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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1041
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των
δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013
(Α΄167),
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2,
του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
γ) των άρθρων 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 32,
34, 35, 36, 37, 41 και 45 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως
ισχύουν,
δ) των άρθρων 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22Α, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 39Α, 40, 42, 43, 43Α,
59, 60, 64, 67, 69, 70, 71Α, 71Ε και 72 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), όπως ισχύουν,
ε) του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύουν,
στ) της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
ζ) της Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017 (Β΄ 2743)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Διοικητή σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»,
η) της Α.1017/22.01.2019 (Β΄ 63) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων».
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2. Τις διατάξεις της Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 28.1.2013
(Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ.
3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του
ν. 2753/1999 (249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού
αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να
μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
ν. 2873/2000 (Α΄285).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 7 περί αποδεικτικής δύναμης στοιχείων ταυτότητας και 8 περί Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης των αντιγράφων, όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006
(Α΄ 276) περί βεβαίωσης, είσπραξης και επιστροφής
εσόδων.
9. Τις διατάξεις του ν. 3525/2007 (Α΄ 16) περί πολιτιστικών χορηγιών.
10. Τις διατάξεις της παραγράφου Β2 του άρθρου 43
και της παραγράφου Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011
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(Α΄ 249) περί φορολογικών κινήτρων αποκατάστασης
κτιρίων στην περιοχή Γεράνι και Μεταξουργείο στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81)
περί προϋποθέσεων δικαιολόγησης απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών.
12. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (Α΄ 188), όπως ισχύουν περί του τίτλου «Apostille (Convention de la Haye
du 5 Octobre 1961)» «Επισημείωση (Σύμβαση της Χάγης
της 5 Οκτωβρίου 1961)».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) περί της κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
14. Τις ΠΟΛ. 1005/2017 (Β΄ 145) και ΠΟΛ.1100/2017
(Β΄ 2381) αποφάσεις της Υφυπουργού Οικονομικών, περί
καθορισμού δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017 και ένταξης των
δαπανών υγείας στο κτίσιμο του αφορολόγητου.
15. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013.
16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων
1. Oι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, των υπόχρεων της παραγράφου 1
του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι
οικείες διατάξεις. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις
δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ. Ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτύου υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες αρχικές
και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, καθώς και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό
έτος 2015 και εφεξής.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με
τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς
του κωδικούς πρόσβασης.
Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή - φοροτεχνικό
αφορά στη διαχείριση των εντύπων E1, E2 (όπως έχουν
ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και του Ε3, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TaxisNet.
Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς
τον λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ
(άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2690/1999, όπως ισχύει).
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3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής
αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική
και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με
ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές
σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει
και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της
δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει
αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής.
4. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές με βάση τα οριζόμενα στην περ. α'
της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013, δεν
απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους.
Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του
ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά
του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο
πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο
χωριστά.
Oι σύζυγοι ωστόσο δύνανται να υποβάλουν χωριστή
δήλωση, κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 4 του
άρθρου 67 του ν. 4172/2013, με την διαδικασία που περιγράφεται στην Α. 1017/2019 απόφαση του Διοικητή
ΑΑΔΕ (Β’ 63).
Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση,
χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο
υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους
είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη
διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του
Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.
5. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το
Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με δήλωση μεταβολής, δύνανται
να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.
Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης
το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.
6. Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους ημεδαπής. Σε περίπτωση που
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία
του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα
καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2019 (ΠΟΛ. 1201/2017 απόφαση
Διοικητή ΑΑΔΕ).
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7. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται σε
χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα
έως 31.12.2019. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την
υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και
τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/ εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
8. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο
τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
11 του ΚΦΕ, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου
τέκνου υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για τα
εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια δήλωση από τον
πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική
περιουσία ηλεκτρονικά.
10. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος
30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν
στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της
επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις
και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού
φόρου από τις Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης από το
άρθρο 20 παρ. 1 του ΚΦΔ, προθεσμίας των 90 ημερών
από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός
της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι
δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η
επιφύλαξη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 20 του ΚΦΔ, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την
αναστολή της είσπραξης του φόρου.
11. Στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο (φυσικό
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα)
σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο
ίδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013, ο φόρος (3%) που βαρύνει τον ανάδοχο
συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρίας ή κοινοπραξίας. Επειδή στην περίπτωση αυτή διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου (3%)
από τον κύριο του έργου κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο (φυσικό
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα)
και περαιτέρω υποβλήθηκε και το σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2018, ο αρχικός
ανάδοχος υποβάλλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. δήλωση χωρίς τον συμψηφισμό του παρακρατούμενου φόρου (3%)
που διενεργήθηκε από τον κύριο του έργου (σχετ. ΠΟΛ.
1025/2017 εγκύκλιος).
12. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω

