ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθεστών και
Σσναλλαγών (από 01/01/2014)
Γενικές ερωτήσεις
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ε

Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτϊν των καταςτάςεων;

Α

Η κατάςταςθ περιζχει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία εκδοκζντων και λθφκζντων τιμολογίων
και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία λιανικϊν πωλιςεων και δαπανϊν.
Πιο ςυγκεκριμζνα, κάκε εγγραφι με τιμολόγια περιζχει: Α.Φ.Μ. αντιςυμβαλλόμενου,
Περίοδο που Αφορά, Πλικοσ Τιμολογίων, Κακαρι Αξία, Φ.Π.Α., ενϊ οι εγγραφζσ
λιανικϊν ςυναλλαγϊν και δαπανϊν είναι παρόμοιεσ, χωρίσ Α.Φ.Μ. αντιςυμβαλλόμενου.

Ε

Θα υπάρχει όριο αξίασ πάνω από το οποίο κα ιςχφει θ υποχρζωςθ υποβολισ;

Α

Όλεσ οι ςυναλλαγζσ ανεξαρτιτωσ αξίασ πρζπει να υποβάλλονται.

Ε

Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν οποία κα υποβάλλονται οι καταςτάςεισ
αυτζσ;

Α

Δείτε τθν εγκφκλιο ΠΟΛ.1051/2016.

Ε

Καταργείται θ μζχρι τϊρα διαδικαςία ετιςιασ υποβολισ αρχείου ςυγκεντρωτικϊν
καταςτάςεων (Δ1-Δ2) με τισ προδιαγραφζσ που ίςχυαν ζωσ τϊρα;

Α

Παραμζνει θ υποχρζωςθ ετιςιασ ςυγκεντρωτικισ για τισ ςυναλλαγζσ του 2013 ςτο
παλαιό ςφςτθμα (Δ1-Δ2) και με τον παλαιό μορφότυπο. Για τισ ςυναλλαγζσ του 2014 και
των επομζνων ετϊν προφανϊσ καταργείται θ ετιςια διαδικαςία.

Ε

Οι χονδρικζσ ςυναλλαγζσ κα καταχωροφνται αναλυτικά ανά Α.Φ.Μ., δθλαδι κάκε
παραςτατικό ξεχωριςτά ι ςυγκεντρωτικά;

Α

Η υποχρζωςθ για τισ χονδρικζσ ςυναλλαγζσ είναι ςυγκεντρωτικζσ εγγραφζσ ανά Α.Φ.Μ.,
αλλά ακροίηονται ξεχωριςτά τα πιςτωτικά τιμολόγια ςε διακριτι εγγραφι ανά Α.Φ.Μ.
επιλζγοντασ «Πιςτωτικό». Το ςφςτθμα υποδζχεται και αναλυτικά ςτοιχεία ανά
παραςτατικό μόνο για τθν κατθγορία «Σιμολόγια Εςόδων» και δθμιουργεί τα
ςυγκεντρωτικά.

Ε

Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολισ; Μπορεί να γίνει αυτόματα;

Α

Δίνονται πολλαπλζσ δυνατότθτεσ (xml upload, web service, φόρμα για χειροκίνθτθ
υποβολι, χριςθ αναβακμιςμζνου οδθγοφ Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) ϊςτε να διευκολυνκοφν οι
επιχειριςεισ. Όποιον τρόπο και να επιλζξει για τθ διαβίβαςθ των ςυναλλαγϊν,
ςυνιςτάται να μπαίνει ο διαχειριςτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ λογιςτισ τακτικά ςτο
ςφςτθμα για να ελζγχει και να τροποποιεί τθν κατάςταςι τθσ ϊςτε να
ελαχιςτοποιοφνται οι αποκλίςεισ με τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ.

Ε

Αν επικυμϊ να τθν υποβάλλει ο λογιςτισ μου, πρζπει να του δϊςω τουσ κωδικοφσ
μου;
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8.

9.

10.

11.

12.

Α

Ιςχφει θ ίδια εξουςιοδότθςθ μζςω TAXISnet όπωσ για τισ ετιςιεσ ςυγκεντρωτικζσ
καταςτάςεισ (ζντυπα Δ1-Δ2).

