ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
∆.Ο.Υ……………………….

…………………..200…
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ……………………………..έχοντας υπόψη :
1.- Tις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύουν :
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 34
β) των άρθρων 24,25,26,27 και 28
γ) των άρθρων 30,31 και 32
2.- Την αριθµ 1033128/758/141/ΠΟΛ.1061/7-4-03 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ.
3.- Την από ………………………….(αρ.πρωτ……………….) αίτηση τ……
…………………………………………….και τα επισυναπτόµενα σ’αυτή
δικαιολογητικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε την επιστροφή ποσού ………….………………………………..
……………………………Ευρώ, στ..……………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
ύστερα από την από ……………………………αίτηση τ…. για επιστροφή
ΦΠΑ από το πιστωτικό τ.. υπόλοιπο φορολογικής/διαχειριστικής
περιόδου από………………………. έως…………………….
Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται :

Στο ποσό της επιστροφής να συµψηφισθεί τυχόν ληξιπρόθεσµο µέχρι το
χρόνο της επιστροφής χρέος του δικαιούχου προς το δηµόσιο…………………..
και το υπόλοιπο να µεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασµού…………………….
………………………του δικαιούχου.
Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ.
•

∆ιαγραµµίστε µε (χ) την ανάλογη επιλογή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
(Ατελώς)
ΑΙΤΗΣΗ
Προς τη ∆.Ο.Υ………………………
Επώνυµο ή Επωνυµία……..
………………………………….
Όνοµα…………………………
Αντικείµενο εργασιών……..
…………………………………
Α.Φ.Μ………………….
ΘΕΜΑ: Eπιστροφή πιστωτικού
υπολοίπου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε
την ΑΥΟ Π.Ο.Λ.1061/2003
………………/……/2003
άρθρα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.Αναλυτική κατάσταση της
περιπτ.γ της παραγ.6 του
άρθρου 1 (2)
2.Στοιχεία σχετικά µε την
επένδυση (2)
3.Επιµετρήσεις εκτελεσθεισών εργασιών επί κατάσκευών ακινήτων (2)
4.Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 (2)
5.∆ικαιολογητικά της περιπτ.δ
της παρ.6 του άρθρου 1 (2)

Παρακαλώ να µου επιστραφεί το ποσό
των ………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………..…Ευρώ
(………………….) από το πιστωτικό µου
υπόλοιπο τ.. φορολογ…/ή διαχειριστικής (1) περιοδ………..από ../../200. έως
../../200 . .
Το ποσό αυτό δικαιούµαι να µου επιστραφεί επειδή πραγµατοποίησα πράξεις :
Του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1061/2003 (2)
α) οι οποίες προβλέπονται από τα
24,25,26,27 και 28 του κώδικα Φ.Π.Α.(2)
β) για τις οποίες προβλέπεται αναστολή
καταβολής Φ.Π.Α. (2)
γ) εισαγωγές, αγορές ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών, (2)
δ) εκροές υπαγόµενες σε χαµηλότερο
συντελεστή ΦΠΑ από εκείνον των εισροών
Του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1061/2003 (2)
Ο ακριβής υπολογισµός του ποσού που
ζητώ για επιστροφή έγινε µε βάση τα
δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων
µου, όπως αναλυτικά φαίνεται στην
επόµενη σελίδα.
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω
στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και ότι
γνωρίζω τις σοβαρές συνέπειες που
συνεπάγεται µία ψευδής δήλωση.
ΟΑιτών

-----------------------------1.∆ιαγράψτε ανάλογα
2.∆ιαγραµίστε ανάλογα
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ :
1) Στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 1 της παραγράφου 1 της ΑΥΟ
ΠΟΛ.1061/2003 εκτός της περίπτωσης εφοδιασµού πλοίων και
αεροσκαφών.
Αξία απαλλασσόµενων εκροών Σ/στής Φ.Π.Α.

Αναλογών Φ.Π.Α.

ΣΥΝ.
2) Στην περίπτωση (δ) του άρθρου 1 παρ. 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1061/2003 και στην
περίπτωση εφοδιασµού πλοίων και αεροσκαφών.
Φόρος εισροών
01

Αξία φορολογητέων εισροών
02

∆ιαιρέστε τους κωδ.01 δια 02 και στρογγυλοποιείστε το πηλίκο στην
πλησιέστερη ακέραια µονάδα οπότε προκύπτει ο Μέσος Σταθµικός
Συντελεστής.
Μ.Σ.Σ.
03

Αξία εκροών απαλλασσοµένων Φ.Π.Α.
04

Πολλαπλασιάστε :
Kωδ.03 χ κωδ.04
05

* Το ποσό αυτό είναι τεκµαρτό και αποτελεί το όριο µέχρι του οποίου µπορείτε
να ζητήσετε επιστροφή πραγµατικού ποσού φόρου εισροών.
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