5073

διαδικτύου, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3,
όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3
επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν
υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων και
συνυποβαλλόμενων εντύπων
1. Ορίζουμε ότι για το φορολογικό έτος 2018 ο τύπος
και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) (παράρτημα Α), καθώς και
των συνυποβαλλόμενων εντύπων:
α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φ-01.002)-(Ε2) (παράρτημα Β),
β) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) (παράρτημα Γ) καθώς
και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που
τη συνοδεύει και
γ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16)
(παράρτημα Δ),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα.
Άρθρο 3
Ορισμός Τύπου Πράξεων Διοικητικού ή
Διορθωτικού Προσδιορισμού του Φόρου
1. Ορίζουμε ως το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε, τον τύπο της πράξης του Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού, κατά περίπτωση, του φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης, με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή του υπόχρεου και συζύγου/ΜΣΣ.,
φορολογικού έτους 2018 και εφεξής.
Ορίζουμε, επίσης, ως το συνημμένο υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΣΤ, τον τύπο της πράξης του Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού, κατά περίπτωση, του
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του
φόρου πολυτελούς διαβίωσης, με την οποία συνιστάται
και βεβαιώνεται η απαίτηση του υπόχρεου και συζύγου/
ΜΣΣ., φορολογικού έτους 2018 και εφεξής.
Η πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση τις αρχικές ή εμπρόθεσμες τροποποιητικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του
ν. 4174/2013.
Η πράξη Διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου
εκδίδεται με βάση τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του
ν. 4174/2013.
2. Στην ειδοποίηση πληρωμής περιλαμβάνεται ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση, ποσό για καταβολή.
Εάν το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε δόσεις, ενσωματώνεται στην Πράξη Προσδιορισμού του Φόρου
η ειδοποίηση πληρωμής ολικής εξόφλησης ή ειδοποίη-
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ση, με ανάλυση των δόσεων διακριτά (πλήθος δόσεων,
ποσό κάθε δόσης, ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης)
και η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.). Η έκδοση των ειδοποιήσεων πληρωμών, γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση της δήλωσης, με τη συμπλήρωση όλων των
απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων.
Η ειδοποίηση επιστροφής ενσωματώνεται στην πράξη
προσδιορισμού του φόρου εάν από την εκκαθάριση της
αρχικής δήλωσης προκύπτει ποσό προς επιστροφή και
το ποσό επιστρέφεται μέσω τραπεζών, σύμφωνα με τις
Α.Υ.Ο - ΠΟΛ. 1275/2001, 1077/2003 και 1146/2013.
3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων Φ.Π. που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού
ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου κατά περίπτωση,
με τις οποίες συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η
απαίτηση του φορολογούμενου. Παράλληλα, κοινοποιεί
τις πράξεις στους φορολογούμενους, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4174/2013. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να εκτελείται όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 19 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
4. Οι φορολογούμενοι θα εκτυπώνουν, από το Taxisnet,
την Πράξη Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού
Φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης
που διαθέτουν, στην οποία αναγράφεται ότι αποτελεί
ακριβές αντίγραφο αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης
και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη σήμανση για
την εγκυρότητα της Πράξης Διοικητικού ή Διορθωτικού
Προσδιορισμού Φόρου, μέσω του www.aade.gr.
Την εκτύπωση των δύο (2) πράξεων προσδιο.ρισμού
φόρου δύνανται να την πραγματοποιούν και οι δύο
σύζυγοι, στην περίπτωση κοινής δήλωσης έγγαμων ο
καθένας με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης. Στην
περίπτωση που η σύζυγος δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου θα εκτυπώνονται με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου.
Επίσης, μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις,
από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση. Η εκτύπωση
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα,
για την εξόφληση της οφειλής.
Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.aade.gr. Η Δ/νση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά την ανάρτηση των
Πράξεων Προσδιορισμού Φόρου στο λογαριασμό των
φορολογουμένων, αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση
στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση
τροποποιητικών δηλώσεων, αναγράφεται, διακριτά, το
αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αμέσως προηγούμενης
δήλωσης του ιδίου έτους, καθώς και το αποτέλεσμα
της νέας εκκαθάρισης, χωρίς να γίνεται μνεία αν έχουν
καταβληθεί ή επιστραφεί τα ποσά της προηγούμενης
εκκαθαρισθείσας δήλωσης.
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6. Ανάλογα με το είδος της δήλωσης, το έτος της δήλωσης και το περιεχόμενο της, δύναται να εμφανίζονται
διάφορα μηνύματα, κατά περίπτωση, προς ενημέρωση
των φορολογουμένων.
7. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση
τροποποιητικών και αρχικών δηλώσεων παρελθόντων
ετών από τη Δ.Ο.Υ., δεν αναγράφονται στοιχεία που αφορούν δόσεις ή επιστροφή φόρου.
Άρθρο 4
Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου
1. Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος
των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν
δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργάσιμων ημερών,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΔ. Μετά
το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας,
όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου
εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται
για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι Πράξεις Διοικητικού/
Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 32 και το άρθρο 34 του ν. 4174/2013
(ΚΦΔ). Oι Πράξεις Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδονται και
κοινοποιούνται στους φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ.
εκκαθάρισης της δήλωσης με απλή επιστολή, σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ΚΦΔ.
2. Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις
που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, δύναται να ζητηθεί να
προσκομιστούν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και στη συνέχεια εκδίδονται οι Πράξεις Διοικητικού/
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 32 και το άρθρο 34 του ν. 4174/2013
(ΚΦΔ). Οι Πράξεις Διοικητικού/ Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, και στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδονται και
κοινοποιούνται στους φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ.
εκκαθάρισης της δήλωσης με απλή επιστολή, σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ΚΦΔ.
3. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί
μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει
ο φορολογούμενος είναι μόνο αυτά που αφορούν τον
λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής
του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.
4. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών
ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων
του ΕΣΥ, αυτές παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και
τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο
εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή
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συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., εκτός από τις δηλώσεις
που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις φορολογικών ετών 2015 και εφεξής, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προσδιορίζεται από τις
δηλώσεις αυτές καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 67 του ΚΦΕ μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ αν η
πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί το επόμενο έτος,
η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης
προσδιορισμού φόρου.
5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης
της βεβαίωσης αποδοχών του εργοδότη ή του ταμείου
κοινωνικής ασφάλισης και όχι λόγω υπαιτιότητας του
δικαιούχου των αποδοχών ή συντάξεων, θεωρούνται
εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις εντός
του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές βεβαιώσεις αποδοχών - συντάξεων
(ΠΟΛ. 1083/2018). Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην
A.A.Δ.Ε. εκπρόθεσμα ή διορθώνεται αρχική βεβαίωση
αποδοχών από τον φορέα, τότε ο φορολογούμενος ενημερώνεται ταυτόχρονα από τον φορέα ότι έχει εκδοθεί
βεβαίωση αποδοχών και συνεπώς έχει υποχρέωση να
υποβάλει νέα δήλωση.
6. Στην περίπτωση ανείσπρακτων αποδοχών, ο μισθωτός φορολογούμενος που διαθέτει βεβαίωση αποδοχών
του εργοδότη του από την οποία δεν προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από ανείσπρακτες αποδοχές
στα έτη που ανάγονται, δύναται να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. για
τη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ' έτος, με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το οποίο θα αποδεικνύει
τον διαχωρισμό των αποδοχών στα έτη που αφορούν,
όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των
αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική
απόφαση, κ.α.
7. Για το εισόδημα όλων των κατηγοριών (από μισθωτή
υπηρεσία και συντάξεις, από επιχειρηματική/αγροτική
δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου), που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από
φορολογικό κάτοικο ημεδαπής και έχει καταβληθεί γι'
αυτό ή έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος φυσικών
προσώπων, εφόσον έχει δικαίωμα να φορολογήσει και
η αλλοδαπή χώρα και η Ελλάδα, δηλαδή είτε προβλέπεται με βάση τις διμερείς συμβάσεις να φορολογήσουν
και οι δύο χώρες, είτε δεν υπάρχει σύμβαση με τη χώρα
προέλευσης του εισοδήματος, ο φόρος πιστώνεται μέχρι
το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό
στην Ελλάδα (άρθρο 9 ΚΦΕ). Το ποσό που καταβλήθηκε
ή παρακρατήθηκε αναγράφεται στους κωδικούς 651652 αν πρόκειται για εισόδημα από μισθούς, συντάξεις
κλπ. αλλοδαπής προέλευσης, τους κωδικούς 265-266
αν πρόκειται για εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, τους κωδικούς
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469-470 για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα, τους κωδικούς 653-654 για εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, τους κωδικούς 683684 για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, τους κωδικούς
175-176 για εισόδημα από ακίνητη περιουσία και τέλος
τους κωδικούς 867-868 για υπεραξία από μεταβίβαση
κεφαλαίου.
Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους
πιο πάνω κωδικούς, δύνανται να καλούνται στη Δ.Ο.Υ.
για προσκόμιση δικαιολογητικών.
Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή
η παρακράτηση του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κ.Φ.Δ. (άρθρο 16 ν. 4174/2013) και όπως αυτά καθορίστηκαν στην ΠΟΛ. 1026/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (170Β΄).
Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια
Η.Π.Α.), για τις ανάγκες πίστωσης του φόρου αλλοδαπής
λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή
Ορκωτού Ελεγκτή. Σε περίπτωση όμως, περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση τη μέση ετήσια
ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος.
Προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. πιστώνεται
μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και
όχι και ο πολιτειακός φόρος.
8. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου
και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου,
από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
9. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις
δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη
Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη προσδιορισμού φόρου
εκδίδεται το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την
έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.
10. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται
εμπρόθεσμα, είτε στη Δ.Ο.Υ είτε ηλεκτρονικά, καλείται
ο φορολογούμενος για έλεγχο δικαιολογητικών και η δήλωση εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. μετά την καταληκτική
ημερομηνία της πρώτης δόσης, ο φόρος καταβάλλεται
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ανά δίμηνο, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ.
11. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η
λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί. Ειδικότερα, για δηλώσεις που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα και οδηγούνται για έλεγχο στη ΔΟΥ δεν
λαμβάνεται υπόψη, για τον υπολογισμό των τόκων, το
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή
της δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση αυτής από τη ΔΟΥ.
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12. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από
δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση
φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται
σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες
η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Σεπτεμβρίου 2019 και η δεύτερη μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2019.
13. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση
την πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν
υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ ανά σύζυγο (παρ. 1
άρθρου 18 ν.3522/2006 - ΦΕΚ 276 Α΄).
14. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την πράξη
προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ
ανά σύζυγο (παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3522/2006).
Άρθρο 5
Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται
υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε
απόκτηση ΑΜΚΑ. Υποχρεωτική είναι επίσης και η αναγραφή ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών, στον Πίνακα 8.
Περαιτέρω, εξαιρούνται από την αναγραφή του ΑΜΚΑ
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι φορολογούμενοι οι οποίοι για λόγους που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να
γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους, ούτε
για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι
της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου.
2. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από το αν φορολογούνται ή όχι, καθώς και ανεξάρτητα από τον τρόπο
φορολόγησης τους. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο
φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.
3. Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται
στη Δ.ΗΛΕ.Δ, με τις αποφάσεις Α. 1009/11.1.2019 και
ΠΟΛ. 1033/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ.
1054/2015 και 1260/2015 αποφάσεις, είτε προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από
μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, κ.λπ.) και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων
της δήλωσης, είτε οι φορολογούμενοι ενημερώνονται
μέσω πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους και των
παρακρατηθέντων φόρων, καθώς και λοιπών στοιχείων
της δήλωσης (πχ. δόσεις δανείων).
4. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης
των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν
στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζο-
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νται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική
ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα διαφορετικά.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31
του ν. 3986/2011 εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν πρόκειται
για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500)
κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους. Για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών
εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος
ή την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπόψη η
τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού
της Χώρας. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα δεν
ασκείται ολόκληρο το φορολογικό έτος σε περιοχή που
απαλλάσσεται, αλλά λόγω μεταφοράς έδρας ασκείται
κάποιους μήνες και σε περιοχή που δεν υπάρχει η πληθυσμιακή εξαίρεση, το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται
αναλογικά για τους μήνες λειτουργίας στη μη απαλλασσόμενη περιοχή.
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4484/2017
τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του
ν. 3986/2011, ως προς την έννοια του υποκαταστήματος για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και δόθηκαν σχετικές οδηγίες με
την ΠΟΛ. 1156/2017 εγκύκλιο. Συνεπώς, για τις εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για
τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και οι
οποίες δηλώνονται στον κωδικό 008 του εντύπου Ε3,
δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4577/2018 (Α΄ 199), που τροποποίησαν
την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιρούνται
από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος,
οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016
(Α΄ 78), καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά βρίσκονται σε
κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που
η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό
έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με
τους μήνες λειτουργίας.
Β. ΕΝΤΥΠΟ Ε2
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (έντυπο
Ε2), ορίζονται τα κάτωθι:
Για τη συμπλήρωση της στήλης 4, γίνεται επιλογή της
κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την
ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει
για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, θέση
Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (θέατρο, Κινηματογράφος,
Μουσείο κλπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη
συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση χειρόγραφης
υποβολής της δήλωσης.
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Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται στους τίτλους
των στηλών. Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα
ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 άρθρου 39 του ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν στα φορολογικά έτη 2015-2017 στους κωδικούς
125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018.
Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης
περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της
ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή
απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή
επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του
μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων
που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ΚΦΕ, και έχουν
προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών
πριν από την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση
ασκηθείσας αγωγής στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την εκδίκαση αυτής, η αγωγή
γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται
από υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα.
Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει,
αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας
χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή.
Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής
απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η
οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και
εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν
έχουν εισπραχθεί. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο
εδάφιο ισχύουν και για τη μη εισπραχθείσα αποζημίωση
για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου για μισθώσεις
που λύνονται μετά από την έκδοση σχετικής δικαστικής
απόφασης αποβολής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται
στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.
Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και
η χρήση του ακινήτου.
Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα
που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Booking
κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα
δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb,
Booking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα
με το άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
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Στον κωδικό 62: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που
αποκτάει ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η
οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή.
Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία
στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.
Στον νέο κωδικό 63: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής
πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που
αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η
οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας
από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από
την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.
Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος
αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον
υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη,
από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε
άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό, κ.λπ.) και ανεξάρτητα
αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα
ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή
ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο
στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη
παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον
αριθμό «999999999».
Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Ως αύξων αριθμός του Πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κτλ.
Ακίνητα» των «Συμπληρωματικών Στοιχείων Ακίνητης
Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός του Πίνακα
της 1ης σελίδας.
Στην Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων (έντυπο Ε2)
δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων
ανήλικων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα. Τα ακίνητα
αυτά συμπληρώνονται και στον Πίνακα Ι της δεύτερης
σελίδας του εντύπου, αναγράφοντας και τον ΑΦΜ του
τέκνου.
Γ. ΕΝΤΥΠΟ Ε1
Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1),
ορίζονται τα κάτωθι:
Τα στοιχεία του φορολογούμενου απαιτείται να είναι
επικαιροποιημένα, καθόσον χρησιμοποιούνται και ως
στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, στην επιβεβαίωση στοιχείων, υποχρεωτικά καταχωρείται και η
ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail) που χρησιμοποιείται.
Στις κοινές δηλώσεις έγγαμων, υποχρεωτικά δηλώνουν
διεύθυνση e- mail και οι δύο σύζυγοι. Στις χωριστές δηλώσεις έγγαμων, κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων
τους στην A.A.Δ.Ε., εμφανίζονται αποκλειστικά τα ατομικά τους στοιχεία.
Ειδικά, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και τη χώρα φορολογικής κατοικίας
του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα στοιχεία Μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για
σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών.
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Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τη χώρα φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται
στην επιβεβαίωση στοιχείων ή το πεδίο της χώρας φορολογικής κατοικίας είναι κενό, θα πρέπει να τροποποιήσει/
συμπληρώσει το σχετικό πεδίο.
Oι παραπάνω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε
κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, να προσκομίσουν
το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence
certificate) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποδείξουν τη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας.
Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται μεταβολής της
φορολογικής τους κατοικίας για το έτος 2018, ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1201/2017
απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ενώ για προγενέστερα του
2018 έτη, ακολουθούν τη διαδικασία της ΠΟΛ.1177/2014
εγκυκλίου, αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην ΠΟΛ.1201/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ)
Προστίθεται πεδίο το οποίο συμπληρώνεται με τον
ΑΦΜ του έτερου συζύγου, από όποιον έγγαμο φορολογούμενο έχει επιλέξει να υποβάλει χωριστή δήλωση
από τον άλλο σύζυγο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
α. Οι κωδ. 327-328 συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν δήλωση με εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά,
προκειμένου να υπολογιστεί η προκαταβολή μειωμένη
κατά 50%. Στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2018
και επόμενες, θα περιορίζεται η προκαταβολή στο μισό
σε όσους αναγράφουν για πρώτη φορά εισοδήματα,
ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης από επιχειρηματική δραστηριότητα, στους υποπίνακες Γ1 και Γ2 του
έντυπου Ε1. Πιο συγκεκριμένα, θα περιορίζεται στο μισό,
σε όσους δηλώσουν για πρώτη φορά εισόδημα αγροτικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας υπόχρεων σε
υποβολή εντύπου Ε3 (φυσικά πρόσωπα με έναρξη στο
Μητρώο), εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας
μη υπόχρεων σε υποβολή εντύπου Ε3 (φυσικά πρόσωπα
χωρίς έναρξη στο Μητρώο, μη επιτηδευματίες, όπως
δημόσιοι υπάλληλοι αυτοεκδότες βιβλίων ή εισηγητές
σεμιναρίων), καθώς επίσης και εισόδημα της παρ. 3 του
άρθρου 21 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει μεμονωμένη πράξη με σκοπό την επίτευξη
κέρδους ή συστηματική διενέργεια πράξεων, 3 ομοειδείς, κλπ.). Ομοίως, θα περιορίζεται η προκαταβολή στο
μισό και όταν προκύπτει για πρώτη φορά προστιθέμενη
διαφορά τεκμηρίων, η οποία φορολογείται ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
β. Οι κωδ. 319-320 συμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, στην περίπτωση που ο/η φορολογούμενος/η είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.
γ. Οι κωδικοί 023-024 συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την προσκόμιση
αποδείξεων για τη διατήρηση της μείωσης φόρου του
άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (άρθρο 16 περ.3δ) και συνεπώς έχουν τη μείωση φόρου, ακόμη κι αν δεν έχουν
συγκεντρώσει αποδείξεις για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών.
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δ. Ο κωδ. 329 συμπληρώνεται στην περίπτωση που
η δήλωση υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας
κληρονομιάς, μεσεγγυούχο, προσωρινό διαχειριστή,
σύνδικο πτώχευσης, ή δικαστικό εκκαθαριστή. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα. Σε περίπτωση διορισμού δικαστικού εκκαθαριστή κληρονομιάς, ο
δικαστικός εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να υποβάλει
και τις σχετικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία θανάτου (στον ΑΦΜ του αποβιώσαντος). Για τα εισοδήματα
της κληρονομιάς που αποκτώνται μετά τον θάνατο του
κληρονομουμένου, ο δικαστικός εκκαθαριστής υποβάλει
χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τη δήλωση στον ΑΦΜ του κληρονόμου, ενώ παραμένει η υποχρέωση του κληρονόμου
να υποβάλλει (με ηλεκτρονική υποβολή) δήλωση για τα
μη κληρονομιαία εισοδήματά του.
ε. Ο κωδ. 331 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η
δήλωση υποβάλλεται από κληρονόμο του φορολογούμενου που απεβίωσε.
Ο εξ απογραφής κληρονόμος δηλώνει τα εισοδήματα
που προέρχονται από την κληρονομιαία περιουσία, η
οποία έγινε αποδεκτή με το ευεργέτημα της απογραφής,
από κοινού με τα εισοδήματα που προέρχονται από την
ατομική του περιουσία (σε μια ενιαία δήλωση), αδιαφόρως εάν η κληρονομιά αποτελεί χωριστή ομάδα με
πιθανότητα μερικής ή ολικής διάθεσης αυτής προς ικανοποίηση των κληρονομικών πιστωτών (Γνωμ. 474/1998
Ν.Σ.Κ).
στ. Οι κωδ. 021-022 συμπληρώνονται όταν ασκείται
επιχειρηματική δραστηριότητα και ο φορολογούμενος
είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) προκειμένου να υπολογιστεί η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΚΦΕ, για το μέρος του εισοδήματος
που προέρχεται από την αγροτική δραστηριότητα.
ζ. Στους κωδ. 037-038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο
ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι
κατ' επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 65 του ν.4389/2016).
η. Απαλείφθηκαν οι κωδικοί 025-026 λόγω κατάργησης των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 73 του
ν. 3842/2010.
θ. Οι κωδικοί 029-030 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στην περίπτωση που έχει ακίνητα ή καταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία
στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το αν αποκτά από αυτή
εισόδημα ή όχι. Οι ανωτέρω κωδικοί συμπληρώνονται
και από τους φορολογούμενους που έχουν επενδύσει,
μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε
χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού εκδότη (μετοχές,
ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα).
ι. Οι κωδ. 011-012 συμπληρώνονται από όσους ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 3023/2002 και αφορά τους βουλευτές και ευρωβουλευτές των οποίων τα ποσά της αποζημίωσης και των
συντάξεων που διαθέτουν στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου ιδιωτικής χρηματοδότησης
πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού.
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ια. Οι κωδ. 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης,
εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8. Τα
στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου και οι μήνες φιλοξενίας. Οι κωδικοί αυτοί δεν
συμπληρώνονται από τους έγγαμους φορολογούμενους
που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον
έτερο σύζυγο με τον οποίο συνοικούν και ο οποίος δεν
έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία ή στη
δωρεάν παραχωρημένη ή δεν συμμετέχει ως μισθωτής
στη μισθωμένη κύρια κατοικία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
Για τους κωδικούς 005-006 και όσον αφορά την συμπλήρωση τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πρόσθετη μείωση φόρου διακοσίων (200) ευρώ, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' του
άρθρου 17 του ν. 4172/2013, για τα εξαρτώμενα μέλη
του φορολογούμενου, ορίζονται τα εξής:
α. Στις κοινές δηλώσεις έγγαμων ή Μ.Σ.Σ. που έχουν
από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία και εφόσον δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις τα εξαρτώμενα τέκνα, συμπληρώνονται οι κωδικοί- 005-006 από τον υπόχρεο κι
αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να πιστωθεί το ποσό των
διακοσίων (200) ευρώ, αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο του άλλου συζύγου.
β. Στις περιπτώσεις που έγγαμοι φορολογούμενοι ή
Μ.Σ.Σ. έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις
και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και εφόσον
δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις τα εξαρτώμενα
τέκνα, η μείωση πραγματοποιείται άπαξ, σε κάθε περίπτωση μόνο σε έναν σύζυγο/ Μ.Σ.Σ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/
Μ.Σ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται διασταύρωση
και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι το τέκνο με
αναπηρία δηλώθηκε και από τους δύο συζύγους/ Μ.Σ.Σ,
η μείωση φόρου γίνεται στον σύζυγο/ΜΣΣ με τον μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ)
Υποπίνακας 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις)
α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307- 308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020 του Πίνακα 2, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, ενώ αν πρόκειται για αλλοδαπό
πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, ο φορολογούμενος καλείται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.
β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ.
εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα
ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.
γ. Η από 14.6.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του
ν. 4549/2018, με το άρθρο 115 παρ. 11 του οποίου προστέθηκε νέα παρ. 4 στο άρθρο 60 του ΚΦΕ) διενεργού-
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μενη παρακράτηση με συντελεστή 5% επί του καθαρού
ποσού των αμοιβών που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος,
καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 37 του ν.1545/1985 δεν εξαντλεί τη φορολογική
υποχρέωση για τις αμοιβές αυτές. Οι εν λόγω αμοιβές
και οι παρακρατηθέντες φόροι δηλώνονται όπως και οι
αντίστοιχες αμοιβές και παρακρατηθέντες φόροι από
μισθούς.
δ. Oι κωδικοί 325-326 έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που
αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές αποδοχών
(Α. 1009/2019 απόφαση Διοικητή) και αφορούν τις κάτωθι περιπτώσεις:
i) Αμοιβές μελών Δ.Σ. για παροχή υπηρεσίας που
σύμφωνα με την περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του
ν. 4172/2013 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία,
μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων που
τους διενεργήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς
να αναγράφεται κανένα ποσό στους κωδικούς 351-352.
ii) Αμοιβές διαχειριστών ΕΠΕ και IKE. Οι αμοιβές αυτές
αναγράφονται μικτές, εφόσον οι αντίστοιχες εισφορές
καταβλήθηκαν από τους ίδιους τους φορολογούμενους
και για αυτές τις αποδοχές οι αντίστοιχες εισφορές που
καταβλήθηκαν αναγράφονται στους κωδικούς 351-352,
ενώ οι φορολογούμενοι οδηγούνται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.
iii) Αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων O.E. και Ε.Ε. για
τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους
αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της
εταιρίας (ΔΕΑΦ Α 1064780 ΕΞ2015/11.5.2015 έγγραφο).
Οι αμοιβές αυτές αναγράφονται μικτές, εφόσον οι αντίστοιχες εισφορές καταβλήθηκαν από τους ίδιους τους
φορολογούμενους και κανένα ποσό δεν συμπληρώνεται στους κωδικούς 351-352, διότι οι εισφορές αυτές
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας που
συμμετέχουν, αν οι εταίροι αυτοί δεν ασκούν ατομική
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στους κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται οι τυχόν
αμοιβές των πιο πάνω προσώπων που προέρχονται από
διανομή κερδών, διότι αποτελούν μέρισμα.
ε. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που
καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής
ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης όπως
χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το
εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Συμπληρώνονται ομοίως και οι εισφορές NAT. Οι εισφορές
αυτές αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων
ή σχετικών δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι
προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν προσκλήσεώς τους. Ομοίως, αναγράφονται και τα ποσά που
καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς υπέρ
ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (TEA), κατά το μέρος
που αφορούν τη μισθωτή τους εργασία (ΠΟΛ.1227/2018
εγκύκλιος).
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στ. Oι κωδικοί 651-652 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε
στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις
αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης. Δεν συμπληρώνεται τυχόν ποσό
φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα
από μισθόύς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης όπου
η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης.
ζ. Οι κωδικοί 393-394 έχουν συμπληρωθεί από τη
Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές
(Α.1009/2019 απόφαση Διοικητή) και αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για
μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή
από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Οι κωδικοί
αυτοί συμπληρώνονται προκειμένου να συμψηφιστούν
ποσά φόρου που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στην
Ελλάδα.
η. Οι κωδικοί 395-396 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν ασφάλισμα που καταβάλλεται
σε αυτόν από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που ο εργοδότης
του είχε συνάψει με αυτούς τους φορείς. Το ασφάλισμα
αυτό, για το οποίο δεν διενεργήθηκε η παρακράτηση
της περ. ε' παρ.1 άρθρου 64 του ν. 4172/2013 από τους
εν λόγω φορείς, φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου
ανάλογα με τον τρόπο καταβολής (περιοδικά, εφάπαξ,
πρόωρη εξαγορά) και οι φορολογούμενοι καλούνται στη
Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.
θ. Λόγω της κατάργησης από 1.1.2018 της μείωσης
φόρου του 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου που
διενεργούταν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 60 του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (παρ. 2 άρθ. 69 ν.4472/2017),
από τον Πίνακα 4Α απαλείφονται πλέον οι επιλογές των
κωδικών που αφορούν τον φόρο που αναλογεί (313314 και 345-346) και αναγράφονται μόνο οι φόροι που
παρακρατήθηκαν.
Υποπίνακας 4Β (εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος Ε.Ν.)
Το εισόδημα που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού
ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%
και 10%, αντίστοιχα, και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Στους
κωδικούς 257-258, 259-260 του Πίνακα 4Β που αφορούν
τις αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος
εμπορικού ναυτικού, αναγράφεται μόνο ο φόρος που
παρακρατήθηκε με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών.
Υποπίνακας 4Γ1 (εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα)
Το εισόδημα που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.
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Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο
(έσοδα μείον έξοδα) ανεξάρτητα από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων. Οι μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων
που έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις
αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις
είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος
2018, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.
Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (λογιστικός προσδιορισμός) φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1
του άρθρου 15 (κλίμακα μισθωτών), χωρίς δηλαδή τα
εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα
από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και
συντάξεις (παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4172/2013).
Ο χαρακτηρισμός του κατ' επάγγελμα αγρότη προκύπτει από επίσημη ταυτοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3874/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016 Για τους
κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται οι μειώσεις του φόρου
του άρθρου 16, εφόσον τουλάχιστον το πενήντα τοις
εκατό (50%) του συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο συνολικό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η
κύρια σύνταξη από ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), οι αμοιβές από
παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων
υπαγομένων στην ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους,
για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων
συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και
υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).
Κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/
2013 και για το φορολογικό έτος 2018 τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης δραστηριότητας από
1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη
άσκησης της δραστηριότητάς τους, έχουν τη μείωση
του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου
του άρθρου 15 κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον
αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική
και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Επιπλέον, η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/
2013 έχει εφαρμογή για όποιον ασκεί ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το
αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων με
βάση τα Ε.Λ.Π. και την ένταξη του στα καθεστώτα του
ΦΠΑ. Η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται για το πρώτο έτος
που δηλώνεται εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα μέσω Ε3 και για τα δύο (2) επόμενα έτη
για τα οποία δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα (ΠΟΛ. 1205/2018 εγκύκλιος).
Το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα λογίζεται ανεξάρτητα από τον τόπο και
τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των ιδίων
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παραγόμενων αγροτικών προϊόντων (Δ12 Α 1109216
ΕΞ2014/24.7.2014 έγγραφο) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 116 του ν. 4316/2014, ο ορισμός της αγροτικής
δραστηριότητας της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του
ν. 3874/2010 ισχύει και για λόγους φορολόγησης του
κέρδους από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW (ΠΟΛ. 1116/2015 εγκύκλιος).
Από 1.1.2017 η δραστηριότητα της οικοτεχνίας όπως
ορίζεται στις διατάξεις του ν. 3874/2010 (άρθρο 2 περ. δ')
και του ν. 4235/2014 (άρθρο 56 παρ. 2α), περιλαμβάνεται
για φορολογικούς σκοπούς στην έννοια της αγροτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Όλες οι κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών
επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κατά το μέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από
ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς
659-660 του εντύπου Ε1 (ΠΟΛ. 1116/2015 εγκύκλιος).
Οι αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2017
και προηγούμενα φορολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο έτος που ανάγονται (ΠΟΛ. 1116/2015 εγκύκλιος).
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις,
εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν
δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης για το εισόδημα αυτό. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε
η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και
των λοιπών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους.
Υποπίνακας 4Γ2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα)
Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου
15 του ΚΦΕ, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από
μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ.
Εάν δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία/συντάξεις, η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται στον φόρο κλίμακας που
προκύπτει μόνο από το εισόδημα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται
χωριστά για την επιχειρηματική δραστηριότητα και χωριστά για την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
ενώ υπολογίζεται προκαταβολή και όταν η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών εντάσσεται στην
κατηγορία του εισοδήματος της επιχειρηματικής ή της
αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
α. Στον υποπίνακα 4Γ2 δηλώνονται τα ακαθάριστα
έσοδα, καθαρά κέρδη/ ζημίες και οι παρακρατηθέντες προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα με
έναρξη δραστηριότητας είτε τηρούν βιβλία με βάση τα
Ε.Λ.Π., είτε είναι απαλλασσόμενα από την ενημέρωση
βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π. (κωδ. 401-402,413-414,415416,601-602,605-606). Η μη συμψηφιζόμενη ζημία μετα-
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φέρεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στο επόμενο
φορολογικό έτος, εφόσον στο τρέχον φορολογικό έτος
δεν φορολογείται με προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.
Περιλαμβάνονται και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην Ζ' πηγή άρθρου 48 του ν. 2238/1994), οι
οποίοι πλέον θεωρούνται ασκούντες επιχειρηματική
δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την εμπορική ιδιότητα.
β. Περιλαμβάνονται τα εισοδήματα ημεδαπής
(κωδ.401-402) και αλλοδαπής προέλευσης (κωδ. 411412).
γ. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από συντάξεις
(κωδ. 303-304, 321-322) και ο φορολογούμενος παράλληλα αποκτά και εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της
παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, τότε το εισόδημα
που αποκτά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (σχετ. το ΔΕΑΦ Α 1159118/24.11.2015 έγγραφο).
δ. Όταν αποκτάται εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την οποία συντρέχουν
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ'
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και παράλληλα αποκτάται και εισόδημα από παροχή σε είδος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, τότε το εισόδημα
που προέρχεται από την άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας εντάσσεται για τη φορολόγηση του στο
εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ε. Γίνεται διάκριση του εισοδήματος που δηλώνεται
από τους μη υπόχρεους σε υποβολή Ε3, δηλαδή φυσικά
πρόσωπα χωρίς έναρξη στο Μητρώο (κωδ. 403-404),
οι οποίοι είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων κατά
τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., φορολογούνται εξ' ολοκλήρου
επί των ακαθαρίστων εσόδων, καθόσον δεν αναγνωρίζονται δαπάνες. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται
και οι αυτοεκδότες, δηλαδή οι συγγραφείς που έχουν
απαλλαγεί από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και
συγγράφουν, τυπώνουν, εκδίδουν και προωθούν τα
βιβλία τους, χωρίς να έχουν παραχωρήσει την εκμετάλλευση σε κάποιο εκδοτικό οίκο (ΔΕΑΦ Α 1118624
ΕΞ2016/25.7.2016 έγγραφο).
στ. Προβλέπονται ειδικοί κωδικοί για να αναγραφούν
ακαθάριστα έσοδα από την απόκτηση εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα όταν ο καταβάλλων τις
αμοιβές δεν αποστέλλει ηλεκτρονικά την πληροφορία
για τον δικαιούχο του ανάλογου εισοδήματος (κωδ.
409,410), καθώς επίσης και ειδικοί κωδικοί για να αναγραφούν οι αντίστοιχοι παρακρατηθέντες φόροι (κωδ.
611-612).
ζ. Το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα της τήρησης απλογραφικών/
διπλογραφικών βιβλίων προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό, με βάση τα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των
συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά και αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.
η. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου
21 του ΚΦΕ συμπληρώνονται οι κωδ. 427-428.