Ε

Εάν κάποιοσ επαγγελματίασ ι εταιρία δεν εκδϊςει τιμολόγια για κάποια περίοδο,
δθλϊνει μθδενικι μθνιαία κατάςταςθ ι δεν υποβάλλει κακόλου;

Α

Δεν υπάρχει υποχρζωςθ να υποβάλει μθδενικι διλωςθ αν δεν ζχει εκδϊςει τιμολόγια
και δεν ζχει λιανικζσ πωλιςεισ. Συνίςταται να ελζγχει ςτθν εφαρμογι αν οι
αντιςυμβαλλόμενοί του δθμιουργιςουν ςυναλλαγζσ ςτον Α.Φ.Μ. του.

Ε

Με ποιον τρόπο κα υποβάλλονται οι εκπρόκεςμεσ ι διορκωτικζσ καταςτάςεισ;

Α

Το ςφςτθμα επιτρζπει τθν υποβολι εκπρόκεςμων καταςτάςεων. Η υποβολι
πραγματοποιείται με όμοιο τρόπο με τθν υποβολι των εμπροκζςμων.

Ε

Θα υπάρχουν ακυρωτικζσ εγγραφζσ;

Α

Δεν υπάρχουν ακυρωτικζσ, κα πρζπει απλά να τροποποιοφνται ι να διαγράφονται οι
ανάλογεσ εγγραφζσ (βλζπε ερϊτθςθ 12 του παρόντοσ).

Ε

Αν μια εταιρία απαλλάςςεται από Φ.Π.Α., κα υποβάλλει ςτοιχεία; Και τι πρζπει να
κάνουν οι αντιςυμβαλλόμενοί τθσ;

Α

Ναι κα υποβάλλει, θ υποχρζωςθ υποβολισ είναι ανεξάρτθτθ τθσ απαλλαγισ Φ.Π.Α. Οι
αντιςυμβαλλόμενοι δθλϊνουν ό,τι αναγράφεται ςτα ανάλογα παραςτατικά.

Ε

Πϊσ μπορϊ να τροποποιιςω ι και να διαγράψω λανκαςμζνεσ εγγραφζσ μζςα από
τθν εφαρμογι (μζςω φόρμασ);

