ΔΙΓΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ Φ.Π.Α.
Yποβάλλεηαι ζε 3 ανηίηςπα από όζοςρ επιλέγοςν να θοπολογηθούν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 13-17 ηος ν.3296/04 , όπυρ ηποποποιήθηκε
και ιζσύει με ηο άπθπο 79 ηος ν. 3842/10, ΔΦΟΟΝ πποκύπηοςν διαθοπέρ ακαθαπίζηυν εζόδυν ή/και μεηακύλιζηρ .
ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ.:

ΚΩΓΙΚΟ ΓΟΤ:

ΑΠΟ

ΔΣΟ

ΑΡΥΙΚΟ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ

ΣΡΟΠ/ΚΟ
ΑΡ. ΦΑΚΔΛΟΤ

ΔΩ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΛΩΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟ ΦΟΡΟ
ONOMATΔΠΩΝΤΜΟ Ή ΔΠΩΝΤΜΙΑ:
Γ/ΝΗ:
Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:
Σ.Κ.
ΔΙΓΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ

ΓΗΛΩΘΔΙΔ ΔΚΡΟΔ (βάζει βιβλ. και ζηοισ.):

ΑΡΙΘΜΟ
Α

ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΚΡΟΩΝ (διαθ. αςηοελέγσος

(1)

για επιμεπιζμό)

Β
(2)

ΣΗΛ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Γ
ΑΒ
ΑΓ
ΒΓ
ΑΒΓ
ΤΝΟΛΟ ΔΚΡΟΩΝ: (3)=(1)+(2)

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ & ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΟΤ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ
ςμπληπώνεηαι ΜΟΝΟ εθόζον οι εκποέρ εμποπεςζίμυν αγαθών δεν ςπάγονηαι εξολοκλήπος ζηοςρ ςτηλόηεποςρ για ηην επισείπηζη ζςνηελεζηέρ
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
ύνολο εκποών
Ποζοζηό
ύνολο εκποών εμποπεςζίμυν αγαθών με
εμποπεςζίμυν
ζςμμεηοσήρ
ηοςρ ςτηλόηεποςρ για ηην επισείπηζη
αγαθών
ζςνηελεζηέρ (19%,21%,23% ή/και 13%,15%,16%) (%) [ζηήλη
(παπαδόζειρ, ενδοκ.
ή (9%,10%,11%,13% ή/και 6%,7%,8%,9%)
(2)/ζηήλη (1)]
παπαδ., εξαγυγέρ)

(9)

(8)

(7)

Κόζηορ πυληθένηυν
εμποπεςζίμυν αγαθών
(αποκηήζειρ, ενδοκ.
αποκη., ειζαγυγέρ)

Ποζοζηό
Κόζηορ πυληθένηυν εμποπεςζ.
αγαθών με ηοςρ ςτηλόηεποςρ για ζςμμεηοσήρ
(%) [ζηήλη
ηην επισείπηζη ζςνηελεζηέρ
(5)/ζηήλη
(19%,21%,23% ή/και 13%,15%,16%) ή
(9%,10%,11%,13% ή/και 6%,7%,8%,9%)
(4)]

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΗ ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΚΡΟΧΝ ΣΗ ΣΗΛΗ (9)
ΣΙ ΔΚΡΟΔ ΜΔ ΣΟΤ ΤΦΗΛΟΣΔΡΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΔ
(11)
(10)
(12)
Ποζά εκποών
%
επί
ηος
(19%,21%,23%,13% εμποπεςζίμυν αγαθών με
ηοςρ ςτηλόηεποςρ για ηην ζςνόλος Δπιμεπιζμόρ διαθοπάρ
,15%,16%) ή
(9%,10%,11%,13%, επισείπηζη ζςνηελεζηέρ
ζηήληρ
[(9)Υ(11) καηά ζειπά]
6%,7%,8%,9%)
(από ηη ζηήλη 6 ηηρ 2ηρ
(10)
ζελίδαρ)

Καηά ζειπά

ύνολο εκποών
εμποπεςζίμυν
αγαθών
(ζςμπεπιλαμβανομέν
υν και ηυν
διαθοπών
αςηοελέγσος, καηά
ηο μέπορ πος αςηέρ
αθοπούν ηην
εμποπία αγαθών)

Γιαθοπά
εκποών πος
Γιαθοπά ποζοζηών ζςμμεηοσήρ % [ζηήλη
αναλογούν
(6)-ζηήλη (3)]
(Δπιζημαίνεηαι όηι οι
ζηοςρ
ςπόλοιπερ ζηήλερ ηος πίνακα διαθοπών
ςτηλόηεποςρ
μεηακύλιζηρ ζςμπληπώνονηαι ΜΟΝΟ ζε
ζςνηελεζηέρ
πεπίπηυζη θεηικήρ διαθοπάρ ποζοζηών )
[ζηήλη (7)Υ
ζηήλη (8)]

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

Δκποέρ

%

ΤΝΟΛΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΟΤ ΛΟΓΧ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ
(13)
Ποζά ζηήληρ
Πποζαύξηζη 40%
Καηά ζειπά (19-9,21-10,23-11,23-13,13-6,15-7,16-8,16-9)
[ζηήλη (13) καηά
(12) με ηην ίδια
Οθειλόμενορ
ή (9-4.5,10-5,11-5.5,13-6.5,6-3,7-4,8-4,9-5)
ζειπά Υ 40%]
θόπορ
ζειπά
Γιαθοπέρ ςνηελεζηών

(14)
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ
ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ

ή (19-4.5,21-5,23-5.5,23-6.5,13-3,15-4,16-4,16-5)

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

Γιαθ. ζςνη/ζηών

%

-

%

=

%X

=

+

=

ΤΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΤ ΔΚΡΟΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ
ΠΟΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΠΟΟ ΟΛΟΓΡΑΦΧ

+

(σπευζη. ςπόλοιπο πίνακα εκκαθάπιζηρ)

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΤ ΔΙΡΟΧΝ (κυδ. 710 εκκαθ/κήρ )

-

ΒΔΒΑΙΩΘΗΚΑΝ € ………………………..

ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΑΝΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

+

Α.Υ.Κ ……. Ημεπ/νία …….../…….../20..

ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΝΣΑ ΠΟΑ (κυδ. 811 εκκαθαπιζηικήρ)

-

(ζύνολο ηηρ ζηήληρ (7) ηηρ 2ηρ ζελίδαρ)

ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΛΟΓΧ ΜΔΣΑΚΤΛΙΗ (ζύνολο
+
ζηήληρ 14 πίνακα διαθοπών μεηακύλιζηρ)
ΥΡΔΧΣΙΚΟ ΑΡΥΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ
-

ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ή
ΥΡΔΧΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ για καηαβολή
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Ο ΒΔΒΑΙΧΑ

Ο ΓΗΛΧΝ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΧΝ

Ο ΣΑΜΙΑ

Ημεπομηνία …../…../……..

Ημεπομηνία …../…../……..

Ημεπομηνία …../…../……..

ΓΗΛΧΘΔΙΔ ΔΚΡΟΔ - ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΚΡΟΧΝ - ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΚΡΟΔ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΟΡΟΤ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ή ΚΛΑΓΟΤ ΠΧΛΗΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ Ή ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 'Η ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
(1)

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΚΡΟΧΝ
(2)
(3)
(4)
(5)

Δκποέρ από πώληζη
εμποπ/ηυν ή πποφόνηυν
ή παποσή ςπηπεζιών

%

Δπιμεπιζμόρ
διαθοπάρ
εκποών
ν.3296/04, όπυρ
ηποποποιήθηκε
με ηον ν.3842/10

Μεπικό ζύνολο
[(1)+(3)]

Λοιπέρ
δηλυθείζερ
εκποέρ

(6)

(7)

ύνολο Δκποών
[(4)+(5)]

ύνολο Φόπος
Δκποών
[(6) Υ ζςνηελεζηήρ
εκποών καηά
ζειπά]

Δκποέρ θοπολογηηέερ 9%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 4,5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 19%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 10%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 21%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 11%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 5,5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 23%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 6%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 3%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 13%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 7%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 4%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 15%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 8%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 4%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 16%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 13%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 9%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 6,5%
Δκποέρ θοπολογηηέερ 5%
Δκποέρ θοπολ. εκηόρ Δλλάδορ
με δικαίυμα έκπηυζηρ
Δνδ/κέρ παπαδ., εξαγυγέρ, εκποέρ
απαλλ. με δικαίυμα έκπηυζηρ.
Δκποέρ συπίρ
δικαίυμα έκπηυζηρ

ΤΝΟΛΑ
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ
ΣΗΛΗ 1: Αναγπάθονηαι μόνο οι εκποέρ πος πποέπσονηαι από ηην πώληζη εμποπεςμάηυν ή πποφόνηυν ή ηην παποσή ςπηπεζιών. Για ηα βιβλία Β΄, Γ΄ και ΒΓ΄
καηηγοπίαρ ηος ΚΒ αναγπάθονηαι οι εκποέρ αςηέρ, όπυρ πποκύπηοςν από ηα ηηπηθένηα βιβλία και ζηοισεία. Για ηα βιβλία Α΄ καηηγοπίαρ, αναγπάθονηαι οι εκποέρ
αςηέρ όπυρ πποκύπηοςν από ηην εκκαθαπιζηική δήλυζη ΦΠΑ.
ΣΗΛΗ 2: Αναγπάθεηαι ηο ποζοζηό πος ανηιπποζυπεύοςν καηά ζειπά οι εκποέρ ηηρ ζηήληρ (1) ζηο ζύνολο ηηρ ζηήληρ (1) .
ΣΗΛΗ 3: Γιενεπγείηαι επιμεπιζμόρ ηηρ διαθοπάρ ηυν εκποών (διαθοπά ακαθαπίζηυν εζόδυν θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ), βάζει ηος ποζοζηού ηηρ ζηήληρ (2).
ΣΗΛΗ 5: Αναγπάθονηαι όλερ οι άλλερ εκποέρ πος ππαγμαηοποίηζε η επισείπηζη. Δνδεικηικά αναθέπονηαι οι εκποέρ από πώληζη παγίυν, αςηοπαπαδόζειρ αγαθών,
ιδιόσπηζη ςπηπεζιών, ππάξειρ λήπηη, ενδοκοινοηικέρ αποκηήζειρ κ.λπ.
Δπιζήμανζη: Οι επαναλαμβανόμενοι ζςνηελεζηέρ ηηρ ζελίδαρ αςηήρ οθείλονηαι ζηιρ μεηαβολέρ ηυν ζςνηελεζηών ηος άπθπος 21 ηος Κώδικα Φ.Π.Α. Οι ανηίζηοισερ
γπαμμέρ ζςμπληπώνονηαι διακπιηά, με βάζη ηιρ ππαγμαηοποιηθείζερ εκποέρ καηά σπονολογική ζειπά ιζσύορ ηυν ζςνηελεζηών.
ημειώζειρ θοπολογούμενος:
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