5082

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

θ. Τα απαλλασσόμενα εισοδήματα ή τα εισοδήματα
που φορολογούνται με ειδικό τρόπο και προέρχονται
από επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφονται στον
Πίνακα 6 της δήλωσης στους κωδ. 659-660.
ι. Προστίθενται νέοι κωδικοί 607-608 «Φόρος που
προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.
1146/1972» για να αναγραφεί διακεκριμένα ο αυτοτελής
φόρος που προκύπτει βάσει των διατάξεων της παρ. 2
του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, όπως ισχύει, κατά την
πώληση αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης, όταν η πωλήτρια επιχείρηση επιθυμεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις να συμπεριλάβει το υπερτίμημα από την εν λόγω πώληση στα λοιπά
της εισοδήματα, προκειμένου αυτό να φορολογηθεί με
τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.
Υποπίνακας 4Δ1 (εισόδημα από κεφάλαιο)
Στον υποπίνακα Δ1 δηλώνονται τα εισοδήματα της κατηγορίας εισοδήματος από κεφάλαιο που αποκτήθηκαν
κατά το φορολογικό έτος 2018, ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα στις περιπτώσεις που προβλεπόταν παρακράτηση, ο φόρος που παρακρατήθηκε στην
αλλοδαπή εφόσον και η αλλοδαπή χώρα και η Ελλάδα
είχαν δικαίωμα φορολόγησης.
Η συμπλήρωση των εισοδημάτων είναι υποχρεωτική,
είτε αποκτήθηκαν στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή και
ανεξάρτητα από το αν τα χρηματικά ποσά παρέμειναν
στην αλλοδαπή. Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που
αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ (Α. 1009/2019 απόφαση
Διοικητή και ΠΟΛ. 1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1054/2015 και 1260/2015
αποφάσεις), για τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης
οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα
ποσά των εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων
φόρων.
Στον υποπίνακα αυτό δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρίες όλων των νομικών μορφών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, περιλαμβανομένων και των
προσωπικών εταιρειών.
Στους κωδικούς 291-292 αναγράφονται τα μερίσματα
των εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών, τα κέρδη
που διανέμουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, οι προσωρινές απολήψεις εταίρων, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται
με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, εφόσον είναι
ημεδαπής προέλευσης.
Τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και IKE, αναγράφονται μόνο αν αποτελούν
εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, δηλαδή έχουν
καταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017 αλλά εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο κατά το φορολογικό έτος
2018. Αυτά που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό
έτος 2018, αλλά θα εγκριθούν κατά το 2019 δεν αναγράφονται, διότι θα αποτελέσουν εισόδημα του φορολογικού έτους 2019.
Οι προσωρινές απολήψεις των εταίρων προσωπικών
εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία, αναγράφονται εφόσον καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2018 (σχετ.
ΠΟΛ. 1223/2015 εγκύκλιος).
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Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και οι υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά
ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών
(σχετ. ΠΟΛ. 1042/2015 εγκύκλιος). Στην περίπτωση λήξης ή πρόωρης εξαγοράς ατομικού συμβολαίου ασφάλισης ζωής, το μέρος που αναλογεί στην επιστροφή καταβεβλημένων ασφαλίστρων, αποτελεί επενδεδυμένο
κεφάλαιο που επιστρέφεται και όχι εισόδημα και δεν
καλύπτει τεκμήρια.
Στους κωδικούς 295-296 αναγράφονται τα μερίσματα
και προμερίσματα των εισηγμένων και μη εισηγμένων
μετοχών αλλοδαπής, οι υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών εταιρειών αλλοδαπής, οι διανομές
κερδών προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά αλλοδαπής, οι προσωρινές απολήψεις αλλοδαπής, οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων
εταιρειών, η διανομή κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων που
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες και οι αμοιβές που
καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ,
διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα
κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας αλλοδαπής προέλευσης. Αν έχει παρακρατηθεί στο
εξωτερικό φόρος, εξετάζεται ποια χώρα προβλέπεται
με βάση τις διμερείς συμβάσεις να φορολογήσει κι αν
μπορούν και οι δύο χώρες να φορολογήσουν ή αν δεν
υπάρχει σύμβαση με την χώρα προέλευσης του εισοδήματος, συμπληρώνεται ολόκληρο το ποσό του φόρου
στους κωδικούς 683-684 και κατά την εκκαθάριση πιστώνεται ποσό κατά ανώτατο μέχρι και το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην ημεδαπή.
Στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχει παρακρατηθεί
φόρος για τα αλλοδαπά μερίσματα και στην ημεδαπή,
ενώ δεν προβλέπεται (ΠΟΛ. 1042/2015 εγκύκλιος), αυτός συμπληρώνεται στους κωδικούς 297-298. Αν δεν
συμπληρωθεί κανένα ποσό παρακρατηθέντος φόρου,
υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί και επιβάλλεται με
την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού
φόρου που εκδίδεται κατά περίπτωση.
Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από μερίσματα
ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων ι' και ια', κατά περίπτωση, της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του ΚΦΕ.
Στους κωδικούς 667-668 και 669-670 του υποπίνακα
αυτού δηλώνονται οι τόκοι που εισπράττονται ανάλογα
με την προέλευσή τους (ημεδαπής ή αλλοδαπής) και
επιλέγεται, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, αν προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις ή από οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
Στους κωδικούς 671-672 και 673-674, ανάλογα με την
προέλευσή τους, δηλώνονται τα δικαιώματα, όταν δεν
εισπράττονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά στα συγγραφικά δικαιώματα,
αυτά αποτελούν εισόδημα αυτής της κατηγορίας όταν
η εκμετάλλευση των βιβλίων έχει ανατεθεί σε εκδοτικούς
οίκους, οι οποίοι καταβάλλουν δικαιώματα σε συγγραφείς που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
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σχετική με την είσπραξη των δικαιωμάτων (σχετ. το
ΔΕΑΦ Α 1118624/25.7.2016 έγγραφο).
Υποπίνακας 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
Στον υποπίνακα 4Δ2 δηλώνεται το ακαθάριστο
εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την
εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση
ή παραχώρηση χρήσης γαιών - γης και ακινήτων σε
τρίτους, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών καθώς επίσης και
από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν
σε ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών (κωδ. 131-132,
133-134) και από ανείσπρακτα εισοδήματα (κωδ. 125126). Τα ως άνω ποσά μεταφέρονται στους αντίστοιχους
κωδικούς της δήλωσης Ε1 από τα συνολικά ποσά των
στηλών του εντύπου Ε2, κατά κατηγορία ακινήτου. Επίσης, δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα για το οποίο
δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο (κωδ. 741-742) καθώς και
από αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης καταβληθείσα από τον μισθωτή (κωδ. 121-122).
Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης
περιουσίας (παρ. 4 άρθρου 39 ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν στα φορολογικά έτη 2015-2017 στους κωδικούς
125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο
έντυπο Ε2 και τα επιμέρους ποσά μεταφέρονται κατά
κατηγορία γαιών - γης ή ακινήτου στους αντίστοιχους
κωδικούς της δήλωσης Ε1.
Για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα
από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς
ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων
στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες
γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους κατασκευές ή
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση
της δραστηριότητας αυτής.
Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό
(3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με
τις ισχύουσες τιμές κατά την 31/12/2018. Δεν αποφέρει
εισόδημα η χρήση θέσης στάθμευσης ή αποθήκης σε
άλλη οικοδομή, πλησίον αυτής που βρίσκεται η κύρια
κατοικία.
Αναγνωρίζεται ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης ως
δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, ή άλλες
πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το
είδος και τη χρήση αυτών. Οι δαπάνες γαιών για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης (κωδ. 159160), εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου
εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν
παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Για την απόδειξη του
ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου,
ο εκμισθωτής στον μισθωτή (κωδ. 163-164) για τη λύση
της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, καθώς και του ποσού
για τις δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης, τα δικαιολογητικά εκδίδονται σύμφωνα με
τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
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Αναγράφεται στη δήλωση τεκμαρτό εισόδημα 3% της
αντικειμενικής αξίας δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας μόνο όταν η επιφάνεια της υπερβαίνει τα διακόσια
τετραγωνικά μέτρα (200 τμ) και υπολογίζεται μόνο για
την υπερβάλλουσα επιφάνεια. Το τεκμαρτό εισόδημα
από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τμ), ολόκληρης ή τμήματος αυτής,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς
ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, το οποίο
απαλλάσσεται από τον φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν αναγράφεται στη δήλωση. Δεν δύναται
να δηλωθεί μέρος της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό.
Στην επιφάνεια των διακοσίων τετραγωνικών μέτρων
προσμετρώνται εκτός από κύριους και οι βοηθητικοί
χώροι (θέσεις στάθμευσης, αποθήκες, κ.λπ.), ακόμη κι
αυτοί που βρίσκονται σε διαφορετική οικοδομή από
αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία, πλησίον αυτής
και εφόσον δεν υπάρχουν στην οικοδομή της κύριας
κατοικίας τέτοιοι χώροι.
Ομοίως, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τεκμαρτό
εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση
χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το οποίο επίσης δεν αναγράφεται στη δήλωση.
Υποπίνακας 4Ε (Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου)
Στον υποπίνακα 4Ε δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου 42 του ΚΦΕ
που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία. Οι μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία δεν αποτελούν αντικείμενο του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Στον υποπίνακα αυτόν επίσης δεν συμπληρώνεται η
υπεραξία από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών όταν
ο μεταβιβάζων συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό
συμμετοχής μικρότερο του 0,5% ή από μεταβιβάσεις
τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
οργανωμένη αγορά οι οποίοι έχουν αποκτηθεί πριν από
την 1/1/2009. Τα εισοδήματα αυτά είναι αφορολόγητα
και δηλώνονται στον Πίνακα 6.
Ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω
κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική
αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή
χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν (όπως προστέθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 115 ν. 4549/2018).
Όσον αφορά την υπεραξία από μεταβίβαση ακινήτων
και δεδομένου ότι έχει ανασταλεί μέχρι τις 31/12/2018 η
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ΚΦΕ, αυτή
δεν αναγράφεται.
Κωδικοί 829-830: Συμπληρώνεται το κέρδος από την
πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ),
όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση
και η υπεραξία τους φορολογείται.
Κωδικοί 865-866: Συμπληρώνεται το κέρδος από την
πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ),
όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση
και η υπεραξία τους φορολογείται.
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Κωδικοί 871-872: Συμπληρώνεται η ζημία από την
πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ),
η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.
Ως ζημιά νοείται μόνο αυτή που προκύπτει αποκλειστικά
από τίτλους που κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ και όχι από τους τίτλους των οποίων
η υπεραξία από τη μεταβίβασή τους απαλλάσσεται της
φορολογίας.
Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)
1. Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ταχυδρομικός κώδικας
(Τ.Κ.) της κύριας κατοικίας.
2. Σε περίπτωση που εξαρτώμενο μέλος, κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ, μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου και για οσοδήποτε χρόνο
κατάλυμα, διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας
της οικογένειας (φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία,
κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 11 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (σχετ. ΠΟΛ 1067/2015 εγκύκλιος),
η κατοικία αυτή δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον
γονέα που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση,
προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 31
του ΚΦΕ, ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο
συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.
Σε περίπτωση διαμονής σε φοιτητική εστία πανεπιστημίου δεν προκύπτει τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης.
Ακολούθως, στον Πίνακα 6 αναγράφεται το καθαρό
ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για την ενοικίαση
κατοικίας ή άλλου καταλύματος, η οποία χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών
κάθε παιδιού που σπουδάζει σε σχολές ή σχολεία του
εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά αναγράφονται στον
Πίνακα 8 της δήλωσης.
3. Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν
προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι
κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1
του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), ανεξαρτήτως
της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με
την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική
Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν
άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται (ΠΟΛ.
1109/2016 εγκύκλιος).
4. Η ισχύς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η οποία μετράται αποκλειστικά με KW, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ΚΦΕ, εξομοιώνεται με αυτή
των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 1200 κ.ε.
και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται
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στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000) ευρώ, ανεξαρτήτως
ισχύος του οχήματος. Δεν επιβάλλεται στα αυτοκίνητα
αυτά φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
5. Όσον αφορά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν
τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή
των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι, προκειμένου να μην
επιβαρυνθούν με την ετήσια αντικειμενική δαπάνη του
άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οφείλουν να προβούν σε διαγραφή αυτών από το Μητρώο
Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης καταστροφής, διάλυσης
ή αχρήστευσης).
6. Δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. καθώς και σκαφών αναψυχής προκειμένου για
αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής που βρίσκονται στην
κατοχή ή κυριότητα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 31 ΚΦΕ).
7. Με βάση την περίπτωση ε' του άρθρου 33 του
ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όταν πρόκειται
για αγορά παγίου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης
από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού δεν
περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση ακινήτου καθώς και
η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία
ισχύει σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης.
Οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων
που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις
που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς
σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη απόκτησης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ' της παρ. 1 του
άρθρου αυτού), οπότε δεν αναγράφονται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1. Το ίδιο ισχύει και για τις
δόσεις που καταβάλλονται από τα παραπάνω πρόσωπα
στο πλαίσιο συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τα
πιστωτικά ιδρύματα ως «δάνεια κεφαλαίου κίνησης» ή
ως «σύμβαση πίστωσης δι' ανοιχτού λογαριασμού».
8. Το συνολικό ποσό όλων των αγορών χρεογράφων
(μετοχών κλπ.) γενικά που πραγματοποιήθηκαν εντός
του ίδιου φορολογικού έτους δηλώνεται στους κωδικούς
743-744 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εκεί
αναγράφονται και οι καταβολές που πραγματοποιούνται
για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν (άρθρο 32 περ.
β' ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 παρ. 7
ν. 4549/2018). Κατά τη λήξη των συμβολαίων αυτών ή
την πρόωρη εξαγορά τους, δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, το μέρος του επιστραφέντος
επενδεδυμένου κεφαλαίου που αναλογεί σε κεφάλαιο
που καταβλήθηκε μετά την 1.1.2018 και συνεπώς να αναγραφεί στους κωδικούς 781-782 (όπου αναγράφονται
ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν
τεκμήρια), καθόσον μόνο ποσά που αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είχαν ληφθεί
υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του
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έτους που καταβλήθηκαν και είχαν δηλωθεί ως τεκμήριο
όταν καταβλήθηκαν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την κάλυψη τεκμηρίων κατά την επιστροφή τους.
9. Στην περίπτωση δήλωσης αποβιώσαντος, η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη, της περ. θ' της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, περιορίζεται σε δωδέκατα, βάσει του αριθμού των μηνών που ο φορολογούμενος ήταν εν ζωή.
10 Για τους κωδικούς 719 έως 728, οι οποίοι αφορούν
σε δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, υπάρχει
διάκριση αν πρόκειται για δαπάνη που πραγματοποιήθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
α. Κωδικοί 655-656: Κατά την υποβολή των αρχικών
δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους
2018, δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης. Οι ανωτέρω κωδικοί είναι
ανενεργοί και ενεργοποιούνται από την Δ.Ο.Υ. όταν ο
φορολογούμενος υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση (μέχρι
30 Σεπτεμβρίου) για μείωση προκαταβολής σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4172/2013, εφόσον
βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή
των προηγούμενων διατάξεων.
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης και της
αγροτικής) κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών
μέχρι την υποβολή της δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω
κωδικού, διότι δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου
καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό
έτος (έτος υποβολής της δήλωσης).
Όταν ο φορολογούμενος προβεί σε διακοπή εργασιών ατομικής επιχειρηματικής ή και ατομικής αγροτικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος 2018 και
συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως
αγρότης ειδικού καθεστώτος, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή μόνο για το εισόδημα της επιχειρηματικής του
δραστηριότητας.
Όταν φυσικό πρόσωπο προβαίνει σε διακοπή των
εργασιών της επιχειρηματικής του δραστηριότητας
(συμπεριλαμβανομένης και της αγροτικής) εντός του
φορολογικού έτους 2018 αλλά στο ίδιο φορολογικό έτος
αποκτά και άλλα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα οποία δεν απαιτείται έναρξη και συνεπώς και διακοπή εργασιών (π.χ. εισόδημα από τεκμήρια,
εισοδήματα με τίτλους κτήσης, εισοδήματα αλλοδαπής
προέλευσης) για τα εισοδήματα αυτά βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου.
Δεν υπολογίζεται προκαταβολή για το εφάπαξ ποσό
που εισπράττει ενήλικο τέκνο υπαλλήλου ΟΤΕ από τον
λογαριασμό νεότητας, το οποίο φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
β. Κωδικοί 659-660 ή 619-620: Στους κωδικούς αυτούς,
ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση,
συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται
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του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την
προέλευσή τους:
- Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που
εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία, κ.λπ.
- Διατροφή συζύγου και τέκνων
- Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου
ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας τους
- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που
καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει
τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως
περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης
- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
80%
- Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
- Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας
και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- Κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας μέχρι 10 KW
- Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή
των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς
αναγνωρισμένη (άρθ. 71Α ν. 4172/2013)
- Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων
γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου
- Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό
συμμετοχής μικρότερο του 0,5%
- Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)
- Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ
αμοιβαία κεφάλαια
- Απαλλασσόμενα (ημεδαπά και εισαγόμενα αλλοδαπά) μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών
- Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
- Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου
χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος
για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο
67 του ΚΦΕ
- Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης
- Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις
μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες
- Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις
- Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης
- Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του
ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιρειών ΕΕ
και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ
- Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης
ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής
αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους
- Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου (σχετ.
το ΔΕΑΦ 1019566/5.2.2018 έγγραφο)
- Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών
που απαλλάσσονται του φόρου
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- Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους
Ελλάδος.
- Εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται βάσει
των διατάξεων των άρθ. 10-15 ν. 4575/2018 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του
ν. 4582/2018.
- Λοιπές περιπτώσεις
Στην υποπερίπτωση «επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων» αναγράφονται, εφόσον υφίσταται
υποχρέωση βάσει των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ,
τα χρηματικά ποσά που δίνονται με τη μορφή μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη βασικών
αναγκών των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται ή/
και λαμβάνουν διεθνή προστασία και εντάσσονται σε
προγράμματα παροχής προσωρινής στέγασης ή/και
οικονομικού βοηθήματος που πραγματοποιούνται από
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο του φόρου, βάσει των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΚΦΕ. Αν υπάρχει για αυτά
τα ποσά ηλεκτρονική πληροφόρηση από τους φορείς
που τα καταβάλλουν, τότε εμφανίζονται στους κωδικούς
619-620.
γ. Κωδικοί 657-658 ή 617-618: ανάλογα με το αν
υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται
τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και εμφανίζεται πίνακας
στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους:
- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών
ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω
- Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης
- Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων Ασυλιών της Ε.Ε.)
- Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου
και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (Διατάξεις του άρθρου 52 της Ιδρυτικής Συμφωνίας της Τράπεζας)
- Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του (Διατάξεις της
Σύμβασης για τα προνόμια και Ασυλίες των Ηνωμένων
Εθνών.)
- Επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018
- Εκλογική αποζημίωση (παρ. 1.αρ. 108 π.δ. 26/2012)
- Μερίσματα των εταιρειών της παρ.5 του άρθρου 45
του ν. 4141/2013
- Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
- Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του
NATO.
- Εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται και
από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.
- Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.,
ν. 4551/2018)
Από τον παραπάνω πίνακα, τα ποσά που αφορούν στο
επίδομα παιδιού δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο
εισόδημα κανενός μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 214 του
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ν. 4512/2018. Το ίδιο ισχύει και για το Αντιστάθμισμα
Νησιωτικού Κόστους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4551/2018.
δ. Κωδικοί 661-662: Αναγράφεται το επίδομα ανεργίας
του ΟΑΕΔ, ΓΕΝΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που εισπράχθηκε μέσα
στο φορολογικό έτος 2018. Με βάση τις διατάξεις της
περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, το
επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από τον φόρο, εφόσον
το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ. Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας στους ανωτέρω
κωδικούς και τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου
(πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ, τότε το ποσό του επιδόματος ανεργίας
προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημά του.
ε. Κωδικοί 431-432: Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα - εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά
βιβλία, (O.E., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν
επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες
κλπ.), μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου. Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται μόνο στο
όνομα των νομικών προσώπων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 εξαντλείται με τον
φόρο του νομικού προσώπου η φορολογική υποχρέωση
των εταίρων και περαιτέρω δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμονται.
στ. Κωδικοί 781-782: Συμπληρώνονται τα ποσά που
δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους:
- Πώληση ακινήτου
- Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου
και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο
- Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
- Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής
- Δάνεια
- Κληρονομιές
- Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος)
- Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κλπ.
- Επίδομα αλλοδαπής (περίπτ. γ παρ. 1 αρθρ. 14 ΚΦΕ)
- Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση
τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 168 του ν. 4001/2011 για
την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε
από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου (σχετ.
το ΔΕΑΦ 1019566/5.2.2018 έγγραφο)
- Αποζημίωση για ηθική βλάβη
- Υποτροφίες που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και της παρ. 6 του άρθρου 24
του ν. 4386/2016
- Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων
- Κοινωνικό Μέρισμα
- Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του Α.Κ., λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (σχετ. το ΔΕΑΦ
1017570/1.2.2018 έγγραφο)
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- Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού
δανείου (κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5)
- Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα
και μόνιμη πηγή προέλευσης).
Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων
κλπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που
καταβλήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο.
Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού
ή Μετοχικού Κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου
που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα
έτη που καταβλήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για
χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν
δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν
δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά
τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που
καταβλήθηκε για την απόκτησή τους μειώνει τα ποσά
αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του
εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό
που αντιστοιχεί στην επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν
από 1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο
αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα
