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Όνομα .

Aνnκεψενo εργασιώι .
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Α Φ. Μ. .

θΕΜΑ: Εmσφοφή πιστωnKO(ι υπολο(ποu Φ.Π.Α με

βάση την Α Υ.ο. αριθ. 1031790/2051/57~1991

................................ / /20 .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. (Φωτο) QV"Ι(γραφ rι:ριoδικ εκκαθαρισ (3)

2 (Φωτο) QV"Ι(γραφ φοσωριν δηλωσ .
(και αποδειξ. ΕΛΤΑ(3)

3. Μελέτη εI'ένδJσης (4) και πιστoroιήσ ειrn:λεoθεισών
εργααών (5).

4. γπείιΘWΗ δήλωση του Ν. 1599/86

5. Aνaλι..ι11Κήκατάσταση φάξεων (α) ή (β) rερίnrωσης.

•.L

(1) ~ιaγράjJΊε ανάNJγα

(2) διαγρq.ιμίστε a..w.oya

(3) δεν υΤτ>βάλλοV1tll,αν η cίτηση συνυnoβάλλεται με την
εKKαθaρισ1lΚή~ήλωση.

(4) rρOκεψέlOυ για κατασκευές ακινήτων μόνο την πρώτη
φορά.

(5) προκεψένου για κατασκευές cmνήTωv.

Προς τη Δ.Ο .γ .

Παρακαλώ να μου εmστΡaφεi, με nίστωση του λoγaριooμoίι

μου στην .

ποσό δρχ .
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( :: ) από το πιστωτικό μου υπό\οιπο

στ φορολογικ. /ή διaχειρ~ (1) πφοδ... ~ .

από / /20 έως '-../ 120 .

Η επιστροφή να γίνει:

Ο κατά 9Ο%εντός μη.ιός και
κaτ6 10% με την εκκ/κή δήλωση ΦΠΑ

Ο κaτ6100%διόllαφορά:

ΟΔι~ιριστική περίοδο

Ο yπφχouν τρεις ελεγμένες χρήσεις χωρίς απόρριψη
των βιβλίων χωρίς σοβαρές παραβάσεις.

Το ποσό αυτό δκαιooμaι να μου εnιστpαφεi επειδή rραγματo.
ποίησα πράξεις: (2)

Ο α) οι οnoίες πρoβl'έnoνται aπό τα άρ~α 20 ή 22 του
v.164a'86,

Ο β) για τις οπο(ες πρof3λέnετα αναστολή καταβολής ΦΠΑ
Ο γ) εισαγωγές, αγορές ή κοτοοκευές επενΔUτικιl:ι.ιαγα.

θών.

Ο δ) εκροές υπαγόμενες σε χaμηλόlεpo συντελεστή ΦΠΑ
από εκεΙvoν των εισροών.

Ο ακριβής υπολογισμός του ποσαίι που ζητώ για ετuσrpoφή

έγινε με βάση 'ttI δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων μου,

όπως αναλυτικά φαίνεται στην επόμενη σελ£δa.

Δηλώνω υπείιθ.Jνα 6n τα παραπάνω στοιχεια είναι αroλίιτως

ακριβή και ότι γνωρΙζω τις σοβαρές συνέπειες που σwεπάγε-

ται μία ψευδής δήλωση

ΟΑιτών
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1)Σuς πφtmώσεις (σ) και (β) εκτός τ/ς περfιπωσης εφοδιασμού πλάων Kαι'aεpCX7Κσqxίιν.

AEia απaλ/αooq.ιενων εκροών Σ!vnΊςΦΠA Ανσλσγων ΦΠΑ
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2) Στην περfrπωση (δ) και στην περιπτωση εφοδιασμού Πλolων κα. αεροοκαφ<ί>ν.

Φόρος εισρcxiJν

Ν,ία φοραλσγητέων εισροων

Ι
Ι

Διαιρtστε ΊΌυ κωδ. ΟΙ δια 02 και σrΡOΓΓUΛoπαεfσιε 'ΙΌ πηλίκο στην Πλησιέσu:ρη ακtρaια μονόδα οπ61& προκίιπτει
ο Μέσος Σταθμικός Συνπ:h:στής.

Μ.Σ.Σ.

AEjD. εκροών'

Πoλλaπλασιόσπ::.

φφοςεκραων

κωδ. 03 Χ κωδ. 04
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••~οιο ποσό auτ6 .ίνα, ,.. ••.•aρτό κα onoτoλoi 10 όριο μόχρι τaι ,,"οίου μπορεί,.. να ζητήorn: ."στΡοφή πoqyυsrnκQύ ΠοσΡύ Φόρου .ΡΡοών ~

HMEPOUHNIA ΥπαΡΑΦΗ Α.Φ.Μ.1... -- __ --'1 ~ 2/2
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