Α

ΠΡΟΟΧΗ:
Η υποβολι μζςα από τθν εφαρμογι (μζςω φόρμασ), δεν υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι
υποκαταςτιματοσ. Επομζνωσ αν ιδθ ζχετε υποβάλει μζςω αρχείου τισ εγγραφζσ
ξεχωριςτά ανά υποκατάςτθμα και ςτθ ςυνζχεια υποβάλετε μζςω φόρμασ οποιαδιποτε
εγγραφι, τότε ςτο πεδίο «Υποκατάςτθμα» ςτα «Εγκεκριμζνα» κα ςυμπλθρωκεί
αυτόματα το κενό, με ςυνζπεια να ςβθςτοφν όλεσ οι εγκεκριμζνεσ εγγραφζσ που
είχατε υποβάλει, αφοφ το κενό ςτο πεδίο «Υποκατάςτθμα» κεωρείται μία ςυνολικι
υποβολι (για τθν ζδρα μαηί με όλα τα υποκαταςτιματα).
Διακρίνουμε τισ εξισ περιπτϊςεισ:
1.Σροποποίθςθ ι/και διαγραφι μιασ ι περιςςοτζρων εγγραφϊν μιασ περιόδου
2.Διαγραφι όλων των λανκαςμζνων εγγραφϊν μιασ περιόδου
3.Διαγραφι όλων των λανκαςμζνων εγγραφϊν μιασ περιόδου και ταυτόχρονθ
ειςαγωγι νζων εγγραφϊν.
Αναλυτικά:
1. Η τροποποίθςθ ι/και διαγραφι μιασ ι περιςςοτζρων εγγραφϊν μιασ περιόδου
μπορεί να γίνει μζςα από τθν εφαρμογι ξεχωριςτά για κάκε κατθγορία ωσ εξισ :
α τρόποσ: Επιλζγοντασ «Κατθγορία», «Περίοδο» και «Κατάςταςθ: Εγκεκριμζνα» και
πατϊντασ ςτο εικονίδιο τροποποίθςθσ δίπλα από τθν κάκε εγγραφι,
ειςάγουμε τισ ςυνολικζσ αξίεσ και πλικοσ*. Για διαγραφι αρκεί να
μθδενιςτοφν οι αξίεσ (κακαρό ποςό και Φ.Π.Α.) και ειςάγουμε πλικοσ*
παραςτατικϊν 1. Δεν υπάρχει πρόβλθμα αν παραμζνουν εγγραφζσ με
μθδενικζσ αξίεσ.
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β τρόποσ: Επιλζγοντασ «Κατθγορία», «Περίοδο» και «Κατάςταςθ: Πρόχειρα»,
ειςάγουμε νζεσ εγγραφζσ με το ςυνολικό ποςό και πλικοσ*. Για διαγραφι
αρκεί να ειςάγουμε εγγραφζσ με μθδενικζσ αξίεσ και πλικοσ* 1, οι οποίεσ
για τον ίδιο Α.Φ.Μ. και περίοδο, κα αντικαταςτιςουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ
εγγραφζσ. Στθ ςυνζχεια επιλζγοντασ «Τποβολι», ςτο μινυμα που
εμφανίηεται επιλζγουμε «Επιβεβαίωςθ», χωρίσ να επιλζξουμε τθ φράςθ
«Διαγραφι και Ειςαγωγι όλων των υποβλθκζντων» θ οποία διαγράφει
όλεσ τισ ιδθ εγκεκριμζνεσ εγγραφζσ τθσ περιόδου.
2. Η διαγραφι όλων των λανκαςμζνων εγγραφϊν μιασ περιόδου (περιπτϊςεισ με
μεγάλο πλικοσ) μπορεί να γίνει πιο εφκολα μζςα από τθν εφαρμογι ξεχωριςτά για κάκε
κατθγορία ωσ εξισ:
--> Επιλζγοντασ «Κατθγορία», «Περίοδο» και «Κατάςταςθ: Πρόχειρα», ειςάγουμε μία
εγγραφι με αξίεσ 0 και πλικοσ* 1 με αντιςυμβαλλόμενο** τον ίδιο τον Α.Φ.Μ. του
υποβάλλοντοσ. Στθ ςυνζχεια επιλζγοντασ «Τποβολι», ςτο μινυμα που εμφανίηεται
επιλζγουμε τθ φράςθ «Διαγραφι και Ειςαγωγι όλων των υποβλθκζντων» θ οποία
διαγράφει όλεσ τισ ιδθ εγκεκριμζνεσ εγγραφζσ τθσ περιόδου και τζλοσ επιλζγουμε
«Επιβεβαίωςθ».
3. Η διαγραφι όλων των λανκαςμζνων εγγραφϊν μιασ περιόδου και θ ταυτόχρονθ
ειςαγωγι νζων εγγραφϊν, μπορεί να γίνει μζςα από τθν εφαρμογι ξεχωριςτά για κάκε
κατθγορία ωσ εξισ :
--> Επιλζγοντασ «Κατθγορία», «Περίοδο» και «Κατάςταςθ: Πρόχειρα», ειςάγουμε
όλεσ τισ ςωςτζσ εγγραφζσ με τισ ςυνολικζσ αξίεσ και πλικοσ*. Στθ ςυνζχεια
επιλζγοντασ «Τποβολι», ςτο μινυμα που εμφανίηεται επιλζγουμε τθ φράςθ
«Διαγραφι και Ειςαγωγι όλων των υποβλθκζντων» και τζλοσ επιλζγουμε
«Επιβεβαίωςθ».
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Ζπειτα από κάκε ζγκριςθ μιασ υποβολισ, ελζγχουμε τι ζχουμε
ςυγκεντρωτικά υποβάλει μζχρι εκείνθ τθν ςτιγμι, επιλζγοντασ
«Κατθγορία», «Περίοδο» και «Κατάςταςθ: Εγκεκριμζνα».
-----------------------------------------------------------*Στθν κατθγορία «Λιανικζσ υναλλαγζσ» και «Δαπάνεσ» δεν υπάρχει προσ καταχϊριςθ
πεδίο «Πλικοσ»
**Στθν κατθγορία «Λιανικζσ υναλλαγζσ» και «Δαπάνεσ» δεν υπάρχει προσ
καταχϊριςθ πεδίο «Α.Φ.Μ.».
Για τισ αντίςτοιχεσ τροποποιιςεισ ι και διαγραφζσ με υποβολι αρχείου, ενθμερωκείτε
με τισ ερωτιςεισ 5 ζωσ και 14 ςτισ Συχνζσ Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ δθμιουργίασ αρχείου.

13.

Ε
Α

14.