4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση.
Ομοίως, δύναται να περιληφθεί στους κωδικούς αυτούς
και ποσό φόρου που τυχόν επιστράφηκε σε φορολογούμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ είχε δηλωθεί και
συμπεριληφθεί στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων του φορολογικού έτους που καταβλήθηκε.
ζ. Κωδικοί 783-784: Δηλώνεται μόνο το τυχόν υπόλοιπο αχρησιμοποίητο μέρος των ποσών που είχαν ενταχθεί
στις διατάξεις των άρθρων 88 του ν. 3259/2004 και 18
του ν. 3842/2010, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά το
εξεταζόμενο έτος. Οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν
ποσά στους κωδικούς αυτούς, δύνανται να οδηγηθούν
στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται μόνο για κάλυψη δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
η. Κωδικοί 787-788: Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από τον φόρο.
θ. Στους κωδικούς 429-430 «Λοιπά πληροφοριακά
στοιχεία - χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια
δαπάνη», αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν
εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν
καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται
μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν
υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που
δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά.
Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται
με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.
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ι. Προστίθενται νέοι κωδικοί 435-436, στους οποίους
συμπληρώνονται μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών
του ν. 27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα, τα οποία
καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
αποκτηθέντων στην αλλοδαπή.
ια. Για τη δήλωση της κατοικίας προσώπων που
διαμένουν σε διαμερίσματα που έχουν εκμισθωθεί
από υπεργολάβους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
(π.χ ΜΚΟ, Δήμοι, κλπ.), δηλαδή πολιτών τρίτων χωρών
που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία και
εντάσσονται σε προγράμματα παροχής προσωρινής
στέγασης ή/και οικονομικού βοηθήματος που πραγματοποιούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπληρώνεται, εφόσον υφίσταται υποχρέωση βάσει των σχετικών
διατάξεων του ΚΦΕ, η ένδειξη «φιλοξενία», καθώς και
ο κωδικός 801 με τον ΑΦΜ του νομικού προσώπου ή
της νομικής οντότητας που έχει εκμισθώσει το εκάστοτε
διαμέρισμα. Ευνόητο είναι ότι εν προκειμένω δεν τίθεται
θέμα αποδοχής της φιλοξενίας από την πλευρά του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, καθόσον δεν
υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε1. Στην περίπτωση
που οι επωφελούμενοι των σχετικών προγραμμάτων
φιλοξενούνται σε Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής
(containers), συμπληρώνουν στον Πίνακα 6 του εντύπου
Ε1 την ένδειξη «σκηνίτης».
ιβ. Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που
έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης και ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει
ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι
ιδιόκτητη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει
ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, συμπληρώνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του συζύγου και τον
κωδικό 092 που αφορά στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά
την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη που έχει προστεθεί «συνοίκηση με σύζυγο.».
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 (ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η' ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ)
Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών
και παροχής υπηρεσιών», αναγράφονται τα χρηματικά
ποσά που καταβλήθηκαν για τη διατήρηση της μείωσης φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4172/2013.
Ο φορολογούμενος απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει
τις δαπάνες αυτές στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και να τις έχει εξοφλήσει
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ενδεικτικά κάρτες
και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές
κάρτες, προπληρωμένες κάρτες-prepaid cards), μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών
του ν. 4537/2018 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης
χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές
επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking),
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet κλπ.), το ελάχιστο
ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του, σύμφωνα με την ακόλουθη
κλίμακα:
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Εισόδημα
(σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
με ηλεκτρονική συναλλαγή
και μέσα πληρωμής με κάρτα
(προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που
λαμβάνονται υπόψη για τη διατήρηση της μείωσης του
φόρου είναι αυτές που ορίζονται με τις διατάξεις του
άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης του Διοικητή
ΑΑΔΕ, όπως ισχύει. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των
παραπάνω έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1062/2017 εγκύκλιο.
Οι παραπάνω κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από
τη Φορολογική Διοίκηση, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο
ποσό αναγράφεται από τους φορολογούμενους. Προς
διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η Φορολογική
Διοίκηση αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που
έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας
οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν αυτά που
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δαπάνες οι
οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη
πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν
τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.
Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά
που αφορούν δαπάνες διατήρησης μείωσης φόρου,
έχουν κατατεθεί στον εργοδότη του φορολογούμενου
ή στο ασφαλιστικό ταμείο/ ασφαλιστική εταιρία που
είναι ασφαλισμένος, προκειμένου να αποζημιωθεί για
την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, λαμβάνεται
υπόψη μόνο το τυχόν μέρος της δαπάνης που επιβαρύνθηκε ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων δαπανών αποτελούν οι φαρμακευτικές,
οι δαπάνες για την αγορά ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα κ.λπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων
(πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης
κλπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, συσκευές
αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κλπ.), οι δαπάνες για
έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ασφαλισμένων,
οι δαπάνες για νοσήλια, οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς
σταθμούς κλπ., όταν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους
από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές
εταιρείες, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν από
τους φορολογουμένους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
αποτελούν δαπάνες που εκπίπτουν με βάση άλλη φορολογική διάταξη. Προκειμένου να ληφθούν αυτά τα
ποσά υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή του
ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής εταιρίας,
η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου
και από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,
β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης, για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,
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γ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική
επιχείρηση και
δ) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.
Στην περίπτωση που η βεβαίωση εκδοθεί κατά το επόμενο έτος από το έτος που κατεβλήθησαν οι δαπάνες,
είτε υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση βάσει του άρθρου 19 του ν.4174/2013 για το έτος που κατεβλήθησαν,
είτε δηλώνονται για να εκπέσουν στο έτος χορήγησης
της βεβαίωσης.
Μετά την κατάργηση του άρθρου 18 του ν. 4172/2013,
οι ιατρικές δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο (ΠΟΛ.
1112/2017 εγκύκλιος) αλλά οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου
στους κωδικούς 049-050 (ΠΟΛ. 1100/2017 απόφαση
Υφυπουργού Οικονομικών).
Οι φορολογούμενοι που απαλλάσσονται από την εξόφληση των δαπανών με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής,
οφείλουν να αναγράφουν στους κωδικούς αυτούς τις
δαπάνες που εξόφλησαν με μετρητά, προκειμένου να
έχουν τη μείωση του φόρου.
Στους κωδικούς 059 - 060 όπου αναγράφονται οι δωρεές
χρηματικών ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 19
του ΚΦΕ, αναγράφονται και ποσά που έχουν καταβληθεί
μέσω e- banking ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού
μέσου πληρωμών, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την
κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του καταβάλλοντα
ή από οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα. Ομοίως, δύνανται να αναγράφονται και
τα χρηματικά ποσά των δωρεών που έχουν καταβληθεί
μέσω ΕΛΤΑ και κατατίθενται στα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) υπέρ φορέων της ΠΟΛ
1010/2014 απόφασης. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί των ανωτέρω δωρεών αναγνωρίζεται προς έκπτωση
από τον φόρο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4172/2013. Για την απόδειξη
της καταβολής των εν λόγω δωρεών μέσω ΕΛΤΑ απαιτείται, αντί του γραμματίου είσπραξης του πιστωτικού
ιδρύματος που αναφέρεται στην ΠΟΛ 1088/2015 απόφαση ΓΓΔΕ, αποδεικτικό κατάθεσης που εκδίδεται από τα
ΕΛΤΑ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός
του αποδεικτικού κατάθεσης (αριθμός συναλλαγής), το
ποσό της δωρεάς, καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης
του εν λόγω ποσού.
Οι κωδικοί 075-076 καθίστανται ανενεργοί, δεδομένου
ότι ο λογαριασμός της Τράπεζας της Ελλάδος στον οποίο
καταβάλλονταν ποσά για την απόσβεση του δημόσιου
χρέους καταργήθηκε μετά από την τελική εκκαθάρισή
του, βάσει της αριθμ. 3684/8-3-2016 απόφασης του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΑΔΑ: 06-0523).
Στους κωδικούς 663-664 αναπροσαρμόστηκε η περιγραφή, διότι οι διατάξεις των περιπτώσεων α ή β της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 έχουν ενσωματωθεί στον ΚΦΕ, στο άρθρο 71Ε, με την παράγραφο
1 του άρθρου 116 του ν. 4549/2018. Οι κωδικοί θα παραμένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018 (σχετ. η Α.
1007/17-01-2019 κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 38 Β΄).
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Στους κωδικούς 055-056 και 057-058 αναγράφονται τα
ποσά δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, καθώς και
για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίων ή αιρετών
αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίστοιχα (άρθρο 8 ν. 3023/2002,
όπως ισχύει). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του
άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (η οποία προστέθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4472/2017), ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) επί των ανωτέρω ποσών που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης της περ. ε'
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3023/2002, όπως ισχύει,
εκπίπτει από τον φόρο, με την προϋπόθεση ότι τα ποσά
αυτά υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους
τα εκατό (100) ευρώ. Επιπλέον, το συνολικό ποσό των εν
λόγω δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις
εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του χρηματοδότη και με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2 και 5 του
άρθρου 8 του ν. 3023/2002, όπως ισχύει.
Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή
συνασπισμού κομμάτων, από το ίδιο πρόσωπο/χρηματοδότη, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων στον υπολογισμό του
εν λόγω ορίου των ποσών της αποζημίωσης βουλευτών
και ευρωβουλευτών και των συντάξεων βουλευτών και
ευρωβουλευτών που διατίθενται στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων). Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση
υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από
το ίδιο πρόσωπο/χρηματοδότη, κατά τη διάρκεια του
ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (άρθρο 8 ν.3023/2002, όπως
ισχύει).
Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικά κόμματα ή
συνασπισμούς κομμάτων, καθώς και προς υποψηφίους
ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπερβαίνει
τα 500 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των
τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τους δικαιούχους χρηματοδότησης, με ονομαστική κατάθεση.
Η χρηματοδότηση με ποσά μικρότερα των ανωτέρω
μπορεί να πραγματοποιείται με οποιαδήποτε μέθοδο
επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με
κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο να μπορεί να ταυτοποιηθεί. Σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς τραπεζική κατάθεση στους προαναφερθέντες λογαριασμούς
εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού Μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του
καταθέτοντος προσώπου (άρθρα 7 και 7β ν. 3023/2002,
όπως ισχύει).
Τα πρόσωπα που χρηματοδοτούν τους ως άνω δικαιούχους φυσικά πρόσωπα με ποσά άνω των 300 ευρώ
ανεξαρτήτως τρόπου χρηματοδότησης, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4172/2013
και υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό της χρηματοδότησης στον πίνακα 5.2 (κωδικοί 725-726) της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
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Για την ιδιωτική χρηματοδότηση εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων του ν.3023/2002, όπως ισχύουν,
για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και βουλευτών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ)
Για τα εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 11 του ΚΦΕ (άγαμα τέκνα, ανιόντες, ανήλικοι
ορφανοί συγγενείς, αδέλφια με αναπηρία κλπ.) η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική για τα άνω των 18
ετών, καθώς και για τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18,
εφόσον τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το όνομα, το έτος γέννησης, η σχολή ή σχολείο, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ. Οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον
ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών τους, υποβάλλουν τις
δηλώσεις τους χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. Επίσης συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
ότι πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι
υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ
του ανήλικου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση.
Στην περίπτωση που οι έγγαμοι επιλέξουν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις και προκειμένου να τύχουν και
οι δύο της μείωσης του άρθρου 16 του ΚΦΕ, συμπληρώνουν και οι δύο τον Πίνακα αυτόν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (Αν προκύψει επιστρεφόμενο ποσό να
κατατεθεί στον ακόλουθο λογαριασμό μου).
Στις κοινές δηλώσεις εγγάμων/ΜΣΣ επειδή διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση και επιστροφή του φόρου,
συμπληρώνονται δύο (2) αριθμοί λογαριασμού ΙΒΑΝ
από τον υπόχρεο και τη σύζυγο/ΜΣΣ, αντίστοιχα. Σε
περίπτωση κοινού λογαριασμού μεταξύ των συζύγων/
ΜΣΣ, δύναται να συμπληρώνεται και από τους δύο ο
ίδιος αριθμός ΙΒΑΝ.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή
φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο
Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω
Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 4250/2014, ενώ όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, τα ως άνω δικαιολογητικά φυλάσσονται
από τον φορολογούμενο για μελλοντικό έλεγχο.
1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Ε3) συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία
των δηλούμενων εισοδημάτων, αποτελούν αδιαίρετη
ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες
τις ενδείξεις τους. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για
το έντυπο δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16),
το οποίο δεν συνυποβάλλεται αλλά φυλάσσεται από τον
φορολογούμενο για μελλοντικό έλεγχο.
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2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων
(Ε2) και η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), σε περίπτωση υποβολής
της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν
σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που
έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία, όμως, πρέπει να πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία
που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα.
3. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, με τη δήλωση εισοδήματος
υποβάλλουν, σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, αντίγραφο ισολογισμού νόμιμα υπογραμμένο.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου
11 του ν. 4172/2013 και προκειμένου να μην προστεθεί
εισόδημα ανήλικου τέκνου στα εισοδήματα του γονέα
που ενώ θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή
της δήλωσης, έχει χάσει τη γονική μέριμνα, απαιτείται
ευκρινές φωτοαντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο αυτής,
οπότε και προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου γονέα.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του ν. 4172/2013 και προκειμένου να μην λογιστεί ως
αντικειμενική δαπάνη του γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα, ενώ έχει χάσει τη γονική μέριμνα, η αντικειμενική
δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου
ιδιωτικής χρήσης του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι
ανήλικο τέκνο, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο της
οικείας δικαστικής απόφασης, από το πρωτότυπο ή από
ακριβές αντίγραφο αυτής, από την οποία να προκύπτει
ότι έχει χάσει τη γονική μέριμνα, οπότε και λογίζεται ως
αντικειμενική δαπάνη του άλλου γονέα.
5. i) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος
των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, καθώς και των εισοδημάτων των περιπτώσεων δ' και στ'
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 τα οποία εξομοιώνονται φορολογικά με μισθό (ΠΟΛ. 1098/2016 και ΠΟΛ.
1096/2017), τα οποία χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα
τοις εκατό (80%), απαιτούνται καταρχήν οι γνωματεύσεις
των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο συστήθηκε
και λειτουργεί μετά την 1.9.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010. Γίνονται δεκτές
και οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1.9.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις
υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν
δοθεί για οποιαδήποτε χρήση και χρησιμοποιούνται
εξίσου για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής
απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον
κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς
τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο
σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής
τους. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και
γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών
του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με
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τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3 863/2010, οι εν λόγω
Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την
1.9.2011.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να
γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ
σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την
εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης,
επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα
τοις εκατό (80%), αρκεί να προσκομίζει βεβαίωση του
συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης
ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να
προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και
το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει
η αναπηρία αυτή. Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται
αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο),
για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και
Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και για την απαλλαγή
της από τον φόρο εισοδήματος απαιτείται:
α) απόφαση μονιμοποίησης της αναπηρικής σύνταξης
(ή παράτασης επ' αόριστο) από τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα και
β) γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής Αναπηρίας όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελούσε σε
ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της αναπηρικής σύνταξης, η
οποία πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, είτε
αυτή αφορά σε γνωμάτευση προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής
Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016
έγγραφο του Ι.Κ.Α.).
Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από
μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών
φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο ισχύουν μέσα
στο φορολογικό έτος 2018, πιστοποιώντας διαφορετικά
ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία
εκδοθείσα γνωμάτευση.
ii) Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ,
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία
πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του
εξαρτώμενου μέλους του που δικαιούται την εν λόγω
μείωση:
α) Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).
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Για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας 67%
γίνονται δεκτές, εκτός από τις γνωματεύσεις της Α.Σ.Υ.Ε.
και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις υγειονομικές
επιτροπές της Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος,
καθόσον ενώ καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο,
οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (A.A.Υ.Ε.), την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, για
την πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου.
Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1.9.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις
υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ' αόριστον, αν πρόκειται για
επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που
λήγει η ισχύς τους.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να
γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ,
σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την
εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ
δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική
αναπηρία.
β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, απαιτείται
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες
από πολεμική αιτία και τα θύματα πολέμου αρκούν τα
ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους,
στα οποία αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.
Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας
που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.
Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα
ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για τον λόγο
αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως
ισχύει κάθε φορά.
iii) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΦΕ, οι φορολογικοί
κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρθρων
16, 17 και 19 του ΚΦΕ, εκτός κι αν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ. και
α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή
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β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους
είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης
του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του
κράτους της κατοικίας τους.
Περαιτέρω, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) απαλλάσσονται από τον φόρο, σύμφωνα με την περιπτ. ε' της παρ. 2
του αρθρ. 14 του ΚΦΕ. Ελλείψει ρητής διάκρισης στον
νόμο, αυτά τα εισοδήματα είναι απαλλασσόμενα του φόρου, ανεξάρτητα από το αν αποκτώνται από φορολογικό
κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής, εφόσον προσκομίζονται
τα οριζόμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που
αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα και παρουσιάζουν
βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα
τοις εκατό (80%) και άνω ή είναι ολικώς τυφλοί, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για όλες
τις κατηγορίες εισοδημάτων τους, εφόσον κατέχουν τα
οριζόμενα δικαιολογητικά, καθόσον η παραγρ. 2 του
άρθρου 43Α του ΚΦΕ δεν κάνει διάκριση μεταξύ των
φορολογικών κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.
iv) Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, ανεξαρτήτως ποσοστού, με διάρκεια αναπηρίας που δεν
αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους,
δεδομένου ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής ελάφρυνσης/
απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές γίνονται αποδεκτές και ο φορολογούμενος τυγχάνει της προβλεπόμενης μείωσης φόρου ή απαλλαγής για ολόκληρη τη
χρήση (ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ2016/29.7.2016 έγγραφο).
6. Προκειμένου να συμπληρωθούν χρηματικά ποσά
που καταβάλλονται για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/
2007 στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου
δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από το νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ
χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική,
β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών απαιτούνται και τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των
ποσών της χορηγίας και
γ) σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα αγαθά ή
υπηρεσίες, απαιτείται και φωτοαντίγραφο της κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους, καθώς
και τα αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από τον
χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής.
Το συνολικό ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος. Τα ποσά των δωρεών γενικά,
καθώς και των χορηγιών που συμπληρώνονται στους
κωδικούς 061-062 δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη
για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.
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7. Στην περίπτωση που αναγράφονται στους κωδικούς
781-782 του Πίνακα 6 της δήλωσης ποσά από διάθεση
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων
(εκτός ακινήτων για τα οποία συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο) μεταξύ ιδιωτών και συνεπώς δεν
εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπονται από τα
ΕΛΠ, απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο για το τίμημα
της πώλησης η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 ή παραστατικό κατάθεσης σε τραπεζικό
λογαριασμό.
8. Τα αλλοδαπά δημόσια έγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984, προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille,
προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν
κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).
Για τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
διενεργούν επίσημες μεταφράσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. 770/ΑΣ3333/11.6.2009 έγγραφο της Ε3
Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε σταλεί, μεταξύ
άλλων, με το αριθμ. 1063343/701/0006Δ/1-7-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και σε όλες τις
Φορολογικές Υπηρεσίες, Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές, με περαιτέρω οδηγίες για την
ορθή εφαρμογή (σχετ. παρ. 4 της ΠΟΛ. 1201/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.).
9. Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, φορολογικών
κατοίκων εξωτερικού, το οποίο δεν προκύπτει στην Ελ-
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λάδα, απαιτείται ως δικαιολογητικό το παραστατικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων σε λογαριασμό Τράπεζας
που εδρεύει στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά αναγράφονται
στους κωδ. 781-782 του εντύπου Ε1.
Ως προς τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού
των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων σύμφωνα
με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, φορολογικών κατοίκων
Ελλάδας, που δεν προκύπτουν στην Ελλάδα και βάσει της
παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 δεν υπόκεινται σε
φορολογία, δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 του
εντύπου Ε1.
10. Κατά τα λοιπά, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018 συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στις ΠΟΛ.1088/2015, 1132/2015, 1041/2016,
1096/2016, 1034/2017 και 1068/2018 Αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε.
και Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν.
11. Εφόσον κάποια από τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την παρούσα έχουν ήδη συνυποβληθεί με
δηλώσεις προηγούμενων ετών στη Φορολογική Διοίκηση ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής
υποβολής ή υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο και
δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που
αναγράφονται σ' αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων
δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το φορολογικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει
μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτό και
με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το
φορολογικό έτος 2018.
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Å1

ÄÇËÙÓÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÁÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÅÔÏÕÓ 2018
ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÐÏÕ ÁÐÏÊÔÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ 1-1-2018 ÅÙÓ 31-12-2018
ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ ÓÅ ÅÍÁ ÁÍÔÉÔÕÐÏ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ÔÌÇÌÁ

Ðñïò ôç Ä.Ï.Õ.:

ÁÑ. ÊÁÔÁ×ÙÑÇÓÇÓ
ÅÊÐÑÏÈÅÓÌÇ

ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ

ÓÕÆÕÃÏÕ / M.Ó.Ó

ÔÏÕ ÕÐÏ×ÑÅÏÕ

ÐÉÍÁÊÁÓ 1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ (ÌÅ ÊÅÖÁËÁÉÁ)
ÅÐÙÍÕÌÏ (ÏÐÙÓ ÓÔÇÍ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ)

ÏÍÏÌÁ

ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ

ÁÑ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ ¹ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÏÓ ÃÉÁ ÅÐÉÔÇÄÅÕÌÁÔÉÅÓ

ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑÙÏÕ

Á.Ì.Ê.Á.

ÔÇËÅÖÙÍÏ

ÅÃÃÁÌÏÓ / ÌÓÓ* 1
ÅÐÙÍÕÌÏ (ÏÐÙÓ ÓÔÇÍ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ)

ÏÍÏÌÁ

ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ

ÁÑ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ ¹ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÏÓ ÃÉÁ ÅÐÉÔÇÄÅÕÌÁÔÉÅÓ

ÅÐÙÍÕÌÏ

ÏÍÏÌÁ

ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ (ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ-ÔÁ×.ÊÙÄ.-ÓÕÍÏÉÊÉÁ-ÐÏËÇ ¹ ×ÙÑÉÏ)

ÖÏÑÏË.
ÌÇÔÑ.
ÓÕÆÕÃÏÕ
ÁÑÉÈ.ÁÑÉÈ.
ÖÏÑÏË.
ÌÇÔÑ.
ÓÕÆÕÃÏÕ
/ Ì.Ó.Ó*

ÔÇËÅÖÙÍÏ

Á.Ì.Ê.Á.

ÔÇËÅÖÙÍÏ

ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑ. ÅÊÐÑ/ÐÏÕ

×ùñéóôÞ ÄÞëùóç óõæýãùí
ÍÁÉ 1 Á.Ö.Ì. ÓÕÆÕÃÏÕ:
Yðü÷ñåïõ / Ì.Ó.Ó*
Óõæýãïõ / Ì.Ó.Ó*
ÐÉÍÁÊÁÓ 2. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
328 ÍÁÉ
1
327 ÍÁÉ 1
1. ÕðïâÜëëåôå äÞëùóç ìå åéóüäçìá áðü åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ãéá ðñþôç öïñÜ;
320 ÍÁÉ
1
2 . Åßóôå öïñïë. êÜôïéêïò áëëïäáðÞò êáé õðï÷ñåïýóôå íá õðïâÜëëåôå öïñ. äÞëùóç óôçí ÅëëÜäá; 319 ÍÁÉ 1
016 ÍÁÉ
015 ÍÁÉ
1
1
3. ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôçò ðáñáãñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 30 Ê.Ö.Å.;
1
023 ÍÁÉ
024 ÍÁÉ
1
4. Åîáéñåßóôå áðü ôçí ðñïóêüìéóç áðïäåßîåùí;
5. ÕðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç áðü êçäåì. ó÷ïëÜæ. êëçñ/ìéÜò, ìåóåããõïý÷ï, ðñïóùñ. äéá÷åéñ. Þ óýíäéêï ðôþ÷åõóçò Þ äéê. åêêáèáñéóôÞ; 329 ÍÁÉ 1
330 ÍÁÉ 1
6. ÕðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç áðü åðßôñïðï, êçäåìüíá áíçëßêïõ Þ äéê. óõìðáñáóôÜôç;
331 ÍÁÉ 1
7. ÕðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç áðü êëçñïíüìï ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ ðïõ áðåâßùóå;
1
014 ÍÁÉ
1
013 ÍÁÉ
8. Åßóôå óõíôáîéïý÷ïò êáé ãåííçèÞêáôå ìÝ÷ñé 31-12-1953;
018 ÍÁÉ
1
017 ÍÁÉ 1
9. ¸÷åôå êÜíåé Ýíáñîç åðéôçäåýìáôïò ãéá ðñþôç öïñÜ áðü 1/1/2016 êáé ìåôÜ;
1
020 ÍÁÉ
10. Áóêåßôå åðé÷åéñ. äñáóôçñ. êáé öïñïëïãåßóôå ìå ôéò äéáôÜîåéò ðåñ. óô´ ðáñ. 2 Üñèñ. 12 Ê.Ö.Å.; 019 ÍÁÉ 1
028 ÍÁÉ
1
027 ÍÁÉ 1
11. Áóêåßôå åðé÷åéñ. äñáóôçñ. ìå éäéüôçôá åìðïñéêÞ êáé ãåííçèÞêáôå ìÝ÷ñé ôçí 31-12-1956 ;
022 ÍÁÉ
1
021 ÍÁÉ 1
12. Áóêåßôå åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé åßóôå áóöáëéóìÝíïò óôïí ÅÖÊÁ (ÏÃÁ);
038 ÍÁÉ
1
13. Åßóôå êáô’ åðÜããåëìá áãñüôçò;
037 ÍÁÉ 1
386 ÍÁÉ
1
14. Åßóôå êÜôïéêïò ÷þñáò ÅÅ (åêôüò ÅëëÜäáò) Þ ÅÏ× êáé áðïêôÞóáôå óôçí ÅëëÜäá ôïõëÜ÷éóôïí ôï 90% ôïõ ðáãêüóì. åéóïä. êëð; 385 ÍÁÉ 1
030 ÍÁÉ
1
029 ÍÁÉ 1
15. ¸÷åôå ðåñéïõóßá (áêßíçôá, êáôáèÝóåéò êëð.) óôçí áëëïäáðÞ;
16. ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôùí ïëéêÜ ôõöëþí, âáñéÜ êéíçôéêÜ áíáðÞñùí ìå ðïóïóô. áíáð. áðü 80% êáé Üíù; 905 ÍÁÉ 1
906 ÍÁÉ
1
1
914 ÍÁÉ
913 ÍÁÉ 1
17. ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôùí áíáðÞñùí ìå ðïóïóôü áíáðçñßáò áðü 80% êáé Üíù;
1
012 ÍÁÉ
011 ÍÁÉ 1
18. ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôçò ðáñ.5 ôïõ Üñèñïõ 8 í. 3023/2002;
008 ÍÁÉ
1
007 ÍÁÉ 1
19. Öéëïîåíåßôå ö. ð. õðü÷ñåï óå äÞëùóç åêôüò åêåßíùí ôïõ ðßíáêá 8;

0
2

8
1

**

001 ÍÁÉ
1. Äéêáéïýóôå ìåßùóç öüñïõ 200 åõñþ ëüãù áíáðçñßáò áðü 67% êáé Üíù;
005
2. Áñéèìüò ðñïóþðùí ôïõ ðßíáêá 8 ìå áíáðçñßá 67% êáé Üíù (áñéèìçôéêÜ)
3. Äéêáéïýóôå ìåßùóç öüñïõ 200 åõñþ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ðåñ. â´,ã´ êáé ä´ Üñèñ. 17 Ê.Ö.Å. 009 ÍÁÉ
ÐÉÍÁÊÁÓ 4. ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÌÅÉÙÓÅÉÓ
Á. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÌÉÓÈÙÔÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ÊÁÉ ÓÕÍÔÁÎÅÉÓ-ÐÁÑÁÊÑÁÔÇÈÅÍÔÅÓ ÖÏÑÏÉ ÊÁÉ ÌÅÉÙÓÅÉÓ
301
1. ¢èñïéóìá êáèáñþí ðïóþ í áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá êëð (åêôüò ðåñ.2,3)
303
2. ¢èñïéóìá êáèáñþí ðïóþ í áðü êýñéåò óõíô Üîåéò (åêôüò ðåñ. 1,3)
321
3. ¢èñïéóìá êáèáñþí ðïóþ í áðü åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò, ìåñßóìáôá êëð (åêôüò ðåñ.1,2)
4. ÁìïéâÝò ìåëþí ÄÓ ôçò ðåñ.ä´ ðá ñ.2 ôïõ Üñèñ.12 Ê.Ö.Å., äéá÷. ÅÐÅ, ÉÊÅ, ÏÅ, ÅÅ êôë.
325
5. Åéóüäçìá áðü åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôçò ðåñ.óô´ ðá ñ.2 ôïõ Üñèñ.12 Ê.Ö .Å.
307
309
6. ¢èñïéóìá êáèáñþí ðïóþ í áðü ðá ñï÷Þ åñãáóßá ò ìå åñãüóçìï
311
7. Åéóüäçìá áðü ïéêïäïìéêÜ Ýíóçìá , á õôáóöÜëéóç êëð
8. Åéóüäçìá ôùí ðåñ. 1,2,3,4,6 ðßí. 4Á êáé ðáñ. 4 Üñèñ. 13 Ê.Ö.Å. ÷ùñßò çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç 343
9. ÅéóöïñÝò óå áóöáëéóôéêïýò ïñãáí. õðï÷ñ/ êÞò áóöÜëéóçò ðïõ áðïäßäïíôáé áðü ôïí ßäéï ôïí áóöáëéóìÝíï 351
10. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôïõò ìéóèïýò, óõíôÜîåéò, áìïéâÝò ìåëþí ÄÓ (ðåñ.1,2,3 êáé 4) 315
333
11. Ðïóü ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ãéá åéäéêÞ åéóöïñÜ áëëçëåããýçò ôïõ Üñèñïõ 43A Ê.Ö.Å.
347
12. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ðåñßðôùóç 8
13. Ðïóü åéäéêÞò åéóöïñÜò áëëçëåããýçò ôïõ Üñèñ. 43A Ê.Ö.Å. ðïõ ðá ñá êñáôÞèçêå óôçí ðåñ. 8 349
14. Êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò, óõíôÜîåéò êëð áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò üðïõ ç ÅëëÜäá Ý÷åé äéêáßùìá öïñïëüãçóçò 389
651
15. Öüñïò ðïõ êáôáâëÞèçêå óôçí áëëïäáðÞ ãéá ôï åéóüäçìá ôùí ðåñ.16 êáé 19
16. Êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò,óõíôÜîåéò êëð áëëïä. ðñïÝë. üðïõ ç ÅëëÜäá, âÜóåé ÓÁÄÖ, Ý÷åé áðïêëåéóô. äéêáßùìá öïñïë. 391
17. Áðïäï÷Ýò ãéá õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé óôçí á ëëïäáðÞ áðü öïñïëïãéêü êÜôïéêï
ÅëëÜäáò êáé êáôáâÜëëïíô áé áðü çìåäáðÝò åôáéñßåò
393
18. ÁóöÜëéóìá ïìáäéêþí áóöáëéóôçñßùí óõíôáîéïäïôéêþí óõìâïëáßùí ðïõ êáôáâÜëëïíôáé
áðü áëëïäáðïýò öïñåßò ÷ùñßò ìüíéìç åãêáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá
395

