµοποιήστε την τιµή που θα αναµένατε να 
πληρώσετε για όµοια αγαθά· διαφορετικά 

 
• αν δεν µπορείτε να υπολογίσετε την αξία των αποθεµάτων και 

περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις µεθόδους 
που περιγράφονται πιο πάνω, χρησιµοποιήστε την τιµή κόστους 
παραγωγής των αγαθών κατά το χρόνο ακύρωσης της εγγραφής σας. 

 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι ενόσω ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ είναι 10%, 
δεν έχετε υποχρέωση να αποδώσετε φόρο επί των αποθεµάτων και των 
περιουσιακών σας στοιχείων αν η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει τις 
£2.000. Αν η συνολική αξία είναι µεγαλύτερη των £2.000, πρέπει να 
αποδώσετε ΦΠΑ σε όλα τα αποθέµατα και περιουσιακά στοιχεία που έχετε 
στην κατοχή σας, µε την υποβολή της τελικής φορολογικής σας δήλωσης.  
 
Υπόκειστε σε κυρώσεις, αν προβείτε σε υποδήλωση του οφειλόµενου φόρου 
στην τελική φορολογική σας δήλωση. 
 
13. Τι γίνεται αν είµαι µερικώς εξαιρούµενος; 
 
Αν είστε µερικώς εξαιρούµενος θα πρέπει να προβείτε σε τελική 
αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τη συνήθη µέθοδο µερικής εξαίρεσης στην 
τελική φορολογική σας δήλωση.  Η περίοδος της τελικής αναπροσαρµογής θα 
διαρκέσει από την αρχή του φορολογικού σας έτους µέχρι την ηµεροµηνία 
από την οποία ισχύει η ακύρωση της εγγραφής σας.  Όµως, αν δεν έχετε 
επιβαρυνθεί οποιοδήποτε εξαιρούµενο φόρο εισροών κατά το προηγούµενο 
φορολογικό έτος ή κατά την περίοδο εγγραφής σας τότε θα διαρκέσει από την 
ηµέρα της καθορισµένης φορολογικής περιόδου του φορολογικού έτους κατά 
το οποίο πρώτα έχετε υποστεί εξαιρούµενο φόρο εισροών και θα λήξει την 
ηµεροµηνία της ακύρωσης της εγγραφής .   
 
14.   Τι γίνεται όταν εφαρµόζω σχέδιο λιανοπωλητών; 
 
Οποιοδήποτε σχέδιο λιανοπωλητών και αν χρησιµοποιείτε - 
 
• πρέπει να ακολουθείτε τους κανόνες για αποθέµατα και περιουσιακά 

στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους 10 και 11· 
 
• αν µεταβιβάζετε την επιχείρησή σας ως δρώσα οικονοµική µονάδα, δεν 

µπορείτε κανονικά να µεταβιβάσετε τη µέθοδο που χρησιµοποιείτε για το 
σχέδιο λιανοπωλητών στο νέο ιδιοκτήτη.  Αλλά αν η µεταβίβαση είναι 
αποτέλεσµα απλής αλλαγής στη νοµική υπόσταση (π.χ. από 
αυτοεργοδοτούµενος σε συνεταιρισµό) και οι εµπορικές δραστηριότητες 
συνεχίζονται όπως προηγουµένως, χωρίς διακοπή, πρέπει να συνεχίσετε 
µε το ίδιο σχέδιο για λιανοπωλητές· 

 
• αν πρέπει να τερµατίσετε τη χρήση του σχεδίου για λιανοπωλητές, πρέπει 

επίσης να διαβάσετε τη Γνωστοποίηση "Σχέδια για Λιανοπωλητές". 
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15. Εξακολουθώ να έχω υποχρέωση να διατηρώ τα βιβλία και αρχεία  
         µου για σκοπούς ΦΠΑ; 
 
Ναι, πρέπει κανονικά να διατηρείτε όλα τα αρχεία της επιχείρησής σας για 
περίοδο επτά ετών. 
 
Πρέπει επίσης να τηρείτε κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων που 
έχετε στην κατοχή σας και την αξία καθενός από αυτά όταν ακυρώνεται η 
εγγραφή σας (ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκεινται στο 
ΦΠΑ). 
 
