
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Φ.Π.Α. ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρακαλώ όπως συμπληρωθεί το πιο κάτω ερωτηματολόγιο με ακριβείς 
πληροφορίες. Σημειώνεται ότι η ορθότητα και η πληρότητα του 
ερωτηματολογίου θα επισπεύσουν την εγγραφή της επιχείρησης αυτής στο 
Μητρώο Φ.Π.Α.

Α. Όνομα προσώπου:......................................................................................................

Β. Διατηρείται εξοπλισμένο και στελεχωμένο γραφείο στη Δημοκρατία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ καθορίστε σε ποια χώρα/ες υπάρχει εξοπλισμένο και 
στελεχωμένο γραφείο : .........................................................................................

Γ. Ασκείται η διεύθυνση ή ο έλεγχος στη Δημοκρατία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ καθορίστε σε ποια χώρα/ες ασκείται η διεύθυνση ή ο 
έλεγχος: ..................................................................................................................

Δ. Έιναι η επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φ.Π.Α. άλλου Κράτους Μέλους;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ καθορίστε σε ποια/ες χώρα/ες είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση 
και με πιο αριθμό Φ .Π.Α.:.........................................................................................................

Ε. (ι) Θα πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί

Ναι πραγματοποιεί Θα πραγματοποιήσει Όχι

(и) Η επιχείρηση πραγματοποιεί συναλλαγές εκτός της Δημοκρατίας που θα ήταν 
φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν στη Δημοκρατία;

ΝΑΙ [ I ΟΧΙ I

ΣΤ. Περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας:

Παράδοση αγαθών | | Παροχή υπηρεσιών

Περιγράφετε αναλυτικά την μορφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης :-

Και τα δυο

Παρακαλώ όπως μαζί με το έντυπο Φ.Π.Α. 101 και το συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο επισυνάψετε αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με τις 
δραστηριότητες που ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει η επιχείρηση αυτή (π.χ. 
συμβόλαια, τιμολόγια, αλληλογραφία κλπ).
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(α) Παράδοση Αγαθών:

Εντός EE I j  Εκτός ЕЕ

Συγκεκριμένα σε (χώρες) ........................................................................................................

(β) Απόκτηση/Εισαγωγή/Αγορά αγαθών

Από ЕЕ [ j Από Τρίτες Χώρες | | Στη Δημοκρατία [j____]

Συγκεκριμένα από (χώρες).......................................................................................................

Ζ. Παρακαλώ σημειώστε V σε όποιο/α κουτάκι/ια αφορά/ούν την επιχείρηση
αυτή. (Μπορείτε να συμπληρώσετε πέραν του 1 κουτιού σε κάθε περίπτωση)

(γ) Είδη συναλλαγών σε σχέση με την αγορά και πώληση των αγαθών

> Τα αγαθά αποκτώνται στη Δημοκρατία από άλλο ΚΜ και πωλούνται στη 
Δημοκρατία

> Τα αγαθά αγοράζονται στη Δημοκρατία και εξάγονται σε Τρίτες Χώρες

>  Τα αγαθά εισάγονται από Τρίτες Χώρες και πωλούνται στη Δημοκρατία

>  Τα αγαθά παραμένουν σε καθεστώς προσωρινής διαμετακόμισης και 
ακολούθως αποστέλλονται σε άλλη χώρα

> Τα αγαθά δεν μεταφέρονται στη Δημοκρατία και αφορούν συναλλαγές 
τριγωνικού εμπορίου (μεταξύ ΚΜ)

>  Τα αγαθά δεν μεταφέρονται στη Δημοκρατία και αφορούν συναλλαγές εκτός 
της ЕЕ

>  Άλλο......................................................................................................................

(δ) Παροχή Υπηρεσιών:

(ι) Που παρέχονται -

Εντός ЕЕ I ; Εκτός ЕЕ [ I Στη Δημοκρατία

Συγκεκριμένα σε (χώρες)

(ιι) Προσδιορίστε συγκεκριμένα το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται σε πρόσωπα 

εκτός της Δημοκρατίας : ..........................................................................................................

(ε) Λήψη Υπηρεσιών:

(ι) Από που λαμβάνονται -  

Από EE j I Εκτός ЕЕ | [ Στη Δημοκρατία

Συγκεκριμένα από (χώρες)..............................................................
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(ιι) Προσδιορίστε συγκεκριμένα το είδος των υπηρεσιών που λαμβάνονται από

πρόσωπα εκτός της Δημοκρατίας:

Κατάσταση εγγράφων που επισυνάπτονται:

Πιστοποιητικά Εφόρου Εταιρειών :

> Σύστασης της εταιρείας με αρ. Εγγραφής της Εταιρείας

> Στοιχεία των δ/των και γραμματέα της εταιρείας

>  Στοιχεία του εγγεγραμμένου Γραφείου της εταιρείας

> Στοιχεία των μετόχων της εταιρείας

Αντίγραφο συμβολαίου, τιμολογίων αγοράς τιμολογίων πώλησης αλληλογραφία 
(κυκλώστε το κατάλληλο)
Άλλα (προσδιορίστε).................................................................................................

Συμπληρώθηκε από:

Όνομα .............................

Υπογραφή......................

Ιδιότητα..........................

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Ημερομηνία....................

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ
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