
 ΑΙΤΗΣΗ   
   
Επώνυμο ή Επωνυμία :  Προς τη Δ.Ο.Υ : __________________________________ 
_____________________________________   
Όνομα : ______________________________   
Αντικείμενο  εργασιών : _________________       Παρακαλώ να μου επιστραφεί το ποσό των _________ 
_____________________________________  _______________________________________________ 
ΑΦΜ : _______________________________  __________________________________________ ευρώ 
Θέμα : « Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου  (__________,____€) από το πιστωτικό μου υπόλοιπο της  
            ΦΠΑ σύμφωνα με τη ΑΥΟ ΠΟΛ 1073  φορολογικής ή διαχειριστικής περιόδου από ___/___/___ 
            21-07-04 ______________________  έως ___/___/___. 
            ____________________/____/____       Το ποσό αυτό δικαιούμαι να μου επιστραφεί επειδή  
  πραγματοποίησα πράξεις : 
   
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ   
 Αναλυτική κατάσταση της περιπτ. β’ του    Του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1073/21-07-04. 
 άρθρου 4.    α) Οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 24, 
 Στοιχεία σχετικά με την επένδυση.    25, 26, 27 και 28 του κώδικα Φ.Π.Α. 
 Επιμετρήσεις εκτελεσθεισών εργασιών    β) για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβο- 
 επί κατασκευών ακινήτων.    λής Φ.Π.Α. 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της    γ) Εισαγωγές, αγορές ή κατασκευές. 
 περίπτωσης γ’ του άρθρου 4.    δ) Εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της    Φ.Π.Α. από εκείνον των εισροών. 
 περίπτωσης ε’ του άρθρου 4.     
 Κατάσταση της περ. δ’ του άρθρου 4.    Του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1073/21-07-04. 
      
          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. 
      
          Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία 
     είναι απολύτως ακριβή & ότι γνωρίζω τις σοβαρές 
     συνέπειες που συνεπάγεται μία ψευδής δήλωση. 
      
      
      
     Ο  ΑΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ : 
1. Στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/21-07-04. 

 Αξία απαλλασσόμενων 
εκροών 

Συντελεστής ΦΠΑ ή ΜΣΣ 
ΦΠΑ εισροών στην 

περίπτωση πλοίων και 
αεροσκαφών 

Αναλογών ΦΠΑ 

    
    
    
Σύνολο    
 

2. Στην περίπτωση (δ) του άρθρου 1 ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/21-07-04. 
 

ΜΣΣ 01   
    
Αξία φορολογητέων εκροών 02   
    
Πολλαπλασίαστε : 03   
     (Κωδικός 01)  Χ  (Κωδικός 02)    
    
Ποσό κωδικού 03 04   
     Μείον φόρου έκροών δήλωσης    
 
1) ΜΣΣ ΦΠΑ εισροών = φόρος εισροών / αξία φορολογητέων εισροών. 
2) Το ποσό αυτό είναι τεκμαρτό και αποτελεί το όριο μέχρι του οποίου μπορείτε να ζητήσετε 

επιστροφή πραγματικού ποσού φόρου εισροών. 


