ΦΠΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Οι προθεσμίες που υπάρχουν μπροστά μας σύμφωνα με τις εγκυκλίους και
τις ανακοινώσεις του υπ. Οικ. που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σχετικά με το
θέμα ΦΠΑ είναι οι ακόλουθες:
Δήλωση μεταβολών
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1199/2.9.2015, η δήλωση μεταβολών (τοπική ΔΥΟ,
ενημέρωση προσωπικού φακέλου) για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς
Φ.Π.Α. των προσώπων που υπάγονται πλέον στο κανονικό καθεστώς από
20.7.2015, υποβάλλεται μέχρι και την 16η Οκτωβρίου 2015 χωρίς κυρώσεις
(σ.σ. η ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. των προσώπων αυτών
πραγματοποιείται με την υποβολή δήλωσης μεταβολών με δηλούμενη
ημερομηνία μεταβολής την 20.07.2015).
Σύνταξη απογραφής αποθεμάτων μετάταξης
Σύνταξη απογραφής των αγαθών που κατέχουν τα πρόσωπα που θα
υπαχθούν στο φόρο έως την 19η Ιουλίου 2015 και υποβολή δήλωσης
αποθεμάτων μετάταξης μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να
ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης για τιμολόγια δαπανών μας.
Έκδοση συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων για την επιβολή
Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/9.9.2015 τα συμπληρωματικά φορολογικά
στοιχεία για την επιβολή του Φ.Π.Α., για πράξεις που πραγματοποιούνται από
20.7.2015 έως και 16.10.2015 από υποκείμενους που υπάγονται στο
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 της «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ2» της «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ» του
άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, εκδίδονται μέχρι και 23.10.2015 (αν έχουμε
εκδώσει κανονικά στοιχεία ΑΠΥ).
Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται στη δήλωση Φ.Π.Α.
που αφορά στη φορολογική περίοδο εντός της οποίας ο φόρος νόμιμα
οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τα
αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη του Ν. 4336/2015.
Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δηλώσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι αρχικές ή τροποποιητικές,
υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. έως και
30.11.2015. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται έως την ίδια ως άνω
προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκου, προστίμων και λοιπών κυρώσεων.
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