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 Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES  

 

1. Ε 
Ζχω υποβάλει Διλωςθ Φ.Π.Α. και θ Σράπεηα για τθν πλθρωμι ηθτάει Σαυτότθτα 
Πλθρωμισ. Ποφ κα βρω τθν Σαυτότθτα Πλθρωμισ; 

 Α 
Από τθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. επιλζγοντασ Προςωποποιθμζνθ Πλθροφόρθςθ / 
τοιχεία οφειλϊν εκτόσ ρφκμιςθσ / υγκεντρωτικι Εικόνα Ατομικϊν Ανοικτϊν Οφειλϊν 
εκτόσ Ρφκμιςθσ / Είδοσ φόρου: Χρεωςτικζσ Δθλϊςεισ Φ.Π.Α. μζςω Internet, υπάρχει θ 
δυνατότθτα εμφάνιςθσ τθσ Σαυτότθτασ Οφειλισ, επιλζγοντασ «Σαυτότθτα Οφειλισ» ςτο 
τζλοσ τθσ γραμμισ που εμφανίηεται θ ςυγκεκριμζνθ οφειλι. τθ ςυνζχεια, μπορείτε να 
εκτυπϊςετε το «θμείωμα για Πλθρωμι» και να πλθρϊςετε μζςω Σραπζηθσ ι ΕΛΣΑ. 

  

 
2. Ε 

Προςπακϊ να εμφανίςω τθ Διλωςθ Φ.Π.Α. που υπζβαλα και εμφανίηεται  λευκι 
ςελίδα. Πϊσ κα μπορζςω να δω τθ Διλωςθ; 

 Α 
Για τθν προβολι των δθλϊςεων Φ.Π.Α. απαιτείται θ εγκατάςταςθ του Adobe Reader  
(www.adobe.com). 

  

 
3. Ε 

Ζχω υποβάλει οριςτικά τθ Διλωςθ Φ.Π.Α.. Μπορϊ να τθ διαγράψω ι να τθ 
μεταβάλλω; 

 Α 
Μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ Διλωςθσ δε μπορείτε να τθ διαγράψετε. Μπορείτε 
όμωσ, μόλισ θ λανκαςμζνθ Διλωςθ γίνει αποδεκτι από το TAXIS, να υποβάλετε μζςω 
TAXISnet τροποποιθτικι Διλωςθ. 
 

Προςοχι: τθν περίπτωςθ που με τθ νζα Διλωςθ προκφπτει χρεωςτικό υπόλοιπο και 
λιγει θ προκεςμία εμπρόκεςμθσ υποβολισ χωρίσ θ αρχικι διλωςθ να ζχει γίνει 
αποδεκτι από το TAXIS, τότε τθ Διλωςθ μπορείτε να τθν υποβάλετε εμπρόκεςμα ςτθ 
Δ.Ο.Τ., μζχρι τθν καταλθκτικι προκεςμία, προςκομίηοντασ το αποδεικτικό τθσ 
λανκαςμζνθσ Διλωςθσ. 

  

 
4. Ε 

Πϊσ μπορϊ να πλθρϊςω χρεωςτικι Διλωςθ Φ.Π.Α. που ζχω υποβάλει μζςω Ιnternet; 

 Α 
Μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ Διλωςθσ, μπορείτε να εμφανίςετε τθν «Σαυτότθτα 
Οφειλισ» με τθ διαδικαςία που ζχει περιγραφεί ςτθν Ερϊτθςθ 1, να εκτυπϊςετε το 
«θμείωμα για Πλθρωμι» και να πλθρϊςετε μζςω Σραπζηθσ ι ΕΛΣΑ. 

  

 
5. Ε 

Εταιρεία μθ πιςτοποιθμζνθ που ζχει κάνει διακοπι μπορεί να υποβάλλει θλεκτρονικά             
δθλϊςεισ;    

 Α 
Εταιρείεσ που ζχουν κάνει διακοπι εργαςιϊν και δεν είναι πιςτοποιθμζνεσ ςτο TAXISnet 
πριν τθ διακοπι, δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Θα 
πρζπει για τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ να απευκφνονται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.. 

  

 
6. Ε 

Ποφ μπορϊ να απευκυνκϊ για ερωτιματα Φ.Π.Α., φορολογικοφ περιεχομζνου; 

 Α 
Για το κζμα ςασ κα πρζπει να απευκυνκείτε ι ςτθ Δ.Ο.Τ. ςασ ι ςτθν υπθρεςία τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. για κζματα Φ.Π.Α.: Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ (Δ.Ε.Ε.Φ.), 
ίνα 2-4, 106 72 Ακινα (τθλ 2132122400). 

