ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04
Συνυποβάλλεται µε την εκκαθαριστική δήλωση σε (2) αντίτυπα
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΟΥ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.

ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΠΌ
ΕΙ∆ΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΩΣ

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΛΟΥ Α.Ε.

ΑΡΧΙΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΡΟΠ/ΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝΟΜΑ
∆/ΝΣΗ
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
∆ΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΗΛ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Α

(1) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΡΟΩΝ Ν. 3296/04

∆ΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΡΟΕΣ:
(Βάσει βιβλίων και στοιχείων)

Β

Γ

ΑΒ

ΑΓ

(2) ΣΥΝΟΛΟ

ΒΓ

ΑΒΓ

(3)=(1)+(2)

ΕΚΡΟΩΝ:

(διαφορά ακαθ. εσόδων από Φορολ. Εισοδήµατος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Εκροές

Φόρος εκροών

Εκροές φορολ. 8%
Εκροές φορολ. 4%
Εκροές φορολ. 18%
Εκροές φορολ. 6%
Εκροές φορολ. 3%
Εκροές φορολ. 13%
Εκροές φορολ. εκτός
Ελλάδος µε δικαίωµα
έκπτωσης
Ενδ/κες παραδ., εξαγωγές,εκροές απαλ/νες
µε δικαίωµα έκπτωσης
Εκροές χωρίς

1. Το ειδικό σηµείωµα περαίωσης υποβάλλεται (ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρηθέντων βιβλίων), από τους υποκείµενους στο Φ.Π.Α., που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων
13 έως και 17 του ν.3296/04, εφόσον προκύπτει διαφορά
ακαθαρίστων εσόδων και επιθυµούν να περαιώσουν.
2. Εξαιρούνται από την υποβολή οι µη τηρούντες βιβλία αν
και είχαν υποχρέωση.
Σηµειώσεις υποκειµένου :

∆ικαίωµα έκπτωσης

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Κύριος Φόρος :

Φόρος εισροών δήλωσης (κωδ. 684 εκκαθ.)
Προστιθέµενα ποσά
(κωδ. 705 εκκαθ.)
Αφαιρούµενα ποσά
(κωδ. 709 εκκαθ.)
Καταβληθέντα ποσά
(κωδ. 811 εκκαθ.)
Χρεωστικό ποσό
αρχικού σηµειώµατος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ

Πρόσθ. φόρος :
Σύνολο για
καταβολή :

ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ €…………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../…../……...
Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ

επί εκπροθέσµου υποβολής

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ο ∆ΗΛΩΝ
Ηµεροµηνία …./…./….

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ηµεροµηνία …./…./….

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
Ηµεροµηνία …./…./….

Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ηµεροµηνία …./…./….

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΟΩΝ Ν.3296/04
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
1
Εκροές από πώληση
εµπορ/των - προϊόντων

2

3

4

5

6

%

Επιµερισµός διαφοράς
εκροών ν.3296/04

Μερικό
σύνολο

Λοιπές δηλωθείσες εκροές

Σύνολο
Εκροών

Εκροές φορολ. 8%
Εκροές φορολ. 4%
Εκροές φορολ. 18%
Εκροές φορολ. 6%
Εκροές φορολ. 3%
Εκροές φορολ. 13%
Εκροές φορολογητές
εκτός Ελλάδος µε
δικαίωµα έκπτωσης
Ενδ/κές παραδ., εξαγωγές, εκροές απαλ.
µε δικαίωµα έκπτωσης
Εκροές χωρίς
δικαίωµα έκπτωσης
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΤΗΛΗ 1: Αναγράφονται µόνο οι εκροές που προέρχονται από την πώληση εµπορευµάτων και την παραγωγή
προϊόντων. Για τα βιβλία Β΄, Γ΄ και ΒΓ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ αναγράφονται οι εκροές αυτές, όπως προκύπτουν
από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Για τα βιβλία Α΄ κατηγορίας, αναγράφονται οι εκροές αυτές όπως προκύπτουν από την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
ΣΤΗΛΗ 2: Αναγράφεται, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των εκροών από την πώληση εµπορευµάτων και την παραγωγή προϊόντων, οι εκροές της κάθε σειράς.
ΣΤΗΛΗ 3: Γίνεται κατά σειρά ο επιµερισµός της διαφοράς, εκροών βάσει του ποσοστού που αναγράφεται στην
προηγούµενη στήλη.
ΣΤΗΛΗ 4: Αναγράφεται το άθροισµα των στηλών 1 και 3.
ΣΤΗΛΗ 5: Αναγράφονται οι εκροές που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών καθώς και όλες οι άλλες
εκροές που πραγµατοποίησε η επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκροές από πώληση παγίων, αυτοπαραδόσεις αγαθών, ιδιόχρηση υπηρεσιών, πράξεις λήπτη, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.λπ.
ΣΤΗΛΗ 6: Τα σύνολα εκροών της στήλης αυτής µεταφέρονται αντιστοίχως στον πίνακα υπολογισµού του φόρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………………………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………
Τ.Κ……………………………………………………………….
ΤΗΛ……………………………………………………………...
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σήµερα στις .…….…….… ηµέρα ……….…… και ώρα .………....οι υπογράφοντες υπάλληλοι
τ………………………………………………………………………………………………………..…..
διενεργώντας φορολογικό έλεγχο µε βάση την αριθ. ……………… εντολή του Προϊσταµένου
της Υπηρεσίας µας στην επί της οδού …………….…………………………………… επιχείρηση
……………………………………………………………...…………………… προβήκαµε µε τον
παριστάµενο κατά τον έλεγχο ……………………………….………………………………………
.....………………………………………….. εκπρόσωπο της επιχείρησης στην καταµέτρηση των
µετρητών (υπολοίπου ταµείου) τα οποία ευρίσκονταν κατά την ώρα του ελέγχου
στ…………………………………………………………………………………….…………………….
Καταµετρηθέν ποσό:

