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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πώς υποβάλλω την Αίτηση
Η αίτηση είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ 
www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά 
μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να υποβάλλετε την 
αίτησή σας ψηφιακά επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία. 
Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται  εκτύπωση. 
Κατεβάζετε το  αρχείο  στον  υπολογιστή  σας,  το  
συμπληρώνετε, το  αποθηκεύετε  και  το επισυνάπτετε  
στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
Εάν για οποιονδήποτε αιτία η αίτησή σας δεν μπορεί να 
υποβληθεί ψηφιακά, αφού  κάνετε λήψη του αρχείου  από  
τον  ιστότοπο  της   ΑΑΔΕ μπορείτε να

 
συμπληρώσετε την αίτηση και αφού την εκτυπώσετε και 
την υπογράψετε, να την αποστείλετε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή 
να την καταθέσετε αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή.  
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η 
φυσική υπογραφή σας.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΑΑΔΕ,  εφαρμόζει τις διατάξεις περί απορρήτου 
και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον εξής 
σύνδεσμο:  
www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-
prosopikoy-haraktira

Χρήσιμες οδηγίες πριν συμπληρώσετε την Αίτηση

Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω 
υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ 

ΦΠA302

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:
Έχω υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ και λόγω 
εσφαλμένου προσδιορισμού του χρεωστικού ποσού, με τροποποιητική 
δήλωση επιθυμώ την διαγραφή /επιστροφή της αχρεώστητης οφειλής

http://www.aade.gr
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
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Χρήσιμες πληροφορίες πριν συμπληρώσετε την αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο όταν με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση δημιουργείται 
πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεγαλύτερο από 30 ευρώ.
Η αίτηση προϋποθέτει την συμπλήρωση του αιτούμενου ποσού στον κωδικό «503» του 
εντύπου της τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ. 
Η αίτηση διαγράφει την δημιουργηθείσα οφειλή μόνο όταν το πιστωτικό υπόλοιπο δεν 
μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση. 
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1 Γενικές πληροφορίες                                                                                                                     

1.1 ΔΟΥ

1.2 Ημερομηνία

2 Στοιχεία Φορολογούμενου                                                                                                                     

2.1 ΑΦΜ

2.2 Επώνυμο

2.3 Όνομα

2.4 Επωνυμία

3 Το αίτημά μου                                                                                                           

3.1 Διαγραφή ποσού ΦΠΑ 
(ποσό σε ευρώ €)  

3.2 Ημερομηνία Φορολογικής 
περιόδου αρχικής οφειλής

 
Από

Έως

3.3 Επιστροφή τυχόν 
καταβληθέντος ποσού  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι 
απολύτως ακριβή. 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
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3.4 Η τροποποητική δήλωση είναι Εμπρόθεσμη και το 
αιτούμενο ποσό δεν θα 
μεταφερθεί προς έκπτωση 
στην επόμενη φορολογική 
περίοδο. 

Εκπρόθεσμη και το αιτούμενο 
ποσό δεν έχει μεταφερθεί 
προς έκπτωση στην επόμενη 
φορολογική περίοδο. 

3.5 Στοιχεία Δηλώσεων

Αναγράψτε τα στοιχεία όλων των δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην φορολογική περίοδο (αρχικές και τροποποιητικές)

Α/Α Δήλωσης Έτος Υποβολής Υπόλοιπο

Στη στήλη Υπόλοιπο σημειώστε  με (+) το χρεωστικό υπόλοιπο και με (-) το πιστωτικό υπόλοιπο.

4 Υπογραφή της αίτησης
4.1 Υπογραφή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση έντυπης υποβολής. Δείτε 
περισσότερα στις Xρήσιμες Oδηγίες της σελίδας 1.
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