Όςον αφορά ςτισ λιανικζσ πωλιςεισ, ςτθν περίπτωςθ που μια επιχείρθςθ ζχει
περιςςότερεσ από μία ταμειακζσ μθχανζσ, τα ςτοιχεία κα αποςτζλλονται ανά εταιρεία
ςυγκεντρωτικά ι ανά ταμειακι μθχανι;
Τα ςτοιχεία λιανικϊν ςυναλλαγϊν που εκδίδονται με τθ χριςθ φορολογικϊν ταμειακϊν
μθχανϊν (Φ.Τ.Μ.), καταχωροφνται με μία εγγραφι ανά αρικμό μθτρϊου Φ.Τ.Μ. ι
ςυγκεντρωτικά με τα λοιπά ςτοιχεία λιανικϊν ςυναλλαγϊν τθσ περίπτωςθσ 2β' του
άρκρου 3 τθσ ΠΟΛ.1022/2014.
(Βλζπε ςχετικά τθν παρ. 1. τθσ ΠΟΛ.1092/2015).

Ε

Πϊσ υποβάλλονται οι λιανικζσ πωλιςεισ μζςω φόρμασ;

Α

Οι λιανικζσ πωλιςεισ υποβάλλονται μζςω φόρμασ ωσ εξισ:
α) Για τα ςτοιχεία λιανικϊν ςυναλλαγϊν, που εκδίδονται χειρόγραφα ι μθχανογραφικά
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(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμζτρων), ςυμψθφιςμζνα με τισ αποδείξεισ επιςτροφισ, κακϊσ
και φορολογικά ςτοιχεία που εκδόκθκαν για αυτοπαραδόςεισ αγακϊν ι
ιδιοχρθςιμοποιιςεισ υπθρεςιϊν, υποβάλλονται ςυγκεντρωτικά, χωρίσ αναγραφι του
Α.Φ.Μ. του αντιςυμβαλλόμενου ςτθν επιλογι «Χωρίσ ταμειακι».
β) Τα ςτοιχεία λιανικϊν ςυναλλαγϊν, που εκδίδονται με τθ χριςθ φορολογικϊν
ταμειακϊν μθχανϊν (Φ.Τ.Μ.), υποβάλλονται ανά αρικμό μθτρϊου Φ.Τ.Μ. ι
ςυγκεντρωτικά με τα λοιπά ςτοιχεία λιανικϊν ςυναλλαγϊν τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ α)
ςτθν επιλογι «Όλεσ οι ταμειακζσ» ι «Χωρίσ ταμειακι».
(Βλζπε ςχετικά τθν παρ. 1. τθσ ΠΟΛ.1092/2015).

15.

16.

17.

Ε

Πϊσ υποβάλλονται οι Αποδείξεισ Παροχισ Τπθρεςιϊν ςε ιδιϊτεσ;

Α

Πρόκειται για λιανικζσ ςυναλλαγζσ και υποβάλλονται με τον ανάλογο τρόπο (βλζπε
ερϊτθςθ 14).

Ε

Οι πιςτωτικζσ ΑΠΤ πϊσ υποβάλλονται;

Α

Επειδι πρόκειται για λιανικζσ ςυναλλαγζσ, οι πιςτωτικζσ ΑΠΤ ςυμψθφίηονται με τισ
χειρόγραφεσ και τισ εκτόσ ταμειακισ ςυναλλαγζσ και υποβάλλονται ςτθν επιλογι
«(Χωρίσ ταμειακι)».

Ε

Όςον αφορά ςτα ζξοδα που λαμβάνουν οι επιχειριςεισ από Δ.Ε.Η., Ε.ΤΔ.ΑΠ.,
τθλεπικοινωνίεσ και άλλεσ ΔΕΚΟ, κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ καταςτάςεισ και με
ποιο τρόπο;
Δείτε παράγραφο 1γ τθσ ΠΟΛ.1072/2014 Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.
1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Βϋ) «Υποβολι καταςτάςεων φορολογικϊν ςτοιχείων, για
διαςταφρωςθ πλθροφοριϊν» και ΠΟΛ.1149/16-05-2014.