  

 
7. Ε 

Μζχρι πότε μπορϊ να υποβάλλω εμπρόκεςμα τθ Χρεωςτικι Διλωςθ Φ.Π.Α. και να 
καταβάλω εμπρόκεςμα το οφειλόμενο ποςό; 

http://www.adobe.com/
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 Α 
Μπορείτε να τθν υποβάλετε μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα 
από τθ λιξθ τθσ φορολογικισ περιόδου ςτθν οποία αφορά θ Διλωςθ και μζχρι αυτι τθν 
προκεςμία να καταβάλλετε και το οφειλόμενο ποςό. Δείτε περιςςότερα ςτθν 
ΠΟΛ.1108/14-04-2014. 

  

 
8. Ε 

Μζχρι πότε μπορϊ να υποβάλλω εμπρόκεςμα τθν Πιςτωτικι – Μθδενικι Διλωςθ 
Φ.Π.Α.; 

 Α 
Η προκεςμία εμπρόκεςμθσ υποβολισ είναι ίδια για όλεσ τισ Δθλϊςεισ Φ.Π.Α., δθλαδι 
και τθν Πιςτωτικι – Μθδενικι διλωςθ μπορείτε να τθν υποβάλετε μζχρι τθν τελευταία 
εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα από τθ λιξθ τθσ φορολογικισ περιόδου ςτθν οποία 
αφορά θ διλωςθ. Δείτε περιςςότερα ςτθν ΠΟΛ. 1108/14-04-2014. 

  

 
9. Ε 

Μζχρι πότε μπορϊ να υποβάλλω εμπρόκεςμα τον Πίνακα Ενδοκοινοτικϊν 
υναλλαγϊν (VIES); 

 Α 
Η προκεςμία εμπρόκεςμθσ υποβολισ του Πίνακα VIES δεν ζχει αλλάξει, δθλαδι 
παραμζνει θ 26θ θμζρα του επόμενου μινα από τθ λιξθ τθσ μθνιαίασ περιόδου ςτθν 
οποία αφορά. ε περίπτωςθ αργίασ, θ προκεςμία αυτι μεταφζρεται ςτθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα. Δείτε περιςςότερα ςτθν ΠΟΛ. 1127/25-09-2009 και ςτθν εγκφκλιο με 
αρ. πρωτ. 1091531/7453/1653/ Δ0014/25-09-2009. 

  

 
10. Ε 

Μπορϊ να πλθρϊςω με δόςεισ τθν  Διλωςθ  Φ.Π.Α.; 

 Α 
ΝΑΙ. Μπορείτε να πλθρϊςετε τθ Διλωςθ με δφο ιςόποςεσ δόςεισ, με τθν προχπόκεςθ 
ότι θ Διλωςθ είναι εμπρόκεςμθ, το οφειλόμενο ποςό υπερβαίνει τα 100,00 Ευρϊ και 
ζχετε κάνει τθν επιλογι «ΝΑΙ» ςτον κωδικό 523. 

  

 
11. Ε 

Τπζβαλα εμπρόκεςμα τθν Διλωςθ Φ.Π.Α. με δόςεισ. Μζχρι πότε μπορϊ να 
καταβάλλω εμπρόκεςμα το ποςό τθσ 2θσ δόςθσ; 

 Α 
Σο ποςό τθσ δεφτερθσ δόςθσ καταβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του 
επόμενου μινα από τθν υποβολι τθσ εμπρόκεςμθσ Διλωςθσ (Ν. 4254/14). 

  

 
12. Ε 

Μπορϊ να πλθρϊςω τισ δόςεισ του Φ.Π.Α. μζςω Σραπεηικοφ υςτιματοσ; 

 Α ΝΑΙ. Η πλθρωμι μπορεί και πρζπει να γίνεται μζςω Σραπζηθσ ι ΕΛΣΑ (Ν. 4174/13). Από 
τθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. επιλζγοντασ Προςωποποιθμζνθ Πλθροφόρθςθ / τοιχεία 
οφειλϊν εκτόσ ρφκμιςθσ / υγκεντρωτικι Εικόνα Ατομικϊν Ανοικτϊν Οφειλϊν εκτόσ 
Ρφκμιςθσ / Είδοσ φόρου: Χρεωςτικζσ Δθλϊςεισ Φ.Π.Α. μζςω Internet, υπάρχει θ 
δυνατότθτα εμφάνιςθσ τθσ Σαυτότθτασ Οφειλισ, επιλζγοντασ «Σαυτότθτα Οφειλισ» 
ςτο τζλοσ τθσ γραμμισ που εμφανίηεται θ ςυγκεκριμζνθ οφειλι. τθ ςυνζχεια 
μπορείτε να εκτυπϊςετε το «θμείωμα για Πλθρωμι» και να πλθρϊςετε μζςω 
Σραπζηθσ ι ΕΛΣΑ. 