* ÌÝñïò ôïõ Óõìöþíïõ Óõìâßùóçò

** Äåí óõìðëçñþíïíôáé üôáí õðÜñ÷åé áðüöáóç óõíôáîéïäüôçóçò áóöáëéóôéêïý öïñÝá.

**

002 ÍÁÉ
006
010 ÍÁÉ
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,
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ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÃÐÓ - ÄËÏÓÅËÕ

ÐÉÍÁÊÁÓ 3. ÌÅÉÙÓÇ ÖÏÑÏÕ ËÏÃÙ ÁÍÁÐÇÑÉÁÓ

5094
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Â. ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÊÁÉ ÊÁÔÙÔÅÑÏÕ ÐËÇÑÙÌÁÔÏÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ
1. ¢èñïéóìá êáèáñ. áðïäï÷þí ðïõ êáôáâëÞèçêáí óå åõñþ,êáèþò êáé óå îÝíï íüìéóìá,ìåôÜ ôç ìåôáôñïðÞ óå åõñþ
2. ¢èñïéóìá êáèáñþí áðïäï÷þí ðïõ êáôáâëÞèçêáí óå åõñþ, êáèþò êáé óå îÝíï íüìéóìá,
ìåôÜ ôç ìåôáôñïðÞ óå åõñþ, ÷ùñßò çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç
3. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ìå âÜóç ôéò âåâáéþóåéò á ðïäï÷þí
4. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ìå âÜóç ôéò âåâáéþóåéò á ðïäï÷þí ÷ùñßò çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç
5. Ðïóü åéäéêÞò åéóöïñÜò áëëçëåããýçò Üñèñ.43A K.Ö.Å. ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ÷ùñßò çëåêôñïíéêÞ ðëçñïö.
6. Êáèáñü ðïóü áðïäï÷þí ãéá ôéò ïðïßåò ï öüñïò êáôáâëÞèçêå óôçí á ëëïäáðÞ ( óå åõñþ)
7. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå êáé êáôáâëÞèçêå óôçí áëëïäáðÞ ( óå åõñþ )
8. ÊáèáñÝò áðïäï÷Ýò êáôþô. ðëçñþìáôïò ðïõ ôçí ßäéá ÷ñÞóç Ý÷åé êáé ôçí éäéüôçôá á îéùìáôéêïý åìðïñ. íáõôéêïý
9. ÊáèáñÝò áðïäï÷Ýò êáôþô. ðëçñþìáôïò ðïõ ôçí ßäéá ÷ñÞóç Ý÷åé êáé ôçí éäéüôçôá á îéùìáôéêïý åìðïñ. íáõôéêïý
ãéá ôéò ïðïßåò ï öüñïò êáôáâëÞèçêå óôçí áëëïäáðÞ

Τεύχος Β’ 353/11.02.2019

255

Õðü÷ñåïõ / Ì.Ó.Ó* Óõæýãïõ / Ì.Ó.Ó*
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10. Êáôçãïñßá åðáããÝëìá ôïò (óõìðëçñþóôå ôïí áíÜëïãï êùäéêü) 1: Áîéùìá ôéêüò åìðïñ. íáõôéêïý 2: Káôþôåñï

ðëÞñùìá åìðïñ. íáõôéêïý 3: Êáôþôåñï ðëÞñùìá êáé áîéùìáôéêüò åìðïñ.íáõ ôéêïý óõã÷ñüíùò ôçí ßäéá ÷ñÞóç
Ã1. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ
1. Êáèáñü åéóüäçìá áðü Üóêçóç áôïìéêÞò áãñïôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
2. Êáèáñü åéóüäçìá áðü Üóêçóç áôïìéêÞò áãñïôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
3. ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ öïñïëïãéêïý Ýôïõò á ðü Üóêçóç áôïìéêÞò áãñïôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
4. ÆçìéÝò ðñïçãïýìåíùí åôþí áðü Üóêçóç áôïì. áãñïô. äñáóôçñéüôçôáò
5. ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü Üóêçóç áôïìéêÞò áãñïôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
6. Öüñïò ðïõ êáôáâëÞèçêå óôçí áëëïäáðÞ
Ã2. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ
1. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü ôçí Üóêçóç åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
2. ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ öïñïëïãéêïý Ýôïõò á ðü ôçí Üóêçóç åðé÷åéñçìá ôéêÞò äñá óôçñéüôçôáò
3. ÆçìéÝò ðñïçãïýìåíùí åôþí á ðü ôçí Üóêçóç åðé÷åéñçìá ôéêÞò äñá óôçñéüôçôáò
4. ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí Üóêçóç åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
5. Áêáè. Ýóïäá áðü ôçí áðüêôçóç åéóïäÞìáôïò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (÷ùñßò Ýíáñîç äñáóôçñéüôçôáò)
6. Áêáè. Ýóïäá áðü áðüêôçóç åéóïäÞìáôïò åðé÷åéñ. äñáóôçñ. ÷ùñßò çëåêôñ. ðëçñïö. (÷ùñßò Ýíáñîç äñáóôçñéüôçôáò)
7. Åéóüäçìá áðü åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôçò ðáñ. 3 Üñèñ. 21 Ê.Ö.Å.
8. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá áëëïäáðÞò
9. Öüñïé 4%, 10% êáé 15% ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêáí (ðáñ.4,5á Üñèñïõ 69 Ê. Ö.Å. )
10. Öüñïé 1%,3%,4%,8%,15% êáé 20% ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí (ðáñ. 1ä, 2 Üñè. 64 êáé 5ã Üñè. 69 Ê.Ö.Å.)
11. Öüñïé ãéá ôïõò ïðïßïõò äåí õðÜñ÷åé çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç
12. Öüñïé ðïõ êáôáâëÞèçêáí óôçí áëëïäáðÞ
13. Öüñïò ðïõ ðñïóäéïñßóôçêå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í.ä. 1146/1972

463
465
467
475
469
401
413
415
425
403
409

601
605
611
653
607

Ä1. ÌÅÑÉÓÌÁÔÁ, ÔÏÊÏÉ, ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ
1. Ìåñßóìáôá (ðñï öüñïõ) çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò ( Í.Ð. êáé Íïì. Ïíôüôçôåò ìå äéðëïãñáöéêÜ âéâëßá) 291
295
2. Ìåñßóìáôá (ðñï öüñïõ ) áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
667
3. Ôüêïé (ðñï öüñïõ) çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò
4. Ôüêïé (ðñï öüñïõ) áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
669
5. Äéêáéþìáôá (ðñï öüñïõ) çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ åéóðñÜôôïíô áé êáé äåí áöïñïýí ôçí
åðé÷åéñçìáôéêÞ óáò äñáóôçñéüôçô á
671
6. Äéêáéþìáôá (ðñï öüñïõ) áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ åéóðñÜôôïíôáé êáé äåí áöïñïýí
673
ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ óáò äñáóôçñéüôçô á
7. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ãéá ìåñßóìáôá çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò
293
8. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ÅëëÜäá ãéá ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
297
9. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ãéá ôüêïõò çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò
675
10. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ÅëëÜäá ãéá ôüêïõò áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
677
11. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå ãéá äéêáéþìáôá çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò
679
12. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ÅëëÜäá ãéá äéêáéþìáôá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
681
13. Öüñïò ðïõ ðáñáêñ. óôçí áëëïäáðÞ áðü åéóïäÞì. ôùí ðåñ.2,4,êáé 6 ðïõ Ý÷åé äéêáßùìá öïñïëüã. êáé ç ÅëëÜäá 683
Ä2. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ
103
1. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç: á) êáôïéêéþí
â) êáôáóô/ôùí, ãñáöåßùí, áðïèçêþí, ÷þñùí óôÜèìåõóçò, êáôïéêéþí õðåêìéóèùìÝíùí, îåíïäï÷åßùí, êëð 105
109
ã) âéïìç÷áíïóôáóßùí, åìðïñéêþí êÝíôñùí ìå õðáã ùãÞ óå ÖÐÁ
101
ä) ãáéþí - ãçò,åãêáôáóôÜóåùí Þ êáôáóêåõþí (é÷èõïêáëëéÝ ñãåéá, ëßìíåò êëð)
107
å) ÷þñùí ôïðïèÝôçóçò åðéãñáöþ í
111
2. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí
113
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ôé åíïßêéï Ý÷åôå êáôáâÜëåé
115
3. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü õðåêìßóèùóç ãáéþí - ãçò
117
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ôé åíïßêéï Ý÷åôå êáôáâÜëåé
129
4. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç: á) êáôïéêéþí
143
â) êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áðïèçêþí, ÷þñùí óôÜèìåõóçò, îåíïäï÷åßùí, êëéíéêþí êëð
141
ã) ãáéþí - ãçò, åãêáôáóôÜóåùí Þ êáôáóêåõþí (é÷èõïêáëëéÝñãåéá, ëßìíåò êëð)
ä) ÷þñùí ôïðïèÝôçóçò åðéãñáöþí
147
5. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü éäéï÷ñçóéìïðïßçóç
á) êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áðïèçêþí, ÷þñùí óôÜèìåõóçò, îåíïäï÷åßùí, êëéíéêþí, ó÷ïëåßùí ê.ë.ð. 145
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470
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404
410
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412
602
606
612
654
608
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,
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,
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,
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,

296
668

294
298
676
678
680
682
684

148
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146

,

104
106
110
102
108
112
114
116
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130
144
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149
â) ãáéþí - ãçò, åãêáôáóôÜóåùí Þ êáôáóêåõþí (é÷èõïêáëëéÝñãåéåò, ëßìíåò ê.ë.ð.)
6. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí áðü:
á) Åêìßóèùóç êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áðïèçêþí êëð (åêôüò êáôïéêéþí)
131
â) Åêìßóèùóç êáôïéêéþí êáé äùñåÜí ðáñá÷þñçóç - éäéï÷ñçóéìïðïßçóç êáôïéêéþí, êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí ê.ë.ð. 133
7. Åéóüäçìá áðü áðïæçìßùóç êáôáâëçèåßóá ìå íüìï áðü ìéóèùôÞ óôïí åêìéóèùôÞ
121
8. á) Áðïæçìßùóç êáôáâëçèåßóá ìå íüìï óôï ìéóèùôÞ ãéá ôç ëýóç ôçò åðáããåëìáôéêÞò ìßóèùóçò 163
165
â) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôïõ áêéíÞôïõ ôçò ðåñ. 8á
159
ã) ÄáðÜíåò ãéá ãáßåò - ãçò (ðåñ. 1ä, 3, 4ã & 5â)
9. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ãéá ôï ïðïßï äåí âåâáéþíåôáé ÷áñôüóçìï åêôüò áðü ôçí ðåñ.1ã
741
10. Êáèáñü åéóüäçìá áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ðïõ âñßóêåôáé óôçí áëëïäáðÞ
171
11. Öüñïò ôçò ðåñ.10 ðïõ êáôáâëÞèçêå óôçí áëëïäáðÞ êáé Ý÷åé äéêáßùìá öïñïëüãçóçò êáé ç ÅëëÜäá 175
12. Áíåßóðñáêôá åéóïäÞìáôá ôçò ðáñ.4 Üñèñïõ 39 Ê.Ö.Å.
125

Õðü÷ñåïõ / Ì.Ó.Ó*
Óõæýãïõ / Ì.Ó.Ó*
,
,
150
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Å. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇÓ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ
1. ÊÝñäïò áðü ìåôáâßâáóç ôßôëùí çìåäáðÞò
2. ÊÝñäïò áðü ìåôáâßâáóç ôßôëùí áëëïäáðÞò

829
865

3. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôï êÝñäïò áðü ìåôáâßâáóç ôßôëùí áëëïäáðÞò áðü ÷þñåò ðïõ
Ý÷åé äéêáßùìá öïñïëüãçóçò êáé ç ÅëëÜäá
4. ÆçìéÜ áðü ìåôáâßâáóç ôßôëùí çìåäáðÞò Þ áëëïäáðÞò ôçò ðáñ.1 Üñèñïõ 42 Ê.Ö.Å.

867
871

126

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

830
866

,
,

,
,

872

132
134
122
164
166
160
742
172
176

868

,
,

ÐÉÍÁÊÁÓ 5. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÅÔÇÓÉÁÓ ANTIKEIMENIKÇÓ ÄÁÐÁÍÇÓ
1. ÅôÞóéá áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç äéáâßùóçò ìå âÜóç: á) Ôçí åôÞóéá áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá éäéïêáôïéêïýìåíç Þ ìéóèùìÝíç
Þ äùñåÜí ðáñá÷ùñçìÝíç êýñéá êáôïéêßá êáé Ýùò äýï äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ - ÏÄÏÉ ÐÏÕ ÐÅÑÉÊËÅÉÏÕÍ ÔÏ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ - ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÑÅÕÌÁÔÏÓ

ÌÉÓÈÙÌÅÍÇ
ÊÁÔÏÉÊÉÁ ¹
ÄÙÑÅÁÍ
ÐÁÑÁ×ÙÑÇÌÅÍÇ

ÌÏÍÏÊÁÔÏÉÊÉÁ

Ô.Ê. 208

1

ÍÁÉ

204

ÍÁÉ

205

1

ÍÁÉ

206

ÍÁÉ

211

212

231

213

214

215

216

218

219

232

220

221

222

223

225

226

233

227

228

229

230

Á.Ö.Ì. êýñéïõ Þ êÜôï÷ïõ
Å.É.×., Ì.×.

Ê. Á.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÓ
Áñéèìüò

ÃñÜììáôá

Ê. Á. KõâéêÜ Ê. Á.
åêáô.

ÌÞíåò
êõñéüôçôáò

707

êïéíïðñáîéþí)
¸ôïò
ðñþôçò
êõêëïö.
%

703

761

771

775

851

841

751

704

762

772

776

853

842

752

705

763

773

777

855

843

753

706

764

774

778

857

×þñïé
åíäéáßôçóçò

Ê.Á.

Ðïóïóôü
Óõíéäéïêôçóßáò %

Ðñþôç

Ê.Á. íçïëïã. Ê.Á.

ÌÞíåò êõñéüôçôáò

Ê.Á.
747

711

845

780 ÍÁÉ

1 786 ÍÁÉ 1 718

730

734

748

713

äá) ôéò áìïéâÝò ðëçñùìÜôùí óêáöþí áíáøõ÷Þò
å) ôá áåñïóêÜöç, åëéêüðôåñá É.×. êáé áíåìüðôåñá

óô) ôéò äåîáìåíÝò êïëýìâçóçò (ðéóßíåò)
Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò %

Ê.Á. ÅîùôåñéêÞ (ôåôñ. ìÝôñá)

Ê.Á

767

755

Ê.Á. ÅóùôåñéêÞ (ôåôñ. ìÝôñá)

Ê.Á

768

757

õðü÷ñåïõ

Ê.Á

óõæýãïõ/Ì.Ó.Ó

Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò %

Ê.Á

ÌÞíåò êõñéüôçôáò

Ê.Á.
738

Éððïé Þ
Ëßìðñåò

Ðñþôç
Ê.Á. íçïëïã.

739

óõæýãïõ/Ì.Ó.Ó

758

Ê.Á.

ÌÞíåò
êõñéüôçôáò

749

æ) ÄáðÜíç ãéá äßäáêôñá óå éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá
ç) ÄáðÜíåò ãéá ïéêéáêïýò âïçèïýò, ïäçãïýò áõô/ôùí, äáóêÜëïõò êáé ëïéðü ðñïóùðéêü
2. Áðü ôç äáðÜíç ðïõ êáôáâÜëáôå:
á) ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç áõôïêéíÞôùí, äßôñï÷ùí êôë.ï÷çìÜôùí
â) ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç ðëïßùí áíáøõ÷Þò,ëïéðþí óêáöþí áíáøõ÷Þò êáé áåñïóêáöþí
ã) ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç êéíçôþí ðñáãìÜôùí áîßáò ðÜíù áðü 10.000 €

769
770
719
721
723

ä) ãéá ôçí áãïñÜ åðé÷åéñÞóåùí, åôáéñéêþí ìåñéäßùí êáé ÷ñåïãñÜöùí ãåíéêÜ êáé ôéò êáôáâïëÝò
ãéá áóöáëéóôéêÜ åðåíäõôéêÜ óõìâüëáéá êáôÜ ôï ìÝñïò ðïõ áðïôåëïýí åðåíäõôéêü ðñïúüí 743
å) ãéá ôçí áãïñÜ Þ ÷ñïíïìåñéóôéêÞ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç áêéíÞôùí Þ áíÝãåñóç ïéêïäïìþí ê.ë.ð. 735
759
óô) ãéá ÷ïñÞãçóç äáíåßùí ðñïò ïðïéïíäÞðïôå
æ) ãéá äùñåÝò Þ ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò Þ ÷ïñçãßåò ÷ñçìáôéêþí ðïóþí Üíù ôùí 300€ (åêôüò áðü ôï Äçìüóéï êôë.) 725
727
ç) ãéá ôçí ôïêï÷ñåùëõôéêÞ áðüóâåóç äáíåßùí ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò
ÐÉÍÁÊÁÓ 6. ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ
1. Ðïóü ìåßùóçò ðñïêáôáâëçôÝïõ öüñïõ (ðáñ. 1 Üñèñ. 70 Ê.Ö.Å.)
* Óõìðëçñþíåôáé üôáí ç Ô.Æ. åßíáé áðü 2.800 € êáé Üíù

,

,

766

,

720
724

,
,
,

,
,
,
,
,

744

,

728

,
,
,
,

,

656

,

712
714

ÌÞíåò
êõñéüôçôáò

740

756
õðü÷ñåïõ

Ê.Á.