Α

Τα φορολογικά ςτοιχεία για τισ πωλιςεισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (μόνο Δ.Ε.Η.), τισ
πωλιςεισ φδατοσ μθ ιαματικοφ και τθν παροχι τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, δεν
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ καταςτάςεισ πελατϊν που υποβάλλουν οι εκδότεσ αυτϊν,
ενϊ οι λιπτεσ, υποβάλλουν ςτθν κατάςταςθ προμθκευτϊν, τα ςτοιχεία αυτά,
ςυγκεντρωτικά, χωρίσ αναγραφι του Α.Φ.Μ. του αντιςυμβαλλόμενου (εκδότθ), ςτισ
οποίεσ, επίςθσ, δεν καταχωροφνται το Ζκτακτο Ειδικό Τζλοσ Ηλεκτροδοτοφμενων
Δομθμζνων Επιφανειϊν (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), κακϊσ και το Ζκτακτο Ειδικό Τζλοσ Ακινιτων
(Ε.Ε.Τ.Α.), που ειςπράττονται μζςω των λογαριαςμϊν τθσ Δ.Ε.Η.

18.

19.

Ε

ε περίπτωςθ που ζνασ υπόχρεοσ λάβει ζνα τιμολόγιο κακυςτερθμζνα (π.χ. λόγω
ταχυδρομείου), με τι περίοδο αναφοράσ το καταχωρεί ςτο ςφςτθμα;

Α

Ο κανόνασ είναι ότι το παραςτατικό πρζπει να καταχωρθκεί ςτθν περίοδο ςφμφωνα με
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ.

Ε

Μπορεί ζνασ υπόχρεοσ να επιλζξει να μθ ςτζλνει πιςτωτικά (credit εγγραφζσ), αλλά
να βάηει απευκείασ τθν κακαρι κζςθ με κάκε αντιςυμβαλλόμενο;

Α

Όχι, υποχρεωτικά τα παραςτατικά αντίςτροφθσ αξίασ ακροίηονται ξεχωριςτά ςε
διακριτι εγγραφι.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ε

ε περιπτϊςεισ τιμολογίων με ειςφορζσ, παρακρατιςεισ ι άλλουσ φόρουσ, τί
«κακαρό ποςό» δθλϊνεται;

Α

Δείτε εγκφκλιο ΠΟΛ.1078/2014 (παράγραφοσ 2).

Ε

τα ζξοδα ο Φ.Π.Α. όπωσ προκφπτει από τα φορολογικά ςτοιχεία μπορεί να διαφζρει
από τον Φ.Π.Α. που τελικά εκπίπτει ο λιπτθσ. Σι ςυμπλθρϊνεται ςτθν κατάςταςθ,
δεδομζνου ότι κα υπάρχει διαςταφρωςθ με τισ δθλϊςεισ Φ.Π.Α.;

Α

Για τισ χονδρικζσ πρϊτα ηθτείται θ ςυμφωνία των αντιςυμβαλλομζνων και μετά θ
ςυμφωνία με τθ διλωςθ Φ.Π.Α. Άρα όπου διαςταυρϊνεται πλθροφορία ςτο ςφςτθμα
ΜΥΦ, ςυμπλθρϊνεται αυτό που γράφει το παραςτατικό, ενϊ αυτό που εκπίπτει
δθλϊνεται ςτθν περιοδικι Φ.Π.Α.

Ε

Τπάρχει οριςτικοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ;

Α

Η κατάςταςθ δεν οριςτικοποιείται, αλλά δφναται να τροποποιείται.

Ε

Αυτοτιμολόγθςθ, όπου εκδότθσ είναι ο ίδιοσ ο λιπτθσ που εκδίδει τιμολόγιο για
λογαριαςμό του προμθκευτι του. Ποιοσ δθλϊνει και τι;

Α

Δείτε εγκφκλιο ΠΟΛ.1078/2014 (παράγραφοσ 3.3).

Ε

ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τιμολόγθςθσ, π.χ. ελλθνικό υποκατάςτθμα πολυεκνικισ που
δεν τιμολογεί απευκείασ, αλλά εκδίδει τιμολόγια μζςω τθσ μθτρικισ (με τθ διαδικαςία
τθσ ανάκεςθσ), παραμζνει θ υποχρζωςθ υποβολισ;

Α

Δείτε εγκφκλιο ΠΟΛ.1078/2014 (παράγραφοσ 3.3).

Ε

Εταιρίεσ που αποτελοφν Φορολογικοφσ Αντιπρόςωπουσ εταιριϊν του εξωτερικοφ:
Ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ που εκδίδονται τιμολόγια από φορολογικό αντιπρόςωπο
για πωλιςεισ που πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα για λογαριαςμό πελάτθ τουσ πϊσ
κα διαχωρίηονται τα ζςοδα του φορολογικοφ αντιπροςϊπου από τα ζςοδα του
πελάτθ τουσ;
Βλζπε ΠΟΛ.1078/2014.