  

 
13. Ε 

Ποιο είναι το ελάχιςτο ποςό που μπορϊ να καταβάλλω για να γίνει  αποδεκτι θ 
Διλωςθ; 

 Α 
Η διλωςθ με τθν οριςτικι υποβολι τθσ, γίνεται αποδεκτι από το TAXIS, ανεξάρτθτα αν 
κα καταβλθκεί το οφειλόμενο ποςό. Σο ελάχιςτο ποςό των δζκα (10,00) ευρϊ 
καταργικθκε με το Ν. 4254/14. 
 

Προςοχι: Αν κζλετε να καταβάλετε το ποςό με δόςεισ, κα πρζπει να επιλζξετε «ΝΑΙ» 
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ςτον κωδικό 523. 
  

 
14. Ε 

Ποιο είναι το ελάχιςτο ποςό τθσ Διλωςθσ, ϊςτε να μπορϊ να τθν υποβάλλω με δφο 
δόςεισ; 

 Α 
Θα πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των εκατό (100,00) Ευρϊ. Εάν δεν υπερβαίνει τα 
εκατό (100,00) Ευρϊ τότε καταβάλλεται ςε μία δόςθ, μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ 
θμζρα του μινα υποβολισ τθσ Διλωςθσ. 

  

 
15. Ε 

Βρίςκομαι μακριά από τθ Δ.Ο.Τ. μου, μπορϊ να καταβάλλω τθν οφειλι μου για μία 
δόςθ του Φ.Π.Α. ςε άλλθ πλθςιζςτερθ Δ.Ο.Τ.; 

 Α 
Η πλθρωμι των οφειλϊν δεν γίνεται πλζον ςτισ Δ.Ο.Τ.. Οπότε, όπου κι αν 
βρίςκεςτε, μπορείτε να πλθρϊςετε, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται 
ςτθν Ερϊτθςθ 12. 

  

 
16. Ε 

Ζκανα Διακοπι Εργαςιϊν με θμερομθνία διαφορετικι από αυτι που ζχει θ 
υποβλθκείςα Διλωςθ Φ.Π.Α.  και αφορά ςτθν τελευταία περίοδο. Σι πρζπει να κάνω, 
ϊςτε να μπορζςω να υποβάλλω μζςω TAXISnet τροποποιθτικι διλωςθ Φ.Π.Α. ι 
διορκωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα που να αφορά ς’ αυτι τθν περίοδο; 

 Α 
Μζςω του Λογαριαςμοφ ςασ και από τθν επιλογι των Ερωτθμάτων κα ςτείλετε το 
παρακάτω αίτθμα, προςαρμοςμζνο ανάλογα με τθν περίπτωςι ςασ (δθλαδι πότε 
κάνατε διακοπι και τι κζλετε να υποβάλετε): «Λόγω διακοπισ εργαςιϊν τθσ 
επιχείρθςθσ, θ οποία ζγινε ςτισ ……., δεν είναι δυνατόν να υποβάλλω μζςω TAXISnet 
τροποποιθτικι διλωςθ Φ.Π.Α., ι διορκωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τθν περίοδο 
…... Παρακαλϊ να κάνετε τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ». 
θμείωςθ: τθν περίπτωςθ που οι δθλϊςεισ υποβάλλονται μζςω Λογιςτι, μπορεί το 
αίτθμα να υποβλθκεί και μζςω Λογιςτι, αναφζροντασ τα ςτοιχεία (Α.Φ.Μ. κ.λπ.) ςτον 
οποίον αφορά το εν λόγω αίτθμα. 

  

 
17. Ε 

Η επιχείρθςθ μου ζχει τεκεί ςε «Εκκακάριςθ» με θμερομθνία διαφορετικι από αυτι 
που ζχει θ υποβλθκείςα διλωςθ Φ.Π.Α. ι ο ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ και αφορά 
ςτθν τελευταία περίοδο. Σι πρζπει να κάνω, ϊςτε να μπορζςω να υποβάλλω μζςω 
TAXISnet τροποποιθτικι διλωςθ Φ.Π.Α. ι διορκωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα που 
να αφορά ς’ αυτι τθν περίοδο; 
 

 Α 
Μζςω του Λογαριαςμοφ ςασ και από τθν επιλογι των Ερωτθμάτων κα ςτείλετε το 
παρακάτω αίτθμα, προςαρμοςμζνο ανάλογα με τθν περίπτωςι ςασ (δθλαδι πότε 
τζκθκε ςε «Εκκακάριςθ» και τι κζλετε να υποβάλετε): 
«Λόγω κζςθσ ςε «Εκκακάριςθ» τθσ Επιχείρθςθσ, οποία ζγινε ςτισ ……., δεν είναι 
δυνατόν να υποβάλλω μζςω TAXISnet τροποποιθτικι διλωςθ Φ.Π.Α. ι διορκωτικό 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα  για τθν περίοδο…… Παρακαλϊ να κάνετε τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ». 