……………… (α)

Λογιστικό υπόλοιπο ταµείου από τα βιβλία την …………

……………….….

Πλέον εισπράξεις από ……………... µέχρι …………………….
Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο είσπρ. Νο …..…………
……………….
Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο είσπρ. Νο …………….
……………….
…………………………………………………………….….
……………….
………………………………………………………………..
……………….
…………………………………………………………….….
……………….
………………………………………………………………..
………………. ………….…….

(1)

Μείον πληρωµές από ……………... µέχρι …………………….
Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο πληρ. Νο …………….
..………………
Απόδειξη ή ένταλµα ή γραµµάτιο πληρ. Νο …………….
……………….
…………………………………………………………….….
……………….
………………………………………………………………..
……………….
…………………………………………………………….….
……………….
………………………………………………………………..
………………. ………….…….

(2)

Υπόλοιπο Ταµείου:

…………….(β)

∆ιαφορά: (α-β)

………….……

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε ……….…αντίγραφα, ένα δε από αυτά παραδόθηκε
στον προσυπογράφοντα εκπρόσωπο της επιχ/σης.
Ο εκπρόσωπος της επιχ/σης

(1) (2)

Οι Ελεγκτές

Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραµµές, συντάσσεται ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία
υπογράφεται και επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τµήµα στο πρωτόκολλο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………………………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………..
Τ.Κ………………………………………………………………
ΤΗΛ……………………………………………………………..
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Σήµερα στις .…….………ηµέρα……………………. και ώρα ….……. οι υπογράφοντες
υπάλληλοι τ………………………………………………………………..…………. διενεργώντας
φορολογικό έλεγχο µε βάση την αριθ. ……………… εντολή του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας
µας στην επί της οδού ……………………………………..………………………… επιχ/ση
………………………………………..…………………………………..
προβήκαµε
µε
τον
παριστάµενο κατά τον έλεγχο ……………………………………….…………………. εκπρόσωπο
της επιχείρησης στην καταγραφή και τον έλεγχο των αξιογράφων τα οποία ευρίσκονταν κατά
την ώρα του ελέγχου στ………………………………………………………..
Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Είδος
Αριθµός
Εκδότης/
Ηµερ.
Ποσό
Αξιογράφου
Πληρωτής
λήξης

Παρατηρήσεις

Β. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ .……..……...*
Είδος
Αριθµός
Εκδότης/
Ηµερ.
Ποσό
Παρατηρήσεις
Αξιογράφου
λήξης
Πληρωτής

*Αναγράφονται από τους λογαριασµούς αναλυτικού καθολικού µόνο τα αξιόγραφα των οποίων εκκρεµεί η
πίστωση. Επί µεγάλου πλήθους αξιογράφων, µπορεί, αντί της συµπλήρωσης του πίνακα να επισυνάπτονται
φωτοτυπίες των οικείων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού, ως αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος
πρωτοκόλλου.

Γ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ/ Ή
ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ …………. .. ΜΕΧΡΙ …………………
Είδος
Αριθµός
Εκδότης/
Ηµερ.
Ποσό
Παρατηρήσεις
Πληρωτής
Αξιογράφου
λήξης

∆. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Είδος
Αξιογράφου

Αριθµός

Εκδότης/
Πληρωτής

Ηµερ.
λήξης

Ποσό

Παρατηρήσεις

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε ……….αντίγραφα, ένα δε από αυτά παραδόθηκε στον
προσυπογράφοντα εκπρόσωπο της επιχ/σης.

Ο εκπρόσωπος της επιχ/σης

Οι Ελεγκτές

Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι παραπάνω πίνακες, συντάσσονται ιδιαίτεροι πίνακες, οι οποίοι
υπογράφονται και επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τµήµα στο πρωτόκολλο.