Α
26.

27.

Ε

Εταιρίεσ που είναι VAT registered ςτθν Ελλάδα κατά ΠΟΛ.1113/22.5.2013 είναι
υπόχρεοι;

Α

Ναι.

Ε

ε ποιοφσ αφορά θ ζνδειξθ «Μθ Τπόχρεου» που δθλϊνεται ςτα ζξοδα;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Α

Αφορά ςυναλλαγζσ με μθ υπόχρεουσ υποβολισ κατάςταςθσ πελατϊν.

Ε

Σα τιμολόγια αγορϊν από ιδιϊτεσ περιλαμβάνονται κανονικά ςτα ζξοδα με τον
Α.Φ.Μ. του ιδιϊτθ;

Α

Ναι, με τθν ζνδειξθ «Μθ Τπόχρεου».

Ε

Σι ιςχφει ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, όπου τα τιμολόγια που εκδίδονται προςμετροφνται
και ςτισ αποδείξεισ λιανικισ (εκδίδονται ςε αντικατάςταςθ των αποδείξεων);

Α

Δείτε εγκφκλιο ΠΟΛ.1078/2014 (παράγραφοσ 3.3). Θα δθλωκοφν μια φορά ςτθ χονδρικι
και κα αφαιρεκοφν από τθ λιανικι (από το πεδίο που ακροίηονται οι χειρόγραφεσ
λιανικζσ).

Ε

Θα διατθρθκεί θ δυνατότθτα υποβολισ ανά υποκατάςτθμα;

Α

Ναι, μια επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλλει ανά υποκατάςτθμα εφόςον το επιλζξει,
αποκλειςτικά με μεταφόρτωςθ αρχείου - upload xml. Εφόςον κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ, δε κα μπορεί να υποβάλλει ςυνολικά.

Ε

Τποβάλλονται ςυναλλαγζσ με αντιςυμβαλλόμενουσ ςτο εξωτερικό;

Α

Όχι, υποβάλλονται χονδρικζσ ςυναλλαγζσ μόνο με ελλθνικά ενεργά Α.Φ.Μ.

Ε

το Ιςτορικό εμφανίηονται πολλζσ εγκεκριμζνεσ και απορριπτζεσ υποβολζσ, ποιά
είναι θ κατάςταςθ που ιςχφει; Πϊσ βλζπω ποιεσ εγγραφζσ ζχει κρατιςει το
ςφςτθμα αν ζχω κάνει λάκοσ ι ζχω υποβάλλει πολλζσ φορζσ το ίδιο;

Α

Η κατάςταςθ που ζχει ςθμαςία και είναι ζγκυρθ φορολογικά προκφπτει μόνο από τισ
«Εγκεκριμζνεσ» εγγραφζσ ςε κάκε κατθγορία (Ζςοδα-Ζξοδα-Λιανικζσ-Δαπάνεσ)
ανεξαρτιτωσ υποβολϊν. Οι τρζχουςεσ «Εγκεκριμζνεσ» εγγραφζσ ςε Ζςοδα-Ζξοδα είναι
και οι μόνεσ που γίνονται ορατζσ ςτουσ αντιςυμβαλλόμενοφσ ςασ.

Ε

Εξαιροφνται οι Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ από τθν υποβολι καταςτάςεων;

Α

Ναι, εξαιροφνται οι υποκείμενεσ ςτο ειδικό ςυνταγματικό κακεςτϊσ Ιερζσ Μονζσ του
Αγίου Όρουσ, ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ.1201/2014.

Ε

Ζχω επιλζξει ςτθν κατθγορία «Λιανικζσ υναλλαγζσ» υποβολι ανά αρικμό μθτρϊου
τθσ ταμειακισ για Ε.Α.Φ.Δ... και ΑΔΗΜΕ Σαξιμζτρων. Μπορϊ;

Α

Όχι, οι Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ι ΑΔΗΜΕ Ταξιμζτρων, υποβάλλονται ςυγκεντρωτικά, χωρίσ
αναγραφι του Α.Φ.Μ. του αντιςυμβαλλόμενου ςτθν επιλογι «Χωρίσ ταμειακι» και όχι
ανά αρικμό μθτρϊου Φ.Τ.Μ. (παρ.3.1.2.β τθσ ΠΟΛ.1078/2014)
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