Αν η υποχρέωση αυτή σας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα αποθήκευσης 
των αρχείων ή υπόκεισθε σε οποιαδήποτε αχρείαστα έξοδα, θα πρέπει να 
συµβουλευτείτε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ.   Θα  σας ενηµερώσουν 
αν επιτρέπεται να διατηρήσετε ορισµένα από τα αρχεία για µικρότερη 
περίοδο. 
 
Αν πωλείτε την επιχείρησή σας ως δρώσα οικονοµική µονάδα µεταβιβάζοντας 
τα δικαιώµατα ή και υποχρεώσεις σας, όλα τα αρχεία πρέπει κανονικά να 
µεταβιβασθούν στο νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.  Αν δεν επιθυµείτε να 
µεταβιβάσετε τα αρχεία σας, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στο 
αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να σας 
επιτραπεί να τα διατηρήσετε. 
 
16. Τι γίνεται από τη στιγµή που έχω υποβάλει αίτηση για ακύρωση; 
 
Αφού υποβάλατε την αίτηση για ακύρωση (Έντυπο ΦΠΑ 204) θα πρέπει να 
λάβετε σύντοµα απάντηση από την Υπηρεσία ΦΠΑ.   Αν δεν λάβετε 
απάντηση θα µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο 
ΦΠΑ.  
 
Αν το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ είναι ικανοποιηµένο ότι η εγγραφή 
σας πρέπει να ακυρωθεί, θα σας στείλει έγγραφη γνωστοποίηση της 
ακύρωσης.  Η γνωστοποίηση θα αναφέρει την ηµεροµηνία ακύρωσης της 
εγγραφής ΦΠΑ.  Από την ηµεροµηνία αυτή, πρέπει να σταµατήσετε να 
επιβάλλετε Φ.Π.Α. και να εκδίδετε τιµολόγια Φ.Π.Α. 
 
Η έγγραφη γνωστοποίηση αποτελεί µέρος των αρχείων που τηρείτε για 
σκοπούς ΦΠΑ και πρέπει να διατηρείτε για επτά χρόνια. 
Αν η επιχείρησή σας µεταβιβάζεται ως ∆ΟΜ χωρίς την υποβολή Εντύπου 
ΦΠΑ 103, θα λάβετε τελική φορολογική δήλωση.  Πρέπει να συµπληρώσετε 
και να υποβάλετε έγκαιρα την τελική φορολογική δήλωση, ακόµα και αν δεν 
οφείλετε οποιοδήποτε ποσό Φ.Π.Α.  
 
Αλλά αν έχετε ήδη αποδώσει µέρος ή όλο το ΦΠΑ που οφείλετε για την 
περίοδο που αναγράφεται στην τελική φορολογική δήλωση, 
περιλαµβανοµένου και ΦΠΑ που οφείλετε σε αποθέµατα και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία, χρησιµοποιώντας την κανονική φορολογική σας 
δήλωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο 
ΦΠΑ πριν συµπληρώσετε την τελική φορολογική δήλωση. 
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17. Τι γίνεται µετά την υποβολή της τελικής φορολογικής δήλωσης για  
         ΦΠΑ; 
 
Λειτουργός της Υπηρεσίας ΦΠΑ πιθανόν να σας επισκεφθεί για να 
επιβεβαιώσει ότι ολόκληρο το ποσό τυχόν οφειλόµενου φόρου έχει αποδοθεί. 
 
18. Τι γίνεται αν πρέπει να εγγραφώ ξανά; 
 
Πρέπει να ειδοποιήσετε έγκαιρα το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ  αν σε 
οποιοδήποτε χρόνο στο µέλλον καθίστασθε υπόχρεος για εγγραφή.  Να 
θυµάστε ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα αν παραλείψετε να εγγραφείτε 
έγκαιρα.  
 
19. Συµπλήρωση της αίτησης για ακύρωση της εγγραφής ΦΠΑ  
 
Αν θέλετε να ακυρωθεί η εγγραφή σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την 
αίτηση που επισυνάπτεται.  Παρακαλείστε να γράφετε καθαρά µε µαύρο ή 
µπλε µελάνι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενηµερώθηκε 8/11/2001 