 
Σημείωση: τθν περίπτωςθ που οι δθλϊςεισ υποβάλλονται μζςω Λογιςτι, μπορεί το 
αίτθμα να υποβλθκεί και μζςω λογιςτι, αναφζροντασ τα ςτοιχεία (Α.Φ.Μ. κ.λπ.) 
ςτον  οποίον αφορά το εν λόγω αίτθμα. 

  

 
18. Ε 

Ποφ μπορϊ να βρω οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των Δθλϊςεων Φ.Π.Α. (ζντυπο 050 – 
Φ.Π.Α.); 

 Α 
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για τισ τελευταίεσ εκδόςεισ των εντφπων Φ.Π.Α., δθλαδι ζκδοςθ 
2015 και εφεξισ, υπάρχουν ςτισ ΠΟΛ. 1082/06-04-2015 , ΠΟΛ. 1191/11.08.2015  και 
ΠΟΛ.1093/23-06-2016. 



 

 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

www.aade.gr 

Σελευταία Ενθμζρωςθ: 21/5/2021 3:12 μμ ςελ. 4/4                                                                                    ΦΠΑ 

 

  

 
19. Ε 

Ποιοφσ κωδικοφσ πρζπει να ςυμπλθρϊςω, ςτο ζντυπο Φ2, για να δθλϊςω το Αίτθμα 
Επιςτροφισ Φ.Π.Α.; 

 Α 
Πρζπει το ποςό τθσ επιςτροφισ να το καταχωρίςετε ςτον ΚΑ 503 (Αιτοφμενο ποςό για 
επιςτροφι) και να επιλζξετε τουλάχιςτον μία Αιτία Επιςτροφισ από τον ΚΑ 507(1-5). 

  

 
20. Ε 

Εάν, εκτόσ από το Αίτθμα Επιςτροφισ Φ.Π.Α., ζχω και λανκαςμζνο ποςό για 
καταβολι προθγοφμενθσ Διλωςθσ τισ ίδιασ φορολογικισ περιόδου, τι πρζπει να 
καταχωρίςω; 
 

 Α 
Θα πρζπει ςτον ΚΑ 503 να καταχωρίςετε και το ποςό που λανκαςμζνα βεβαιϊκθκε και 
από τον ΚΑ 507 να επιλζξετε και τθν Αιτία Νο 6 (μείωςθ Χρεωςτικοφ Τπολοίπου). Δείτε 
περιςςότερα ςτθν ΠΟΛ. 1104/13-05-2015. 

  

 
21. Ε 

Για ποιζσ φορολογικζσ περιόδουσ κα δθμιουργείται αυτόματα Αίτθςθ Επιςτροφισ; 

 Α 
Για τισ φορολογικζσ περιόδουσ από 01-03-2018 και εφεξισ και κα αφορά ςε Δθλϊςεισ 
Αρχικζσ και ςτισ ΠΡΩΣΕ Σροποποιθτικζσ. 

  

 
22. Ε 

Τποβάλλω Σροποποιθτικι Διλωςθ Φ.Π.Α. και κζλω να ανακαλζςω «Αίτθμα 
Επιςτροφισ Φ.Π.Α.» που είχα κάνει με προθγοφμενθ Διλωςθ, αλλά δεν μπορϊ να 
διορκϊςω τον ΚΑ 505. 
 

 Α 
Ο ΚΑ 505 είναι πλζον «κλειδωμζνοσ» για φορολογικζσ περιόδουσ από 01-03-2018 και 
εφεξισ. Για να ανακαλζςετε το Αίτθμα Επιςτροφισ, κα πρζπει να υποβάλλετε Αίτθςθ 
Ανάκλθςθσ ςτθ Δ.Ο.Τ. ςασ. Μετά τθν καταχϊριςθ τθσ Ανάκλθςθσ, αυτόματα κα 
διορκωκεί και το ποςό ςτον ΚΑ 505. 

  

 
23. Ε 

Τποβάλλω Διλωςθ Φ.Π.Α. και κζλω να διορκϊςω τον ΚΑ 401 (πιςτωτικό υπόλοιπο 
προθγ. φορολογικισ περιόδου), αλλά δεν μπορϊ. 

 Α 
Ο ΚΑ 401 είναι πλζον «κλειδωμζνοσ» για φορολογικζσ περιόδουσ από 01-03-2018 και 
εφεξισ. Θα πρζπει να υποβάλλετε τροποποιθτικι διλωςθ ςτθν προθγοφμενθ 
φορολογικι περίοδο και μετά τθν αποδοχι τθσ από το Taxis, ο ΚΑ 401 κα διορκωκεί 
αυτόματα. 

  

 
   

 