Ê.Á.
737

858

716

765

733

710

856

,
,
,
,

,

715

729

Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò %
õðü÷ñåïõ
Ê.Á óõæýãïõ/Ì.Ó.Ó

854

732

731

1 785 ÍÁÉ 1 717

709

852

,
,
,

,
,
,

779 ÍÁÉ

Áñéèìüò óåéñÜò Áåñ/åíáò óõíÞèïõò
êáôáóêåõáóôÞ
ðáñáìïíÞò
Ê.Á

,
,
,
,

ÌÝôñá
ìÞêïõò

844

Óôïé÷åßá åèíéêüôçôáò êáé íçïëüãçóçò Ôýðïò

708

Ðïóïóôü

750

Éóôéïöüñá Ê.Á. Á.Ö.Ì. êýñéïõ Þ êÜôï÷ïõ Áñéèì. êáé ëéìÜíé íçïëïãßïõ Ê.Á. ÐáñáäïóéáêÜ Ê.Á.

,

Ê. Á. óõíéäéïêô. Ê. Á.

840

ä) ôá óêÜöç áíáøõ÷Þò É.×. (ïéêïãÝíåéáò êôë.)

,
,

1

ÍÁÉ

â) H åôÞóéá áíôéêåéìåíéêÞ äáðÜíç ãéá ëïéðÝò êáôïéêßåò
ã) ôá åðéâáôéêÜ áõô/ôá É.×., Ì.×. (ïéêïãÝíåéáò, áôïìéêÞò-åôáéñéêÞò åðé÷/óçò, êïéíùíéþí êáé
Ê.Á.

,
,

1

242
1

ÔÉÌÇ*ÆÙÍÇÓ
Þ
ÔÉÌÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ

,

241

209

ã) ÄÅÕÔÅÑÇ
ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ

ÌÇÍÅÓ
ÉÄÉÏÊÁÔÏÉÊÇÓÇÓ

1

ÍÁÉ

207

â) ÐÑÙÔÇ
ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ

ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏÊÕÑÉÙÍ ÊÔÇÓÉÁÓ ¹ ×ÑÇÓÇÓ
ÊÕÑÉÙÍ ÂÏÇÈÇÔÉÊÙÍ
×ÙÑÙÍ
×ÙÑÙÍ
×ÙÑÙÍ
í.4178/13 ÕÐÏ×ÑÅÏÕ ÓÕÆ/Ì.Ó.Ó

240

203

á) ÊÕÑÉÁ
ÊÁÔÏÉÊÉÁ

ÈÅÓÇ
ÏÑÏÖÏÓ

655

,
,
,
,
,

722

736
760
726
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2. ÅéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2018, ôá ïðïßá áðáëëÜóóïíôáé áðü ôï öüñï
Þ öïñïëïãïýíôáé ìå åéäéêü ôñüðï ÷ùñßò çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç
3. ÅéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2018, ôá ïðïßá áðáëëÜóóïíôáé áðü ôï öüñï Þ öïñïëïãïýíôáé ìå åéäéêü ôñüðï
4. Åéóïäçì. ðïõ åîáéñïýíôáé áðü öüñï êáé åéóöïñÜ (ðáñ. 2 Üñèñ. 43Á Ê.Ö.Å.) ÷ùñßò çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç
5. ÅéóïäÞìáôá ðïõ åîáéñïýíôáé áðü öüñï êáé åéóöïñÜ (ðáñ. 2 Üñèñ. 43Á Ê.Ö.Å.)
6. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá ôçò ðåñ. 2
7. Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá ôçò ðåñ. 3
8. Åðéäüìáôá áíåñãßáò ÏÁÅÄ, ÃÅÍÅ, ÅÔÁÐ - ÌÌÅ
9. ÊáèáñÜ êÝñäç áðü óõììåôï÷Þ óå íïìéêÜ ðñüóùðá Þ íïìéêÝò ïíôüôçôåò ðïõ ôçñïýí áðëïãñáöéêÜ âéâëßá
10. Êáèáñü ðïóü êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ) ÷ùñßò çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç
11. Êáèáñü ðïóü êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ)

12. Åíïßêéï ðïõ ðëçñþóáôå ãéá êýñéá êáôïéêßá ôçò ïéêïãÝíåéáò:

Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôÞôç

Ê.Á.

Á.Ö.Ì. éäéïêôÞôç

Ê.Á.

Öéëïîåíßá

Ê.Á.

ÅðéöÜíåéá
óå ô.ì.

Ê.Á.

Õðü÷ñåïõ / Ì.Ó.Ó*
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

659
619
657
617
433
613
661
431
305
335

Óõæýãïõ / Ì.Ó.Ó*
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

660
620
658
618
434
614
662
432
306
336

ÌÞíåò

801

092 ÍÁÉ

1

091

097

811

802

094 ÍÁÉ

1

093

098

813

803

096 ÍÁÉ

1

095

099

815

,
,
,

,
,
,

812
814
816

13. Åíïßêéï ðïõ ðëçñþóáôå ãéá êáôïéêßá ðáéäéþí ôçò ïéêïãÝíåéáò ðïõ óðïõäÜæïõí óôï åóùôåñéêü:
Ê.Á.
Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôÞôç
Á.Ö.Ì. éäéïêôÞôç
804

817

805

819

806

821

807

823

,
,
,
,

14. Åíïßêéï áêéíÞôùí åêôüò áðü êýñéá êáôïéêßá êáé êáôïéêßá ðáéäéþí ðïõ óðïõäÜæïõí
797

417

1ï ðáéäß
2ï ðáéäß
3ï ðáéäß

,
,
,
,
,
,
,

419

15. Åíïßêéá ðïõ êáôáâÜëëïíôáé óå ÉåñÝò ÌïíÝò Áãßïõ ¼ñïõò (ðáñ. 3 Üñèñ.22 í. 4283/2014) 421
16. ËïéðÜ ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá - ÷ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ äåí ìåéþíïõí ôçí åôÞóéá äáðÜíç 429
435
17. Ìç åéóá÷èÝíôá ìåñßóìáôá ðëïéïêôçôñéþí åôáéñéþí ôïõ í. 27/1975
18. ×ñçìáôéêÜ ðïóÜ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü äéÜèåóç ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, äÜíåéá, äùñåÝò,êëð 781
19. ÁäéÜèåôá ðïóÜ áðü åðáíáðáôñéæüìåíá êåöÜëáéá (Üñèñ. 38 í.3259/2004 - Üñèñ. 18 í.3842/2010) 783
787
20. ÁíÜëùóç êåöáëáßïõ ðïõ Þäç öïñïëïãÞèçêå Þ áðáëëáóóüôáí áðü ôï öüñï
ÐÉÍÁÊÁÓ 7. ÐÏÓÁ ÄÁÐÁÍÙÍ ÐÏÕ ÁÖÁÉÑÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÍÏËÉÊÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ¹ ÁÐÏ ÔÏ ÖÏÑÏ
1. ÄáðÜíç áãïñÜò áãáèþí êáé ðáñï÷Þò õðçñåóéþí
049
,
,
032
2. ÄùñåÝò ÷ñçì.ðïóþí Üñèñï 19 Ê.Ö.Å.: Óôï åîùôåñéêü 031
êáé óõíïëéêÜ 059
3. ÄùñåÝò ÷ñçì. ðïóþí óôï ëïã/óìü áëëçëïâïÞèåéáò ãéá ôçí áðüóâåóç ôïõ Äçìüóéïõ ÷ñÝïõò 075
061
4. ÐïëéôéóôéêÝò ÷ïñçãßåò ôïõ í.3525/2007
077
5. Ìéóèþìáôá åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá (ðáñ. Â2 áñèñ.43 êáé 44 í.4030/2011)
663
6. Ðïóü åðÝíäõóçò ãéá ðáñáãùãÞ êéíçìáôïãñáöéêïý Ýñãïõ Üñèñïõ 71Å í. 4172/2013
7. Ðïóü äáðÜíçò ãéá ôçí éäéùôéêÞ ÷ñçìáô. ðïëéôéêïý êüììáôïò Þ óõíáóðéóìïý êïììÜôùí (Üñèñ.8 í. 3023/2002) 055
8. Ðïóü äáðÜíçò ãéá ôçí éäéùô. ÷ñçìáô. õðïøçö. ÂïõëÞò ÅëëÞíùí êáé Åõñùð. Êïéíïâïõëßïõ (Üñèñ.8 í. 3023/2002) 057

,
,
,
,

420
422
430
436

,
,
,

782
784
788

,
,
,
,
,
,
,
,

664

,
,
,
,
,
,

056
058

,
,

050
060
076
062
078

ÐÉÍÁÊÁÓ 8. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÎÁÑÔÙÌÅÍÙÍ ÌÅËÙÍ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÙÍ
2

¢ãáìá ôÝêíá ðïõ ãåííÞèçêáí áðü 1/1/2000 Ýùò 31/12/2018. ¢ãáìá ôÝêíá ðïõ ãåííÞèçêáí áðü 1/1/1993 êáé
öïéôïýí óå ó÷ïëÝò Þ ó÷ïëåßá Þ éíóôéôïýôá åðáããåëìáôéêÞò åêðáßäåõóçò Þ êáôÜñôéóçò ôçò çìåäáðÞò Þ áëëïäáðÞò Þ åããåãñáììÝíá óôá ìçôñþá áíÝñãùí ôïõ ÏÁÅÄ Þ õðçñåôïýí ôç óôñáôéùôéêÞ ôïõò èçôåßá.
ÔÝêíá Üãáìá, äéáæåõãìÝíá Þ óå ÷çñåßá, ìå ðïóïóôü íïçôéêÞò Þ óùìáôéêÞò áíáðçñßáò ôïõëÜ÷éóôïí 67%.
Åôïò
Ó÷ïëÞ Þ ó÷ïëåßï
ãÝííçóçò

´Ïíïìá

Ê.Á.

Á.Ö.Ì.

831

Ê.Á.

Á.Ì.Ê.Á.

ÁíÞëéêá ôÝêíá õðü÷ñåá
óå õðïâïëÞ äÞëùóçò
Íáé / ¼÷é

846

á) Áíéüíôåò ôùí óõæýãùí (ãïíåßò, ðáðïýäåò)
â) ÁíÞëéêïé óõããåíåßò ìÝ÷ñé ôïí 3ï âáèìü, ïñöáíïß áðü ðáôÝñá êáé ìçôÝñá
ã) ¢ãáìïé Þ ÷Þñïé Þ äéáæåõãìÝíïé áäåëöïß êáé áäåëöÝò, ìå áíáðçñßá
67% êáé ðÜíù.

Ê.Á.

Á.Ö.Ì.

Ê.Á.

832

847

836

862

833

848

837

863

834

849

838

864

Áñéèìüò ôÝêíùí ôïõ ðßíáêá 8 ðåñßðô. 1 (áñéèìçôéêÜ)

003

Á.Ì.Ê.Á.

Ìå Õðü÷ñåï

861

835

Ìå Óýæ/Ì.Ó.Ó*

ÓõããÝíåéá

1

004

ÐÉÍÁÊÁÓ 9. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÐÏ ÔÏ ÖÁÊÅËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ
ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ åéóïäÞìáôïò áðü ôï ðñïçãïýìåíï öïñïëïãéêü Ýôïò
,
,
,
342
745
746
,
,
,
995
996
,
,
,
997
998
324
323
,
,
,
400
399
960
959
341

,
,
,
,
,

901

,
,
,
,

907
985
987
989

902
908
986
988
990

,
,
,
,
,

ÐÉÍÁÊÁÓ 10. Áí ðñïêýøåé åðéóôñåöüìåíï ðïóü íá êáôáôåèåß óôïí áêüëïõèï ëïãáñéáóìü ìïõ (ãñÜøôå ôïí ôßôëï, ôïí êùäéêü ôñÜðåæáò êáé ôïí áñéèìü ëïãáñéáóìïý ):
ÔÑÁÐÅÆÁ

ÊÙÄ.

ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ

G R

Ôá óôïé÷åßá ôùí öïñïëïãïýìåíùí åßíáé áðüññçôá. Äéáôçñïýíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí óå áñ÷åßï, ðïõ õðÜãåôáé óôçí Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá êáé ëåéôïõñãåß óýìöùíá
ìå ôï í.2472/1997 êáé ôéò åéäéêÝò ñõèìßóåéò ôùí öïñïëïãéêþí íüìùí.H Á.Á.Ä.Å. Ý÷åé ôçí áðïêëåéóôéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ áñ÷åßïõ.ÊÜèå öïñïëïãïýìåíïò Ý÷åé äéêáßùìá ðñüóâáóçò óôá óôïé÷åßá ðïõ ôïí áöïñïýí.

Ï ÅËÅÃÎÁÓ

Çìåñïìçíßá
ðáñáëáâÞò

Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

2019

Åðùí.:
Ïíïì.:

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. :
Áñ. Eðáãã. Ôáõôüô. ËïãéóôÞ-Öïñïôå÷íéêïý:

Ä/íóç :
Á.Ö.Ì.:

4

Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ

Êáôçãïñßá Üäåéáò :

Ï ÄÇËÙÍ / Ì.Ó.Ó*

2019
Ç ÄÇËÏÕÓÁ / Ì.Ó.Ó*

2

3

4

ê.ô.ë.

ãáßá

5

éóüãåéï êáôÜóôçìá,
1ïò ïñ ãñáöåßï,
óå ô.ì.
2ïò ïñ ÷þñïò
ê.ô.ë. óôÜèìåõóçò,

17

18

(9 ðñþôá
øçößá)

Áñéèìüò
Ðáñï÷Þò
Ñåýìáôïò

Ö-01.002 / ÅÊÄÏÓÇ 2019

6
7

Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ

Ïíïìáôåðþíõìï /
Åðùíõìßá

ÓÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ
ÅÔÏÓ 2018

ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÇÓ

19
8
9

Áñéèìüò
äÞëùóçò
ðëçñïöïÁñéèìüò
ñéáêþí
Öïñïëïãéêïý óôïé÷åßùí
Ìçôñþïõ
ìßóèùóçò
(Á.Ö.Ì.)
áêßíçôçò ÁÐO ÅÙÓ
ðåñéïõóßáò

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÔÇ

12

ÁÈÑÏÉÓÌÁ

11

13

Eêìßóèùóç õðåêìßóèùóç
áêßíçôçò
ðåñéïõóßáò

14

ÄùñåÜí
ðáñá÷þñçóç
áêßíçôçò
ðåñéïõóßáò

15

Éäéï÷ñçóéìïðïßçóç
áêßíçôçò ðåñéïõóßáò

16

Áíåßóðñáêôá
åéóïäÞìáôá áðü
åêìßóèùóç
áêßíçôçò ðåñéïõóßáò

(Õðåíèõìßæåôáé üôé ç áðüêñõøç Þ ðáñïxÞ áíáêñéâþí óôïéxåßùí ôéìùñåßôáé áðü ôï íüìï).

10

ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÏ
´Ç
ÔÅÊÌÁÑÔÏ
ÌÇÍÉÁÉÏ
ÌÉÓÈÙÌÁ

ÁÊÁÈÁÑÉÓÔÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÐÏÕ ÁÍÁËÏÃÅÉ ÓÔÏÍ ÕÐÏ×ÑÅÏ

ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ ........................

(ÖÕÓÉÊÏÕ `Ç ÍÏÌÉÊÏÕ ÐÑÏÓÙÐÏÕ)

Å2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ãéá ôá áêßíçôá ðïõ åßíáé çìéôåëÞ Þ ìåôáâéâÜóôçêáí ìÝóá óôï öïñïëïãéêü Ýôïò 2018,
ðñÝðåé íá óõìðëçñùèåß ï ðßíáêáò ÉÉ ôçò ðßóù óåëßäáò. Ïäçãßåò óõìðëÞñùóçò áõôïý
ôïõ åíôýðïõ âëÝðå óôçí ðßóù óåëßäá.

ÐÑÏÓÏXÇ: ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ ÓÅ (1) ÁÍÔÉÔÕÐÏ

1

Ïäüò-Áñéè -Ðüëç Þ
×ùñéü -èÝóç -Ôá÷.
Êùä.

ïéêßá,

ÈÅÓÇ ÊÁÔÇÃÏÑ ÅÐÉÖÁÍ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ / ÅÐÙÍÕÌÉÁ ..........................................................................
Á.Ö.Ì.................................................

ÌÇÍÅÓ (áñéè.)

ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ
ÅÉÄÏÓ ÌÉÓÈÙÓÇÓ×ÑÇÓÇ ÁÊÉÍÇÔÏÕ

ÓÔÏÉXÅÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÉÁ

ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄ/ÓÉÁÓ (%)

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

á/á

ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÌÉÓÈÙÌÁÔÁ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ
ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÅÔÏÕÓ 2018

Τεύχος Β’ 353/11.02.2019

5097

1

Ïäüò - Áñéè. - Ðüëç
Þ ×ùñéü - ÈÝóç - Ôá÷. Êùä.

ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ

6

4

óå ô.ì.

5

ïéêßá,
êáô/ìá,
ãñáöåßï,
÷þñïò
óôÜè/óçò
ãáßá
ê.ô.ë.

3

2

êôë

2ïò üñ.

1ïò üñ.

éóüãåéï

Áñéèìüò
Ðáñï÷Þò
Ñåýìáôïò
(9 ðñþôá
øçößá)

ÈÅÓÇ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ

7

Ïíïìáôåðþíõìï /
Åðùíõìßá

8

Áñéèìüò
Öïñïëïãéêïý
Ìçôñþïõ
(Á.Ö.Ì.)
9

Äéåýèõíóç óõíéäéïêôÞôç

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÓÕÍÉÄÉÏÊÔÇÔÙÍ, ÓÕÍÅÐÉÊÁÑÐÙÔÙÍ, ÁÍÇËÉÊÙÍ ÔÅÊÍÙÍ ÊÔË. ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ

É. ÅÊÌÉÓÈÏÕÌÅÍÁ ÊÔË. ÁÊÉÍÇÔÁ

ÅÉÄÏÓ ÌÉÓÈÙÓÇÓ×ÑÇÓÇ ÁÊÉÍÇÔÏÕ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ

ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ

10

ÐÏÓ.ÓÕÍÄ/ÓÉÁÓ
%

11

Ìßóèùìá
ðïõ êáôáâëÞèçêå

ÕÐÅÊÌÉÓÈÙÓÅÉÓ

Áñéèìüò
Ðáñï÷Þò
Ñåýìáôïò

Ï ÄÇËÙÍ

................................. 2019

12. Áí äåí åðáñêåß ìßá áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç ìéóèùìÜôùí ãéá üëç ôçí áêß íçôç ðåñéïõóßá êÜèå åéóïäçìáôßá, ôüôå èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
ðåñéóóüôåñá Ýíôõðá.

