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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014

ΠΟΛ 1108

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 
Β΄ 937/15.4.2014 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙANOMΗΣ

ΘΕΜΑ: «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 

Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:
   α) των παραγράφων, 1 περίπτωση α΄, 2 και 11 του άρθρου 38,

β) του άρθρου 54,
   γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, κεφάλαιο Β΄, υποπαράγραφος Β.3, «τροποποίηση 

διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με την καταβολή του φόρου και τα αποδεικτικά 
καταβολής», του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014). 

3. Τις  διατάξεις  της  υπουργικής  απόφασης  με  αριθ.  ΠΟΛ  1267/2011  (ΦΕΚ  Β΄ 
44/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ». 

4. Τις  διατάξεις  της  υπουργικής  απόφασης  με  αριθ.  ΠΟΛ  1129/2013  (ΦΕΚ 
Β΄1365/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης 
ΦΠΑ και  του  περιεχομένου  του  εντύπου  050  –  ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η  2011,  Φ2 
TAXIS».

5. Τις  διατάξεις  της  παρ.  27  του  άρθρου  50  του  ν.4223/2013  (ΦΕΚ  Α΄ 
287/31.12.2013).

6. Την  υπ’  αριθμ.  ΥΠΟΙΚ  07927  ΕΞ  (ΦΕΚ  2574  Β΄/24.9.2012)  απόφαση  του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης  και  διευκόλυνσης  των υποκειμένων στην υποβολή 
των  περιοδικών  δηλώσεων  δεδομένου  ότι  η  υποβολή  της  δήλωσης  δεν 
προϋποθέτει την καταβολή του οφειλόμενου φόρου και η καταβολή έχει οριστεί 
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τουλάχιστον  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  του  μήνα  εμπρόθεσμης 
υποβολής της δήλωσης.

8. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. 

1.  Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται  μέχρι  την  τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η 
δήλωση.

2.  Ως  φορολογική  περίοδος  ορίζεται  ο  ημερολογιακός  μήνας  για  τους 
υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και 
το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή 
δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

3.  Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για 
κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.

4.  Κατ’  εξαίρεση,  στην  περίπτωση  που  η  δήλωση  έναρξης,  η  δήλωση 
μεταβολής  για  διακοπή  των  υπαγομένων  σε  ΦΠΑ  δραστηριοτήτων,  η  δήλωση 
οριστικής  παύσης  εργασιών,  ή  η  δήλωση  μεταβολών  λόγω  λύσης  και  θέσης  σε 
εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής 
της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 
τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  του  επόμενου  μήνα  από  την  υποβολή  των  ανωτέρω 
δηλώσεων.

5. Σε περίπτωση θανάτου του λογιστή του υποκειμένου στο φόρο οι ανωτέρω 
καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας 
επήλθε το γεγονός αυτό, μεταφέρονται για 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι περιοδικές 
δηλώσεις στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ 
σε  έντυπη  μορφή.  Ο  υποκείμενος  στο  φόρο  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  του 
άρθρου  8  του  ν.1599/1986  με  την  οποία  δηλώνει  ότι  είχε  αναθέσει  την 
παρακολούθηση και  διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στο θανόντα 
καθώς και την ημερομηνία του θανάτου αυτού. 

6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές 
και  οι  εγγεγραμμένοι  παραλήπτες  αγαθών  που  υπάγονται  σε  Ειδικό  Φόρο 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Άρθρο 2
Χρόνος καταβολής του φόρου

Η  υποχρέωση  καταβολής  του  οφειλόμενου  φόρου  λήγει  την  τελευταία 
εργάσιμη  ημέρα  του  μήνα  της  εμπρόθεσμης  υποβολής  της  δήλωσης.  Στην 
περίπτωση  εμπρόθεσμης  περιοδικής  δήλωσης  που  επιλέγεται  η  καταβολή  του 
φόρου  σε  δόσεις,  το  ποσό  της  πρώτης  δόσης  καταβάλλεται  μέχρι  την  τελευταία 
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εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της δεύτερης δόσης 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών 
δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

 Άρθρο 3
Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου  και τον υπολογισμό 

του πρόσθετου φόρου.

1. Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της 
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, πιστωτικής ή 
μηδενικής βάσει  των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.9.1997) για φορολογικές περιόδους που λήγουν 
έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 19 του 
ν.4174/2013,  καθώς  και  χρεωστικής,  πιστωτικής  ή  μηδενικής  για 
φορολογικές  περιόδους  από  1.1.2014  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις 
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα 
Φορολογικής  Διαδικασίας  (ν.4174/2013),  όπως  ισχύουν,  λαμβάνεται  η 
επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή 
της δήλωσης.

2. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση 
εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, 
για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 1 του ν.2523/1997 για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως 
και  31.12.2013  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  66  παρ.  18  του 
ν.4174/2013, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 
του μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Άρθρο  4
Έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Γ. Μαυραγάνης

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄, αριθ. 1 και 3.
2.  Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ΄, μόνο οι αριθ. 1 και 3.
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές).
4. Υπηρεσία TAXISnet για καταχώρηση στο διαδίκτυο.
5. Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
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ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα  Α΄ εκτός του αριθ. 4. 
2.    »       »    ΣΤ΄ μόνο οι αριθ. 2 και 6.
3. »       »    Ζ΄ μόνο οι αριθ. 1 και 2.
4. »            » Η΄.
5.       »            »     Θ΄ μόνο οι αριθ. 3 και 14. 
6.       »           »    ΙΑ΄ εκτός έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά 

γραφεία.   
7.       »           »    ΙΒ΄.   
8.       »          »      ΙΓ΄.
9.       »            »      ΙΕ΄.
10.       »           »      ΙΣΤ΄.
11.       »            »      ΙΖ΄.
12.     »           »   ΙΗ΄.
13.     »            »       ΙΘ΄ εκτός των αριθ. 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 40.
14.     »           »   Κ΄.
15. »           »   ΚΑ΄.
16.     »            »       ΚΒ΄.
17.     »            »       ΚΓ΄.
18.Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».

ΙΙΙ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών.
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
5. Γραφείο Γ.Γ.Π.Σ.
6. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών.
7. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών.
9. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) (5)
10.14η  Δ/νση ΦΠΑ -  Γραφείο Προϊσταμένης της Δ/νσης,

- Τμήμα Α΄(10), Β΄(10), Γ΄(2), Ε΄(2).
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