11. Ïé óôÞëåò ôçò Ýíäåéîçò "ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ" óõìðëçñþíïíô áé üôáí óå êÜðïéï áðü ôá áêßíçô á êáé
ãáßåò ðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß óôçí ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÌÉÓ ÈÙÌÁÔÁÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ, óõíôñÝ÷åé ðåñßðôù óç
óõíéäéïêôçóßáò, óõíåðéêáñðßáò êôë., ðñüóöáôçò êôÞóçò, ìåôáâßâáóçò Þ õðåêìßóèùóçò. Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò óõìðëçñþíïíôáé
áðáñáéôÞôùò ôá "ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ" êáé êáôÜ ðåñßðôùóç ïé õðüëïéðåò óôÞëåò. Ç óõìðëÞñùóç ôùí óôïé÷åßùí áõôþí
ãßíåôáé ìå ðñïóï÷Þ, ãéá íá ìðïñåß íá ãíùñßæåé ç Õðçñåóßá óå ðïéü á ð ü ôá äçëùèÝíôá áêß íçôá Þ ãáßåò á í áö Ýñ åôá é óôéò ðåñéðôþóåéò
áõôÝò ï öïñïëïãïýìåíïò.
ÅéäéêÜ óôïí ðßíáêá ÉÉ ôùí óõìðëçñùìáôéêþí óôïé÷åßùí áêßíçôçò ðåñéïõóßáò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ôá óôïé÷åßá ôùí áêéíÞôùí ðïõ
áðïêôÞèçêáí Þ ìåôáâéâÜóôçêáí ìÝóá óôï öïñïëïãéêü Ýôïò 2018 Þ åßíáé çìéôåëÞ ìÝ÷ñé 31/12/2018.
Óôçí óôÞëç 11 ôçò õðåêìßóèùóçò èá áíáãñÜöåôáé ôï óõíïëéêü ìßóèùìá ðïõ Ý÷åé êáôáâëçèåß áðï ôïí õðåêìéóèùôÞ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10. Óôéò óôÞëåò 13,14 êáé 15 áíáãñÜöåôáé ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá âÜóåé ôïõ åßäïõò ìßóèùóçò- ÷ñ Þóçò ôïõ áêéíÞôïõ.

9. Óôç óôÞëç 19 óõìðëçñþíåôáé ï áñéèìüò ôçò ÄÞëùóçò Ðëçñïöïñéáêþí Óôïé÷åßùí Ìßóèùóçò Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò.

8. Óôç óôÞëç 18 óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ï áñéèìüò ðáñï÷Þò ÄÅÇ ôïõ áêéíÞôïõ áíåîÜñôçôá åÜí Ý÷åé äéáêïðåß ç çëåêôñïäüôçóç Þ
åßíáé êåíü. Óå ðåñßðôùóç ìç çëåêôñïäïôïýìåíïõ áêéíÞôïõ èá óõìðëçñþíåôáé ç áíôßóôïé÷ç ðëçñïöïñßá.

7. Óôç óôÞëç 17 óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ ôï åßäïò ôçò ìßóèùóçò êáé ç ÷ñÞóç ôïõ ìéóèßïõ, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá åêìßóèùóç
ãñáöåßïõ Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáôïéêßáò êôë ôïõ Üñèñïõ 39 ôïõ í.4172/2013 êáé âñá÷õ÷ñüíéåò åêìéóèþóåéò Þ õðåêìéóèþóåéò
áêéíÞôùí ôïõ Üñèñïõ 39 Á ôïõ í.4172/2013.

ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ

ÔÉÔËÏÓ ÊÔÇÓÇÓ ¹ ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ, ÁÑÉÈ.
ÓÕÌÂÏËÁÉÏÕ, ÏÍÏÌ/ÌÏ ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÕ

1. Õðïêåßìåíï ôïõ öüñïõ ãéá ôï åéóüäçìá áðü áêßíçôç ðåñéïõóßá åßíáé ï éäéïêôÞôçò, íïìÝáò, åðéêáñðùôÞò Þ åêåßíïò ðïõ Ý÷åé ôï äéêáßùìá
ïßêçóçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï, äéêáóôéêÞ áðüöáóç, ÷ñçóéêôçóßá ê.ë.ð. êáôÜ ðåñßðôùóç, ãéá ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÜ áðü
åêìßóèùóç, õðåêìßóèùóç Þ åììÝóùò áðü éäéï÷ñçóéìïðïßçóç Þ äùñåÜí ðáñáxþñçóç ôçò ÷ñÞóçò óå ôñßôï ÷ùñßò áíôÜëëáãìá åíüò Þ
ðåñéóóüôåñùí áêéíÞôùí Þ ãáéþí (ïéêïäïìçìÝíá êáé ìç ïéêïäïìçìÝíá áêßíçôá, äáóéêÝò Þ áã ñïôéêÝò åêôÜóåéò, åãêáôáóôÜóåéò Þ êáôáóêåõÝò üðùò
ëßìíåò äåîáìåíÝò êôë ). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé êáôïéêßá, ôçò ïðïßáò Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß äùñåÜí ç ÷ñÞóç ãéá êýñéá êáôïéêßá áðü áíéüíôåò
óå êáôéüíôåò êáé áíôßóôñïöá, åî áßìáôïò êáé åî áã÷éóôåßáò óôç óôÞëç 6, åêôüò áðü ôá óôïé÷åßá ôïõ ðñïóþðïõ ðïõ êÜíåé ÷ñÞóç, áíáãñÜöåôáé óå
ðáñÝíèåóç ç óõããÝíåéÜ ôïõ ìå ôïí éäéïêôÞôç (ãïíÝáò, ôÝêíï) êáé óôç óôÞëç 14 äåí áíáãñÜöåôáé ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü ôç óõãêåêñéìÝíç äùñåÜí
ðáñá÷þñçóç.
2. Óôï Ýíôõðï áõôü êáôá÷ùñïýíôáé ôá ïéêïäïìçìÝíá áêßíçôá, êÜèå õðü÷ñåïõ, öõóéêïý Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ, áíåîÜñôçôá áí áðïêôÜáðü áõôÜ
åéóüäçìá Þ ü÷é, åíþ ôá ìç ïéêïäïìçìÝíá áêßíçôá êáôá÷ùñïýíôáé ìüíï áí áðïöÝñïõí åéóüäçìá ðñáãìáôéêü Þ ôåêìáñôü. Óçìåéþíåôáé üôé êáé óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ôï áêßíçôï ðáñáìÝíåé ÊÅÍÏ üëï ôï ÷ñüíï, ðñÝðåé íá óõìðåñéëçöèåß óôï Ýíôõðï ìå ôçí Ýíäåéîç ÊÅÍÏ.
3.ÐñÝðåé íá óõìðëçñùèåß êáé íá õðïâëçèåß ÷ùñéóôÞ äÞëùóç Å2 ãéá ôç óýæõãï Ýóôù êáé áí ç áêßíçôç ðåñéïõóßá åßíáé êïéíÞ. Ôá åéóïäÞìáôá áðü
áêßíçôç ðåñéïõóßá ôùí åîáñôþìåíùí áíÞëéêùí ôÝêíùí ãéá ôá ïðïß á õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò Å2 óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôï Å2 ôïõ ãïíÝá
ðïõ áóêåß ôçí ãïíéêÞ ìÝñéìíá.
Ôá áêßíçôá ôùí åîáñôùìÝíùí áíÞëéêùí ôÝêíùí óõìðëçñþíïíôáé åêôüò á ð ü ôïí ðñþôï ðßíáêá ôïõ õðü÷ñåïõ ãïíÝá êáé óôïí ðßíáêá É ôùí óõìðëçñùìáôéêþí óôïé÷åßùí áíáãñÜöïíôáò ôïí á/á êáôá÷þñçóçò ôçò áíáëõôéêÞò êáôÜóôáóçò, ôï ïíïìáôåðþíõìï êáé ôïí Á.Ö.Ì. ôïõ ôÝêíïõ óôéò óôÞëåò á/á,7,8.
4.Óôçí ðåñßðôùóç íïìéêþí ðñïóþðùí êáé íïìéêþí ïíôïôÞôùí ôï Ýíôõðï Å2 óõíõðïâÜëëåôáé ìå ôçí áíôßóôïé÷ç äÞëùóç ôïõ õðü÷ñåïõ íïìéêïý
ðñïóþðïõ Þ íïìéêÞò ïíôüôçôáò. Ôá åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôç ðåñéïõóßá ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí êáé íïìéêþí ïíôïôÞôùí èá ìåôáöåñèïýí óôéò
ïéêåßåò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ Þ ôçò íïìéêÞò ïíôüôçôáò.
5.Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò, óõíåðéêáñðßáò êôë. áêßíçôçò ðåñéïõóßáò, óôéò ïéêåßåò óôÞëåò, èá ãñÜöåôáé ôï ðïóü ôïõ áêáèÜñéóôïõ
åéóïäÞìáôïò ðïõ áíáëïãåß óôïí õðü÷ñåï ìå âÜóç ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò, óõíåðéêáñðßáò êôë.
6.Óôç óôÞëç 1 ôçò áíáëõôéêÞò êáôÜóôáóçò ãéá ôá ìéóèþìáôá áñéèìåßôáé ç áýîïõóá óåéñÜ ôùí åããñáöþí êáé üxé ôùí á êéíÞôùí.
Óôç óôÞëç 4 óõìðëçñþíåôáé êáôÜ ðåñßðôùóç ç êáôçãïñßá áêéíÞôïõ âÜóåé ôïõ ðåñéïõóéïëïãßïõ (Êáôïéêßá, Ìïíïêáôïéêßá, ÄéáìÝñéóìá,
ÊáôÜóôçìá, Ãñáöåßï, Ïéêüðåäï, ÁðïèÞêç, ×þñïò ÓôÜèìåõóçò ê.ë.ð)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ

ÉÉ. ÁÊÉÍÇÔÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ ÐÏÕ ÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÅÔÏÓ 2018 ÅÉÍÁÉ ÇÌÉÔÅËÇÓ ¹ ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÔÇÊÅ ¹ ÁÐÏÊÔÇÈÇÊÅ ÁÐÏ ÁÃÏÑÁ-ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁ-ÄÙÑÅÁ-ÃÏÍÉÊÇ ÐÁÑÏ×Ç ÊÔË
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Å3
ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

001

Öïñïëïãéêü Ýôïò 2018
002
003
004
005

2

Áóêåßôå åðé÷. äñáóô. êáé Ý÷åôå ôçí åìðïñéêÞ éäéüôçôá

(4)

006

3

Ìç õðü÷ñåïé

ðåñ. óô´ðáñ.2 áñ.12 í. 4172/13

(5)

007
008

ÐëÞèïò õðïêáôáóôçìÜôùí ðïõ õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í.3986/2011

009

2

Ðïëý ìéêñÝò

Ðïëý ìéêñÝò

1 áñ.1 ðáñ.2á êáé 2â

010 áñ.1 ðáñ.2ã

ÌéêñÝò

2 áñ.1 ðáñ.2ã

Áöáíåßò áãñüôåò ÷ùñßò Ê.Á.Ä.

3

011

Áãñüôåò - ÌÝëç áãñïôéêþí óõíåôáéñéóìþí ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïõðïèÝóåéò ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ í.4384/2016
Ïíôüôçôåò
áñ.2 í.4308/2014

ÁÑ×ÉÊÇ

(3)

3 ÌéêñÝò
áñ.1 ðáñ.2á êáé 2â

020

4

Ìåóáßåò

5

Ìç

6 åíôáãìÝíåò

ÌåãÜëåò

7

021

022
Åðéìåñéóìüò ÐùëÞóåùí
áãáèþí êáé õðçñåóéþí áíÜ Ê.Á.Ä.

ÃñÜøôå ôç äñáóôçñéüôçôá ìå ôá ìåãáëýôåñá Ýóïäá

023

ÐÉÍÁÊÁÓ Â´. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Áðáó÷ïëïýìåíï Ðñïóùðéêü
Áñéèìüò áðáó÷ïëïýìåíùí áôüìùí

025

Áñéèìüò ìéóèùôþí

026

Åðï÷éáêÜ áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü

027

039

ÊñéôÞñéá ÌåãÝèïõò ÏíôïôÞôùí áñ.2 í.4308/2014
ÖïñïëïãéêÜ ¸ôç

2017

2016

ÅíåñãÝò Éóôïóåëßäåò Åðé÷åßñçóçò

ÅíåñãÝò ÇëåêôñïíéêÝò Äéåõè. Áëëçëïãñáößáò Åðé÷.

042

ÄéåíÝñãåéá Çëåêôñïíéêþí Óõíáëëáãþí

040 Åíåñãïß Åðáããåëìáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åðé÷åßñçóçò

Åðùíõìßá Ðáñü÷ùí Õðçñåóéþí
Ðëçñùìþí

2018

Êýêëïò Åñãáóéþí

Áñéèìüò
Ëïãáñéáóìïý
Ðëçñùìþí

Ìïíáäéêüò
Áñéèìüò
Ôåñìáôéêïý (TID)

****4øçößá

Óýíïëï Åíåñãçôéêïý

Ðþëçóç áãáèþí ìÝóù Äéáäéêôýïõ

043

ÍÁÉ

1

Ï×É

2

Ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ìÝóù Äéáäéêôýïõ

044

ÍÁÉ

1

Ï×É

2

045 Óôïé÷åßá Óõíåñãáæüìåíùí Çëåêôñïíéêþí Ðëáôöïñìþí
×þñá
Åðùíõìßá
Url
Á.Ö.Ì.

ÌÝóïò ¼ñïò Ðñïóùðéêïý

051 Åëåã÷üìåíåò áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò (ÅÁÅ) ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ áñ.66 ôïõ í.4172/2013
ÊñéôÞñéá ðåñ.á´ ðáñ.1
ôïõ Üñèñïõ 66
ôïõ í.4172/2013

Á.Ö.Ì.

Åðùíõìßá

Ðïóïóôü âÜóåé êñéôçñßïõ
×þñá
ðåñ. á´ ðáñáãñÜöïõ 1
åãêáôÜóôáóçò Üñèñ. 66 ôïõ í.4172/2013
041

037 ÓõíäåäåìÝíåò Åðé÷åéñÞóåéò (áñ.2 í.4172/2013)çìåäáðÞò/áëëïäáðÞò

×þñá

Åðùíõìßá

Á.Ö.Ì.

Õðï÷ñÝùóç ÁðïãñáöÞò Áðëïãñáöéêþí

ÅíåñãÜ ÔåñìáôéêÜ POS

Ìïíáäéêüò
ÐÜñï÷ïò Õðçñåóßáò
Çì/íßá
Áñéèìüò
Aðïäï÷Þò ÐñÜîåùí
ÕðïãñáöÞò/Åíåñãïð.
Ôåñìáôéêïý (TID) ÐëçñùìÞò (acquirer)
Óýìâáóçò

1

ÍÁÉ

046

Ðïóïóôü

2

Ï×É

ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ

3

ÓõíïëéêÜ ÁðïôåëÝóìáôá ×ñÞóçò
Óýíïëï Áêáèáñßóôùí Åóüäùí

047

ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá

048

Éäéüôçôåò ðñïóþðùí Åíôýðïõ
038 Óôïé÷åßá Ìåôü÷ùí Áíùíýìùí Åôáéñéþí Ìç ÅéóçãìÝíùí

Á.Ö.Ì.

ÌÝôï÷ïé

Áñéè. Ìåôï÷þí

%

Ï äçëþí åßíáé:

049

Åßäïò Ìåôï÷þí

Óýíïëï

050 Ôï Ýíôõðï óõìðëçñþèçêå áðü:

1

Åðé÷åéñçìáôßáò

1

Ôïí Äçëïýíôá

2

Áíôéðñüóùðïò

2

Ìéóèùôü ËïãéóôÞ

3

Íüìéìïò Åêðñüóùðïò

3

ËïãéóôÞ ü÷é ìéóèùôü

4

Áíôßêëçôïò

5

Åê/óôÞò Þ Óõí. Ðôþ÷åõóçò

6

Äéê. ÓõìðáñáóôÜôçò

ÐÉÍÁÊÁÓ Ã. ÓÕÍÏËÏ ÅÍÏÉÊÉÙÍ ÐÏÕ ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ - ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÙÍ - ÅÍÉÓ×ÕÓÅÙÍ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ×ÈÇÊÁÍ ÊÁÔÁ ÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÅÔÏÓ
(6)
060
ÐÉÍÁÊÁÓ Ã´1. ÓÕÍÏËÏ ÅÍÏÉÊÉÙÍ ÐÏÕ ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ
Äéåýèõíóç åãêáôÜóôáóçò

Ðåñßïäïò Ìßóèùóçò

Áñéèìüò Ðáñï÷Þò Ñåýìáôïò

Ïíïì/íõìï ÅêìéóèùôÞ

Á.Ö.Ì. ÅêìéóèùôÞ

(7)

Ðïóü

ÄùñåÜí Ðáñá÷þñçóç

1

ÍÁÉ

2

ÍÁÉ

3

ÍÁÉ

4

ÍÁÉ

ÐÉÍÁÊÁÓ Ã´2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÙÍ - ÅÍÉÓ×ÕÓÅÙÍ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ×ÈÇÊÁÍ ÊÁÔÁ ÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÅÔÏÓ
ÂÁÓÉÊÇ ÅÍÉÓ×ÕÓÇ

071

ÐÑÁÓÉÍÅÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ

072

ÓÕÍÄÅÄÅÌÅÍÅÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ

073

ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÅÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ

074

ËÏÉÐÅÓ ÐÅÑÉÐÔÙÓÅÉÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÙÍ 075

Ð
Õ
Ë
Ù
Í
Á
Ó
2

070

ÁÃÑÏÔÉÊÅÓ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÉÓ

ÁÃÑÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÉÓ - ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ
Ð
Õ
Ë
Ù
Í
Á
Ó
1

ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÅÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ

076

ËÏÉÐÅÓ ÐÅÑÉÐÔÙÓÅÉÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÙÍ 077

ÐÑÏÙÑÇ ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÇÓÇ

078

Á
Ë
É
Å
É
Ó

ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÅÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ

079

ËÏÉÐÅÓ ÐÅÑÉÐÔÙÓÅÉÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÙÍ

080

ÅÊÄÏÓÇ 2018
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ÐÉÍÁÊÁÓ Ä´. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ (ÁðëïãñáöéêÜ - ÄéðëïãñáöéêÜ Âéâëßá)
ÅìðïñéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÁãñïôéêÞ ÂéïëïãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÐáñáãùãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

200

300

Ðñþôåò ýëåò êáé õëéêü Ýíáñîçò

201

301

ÁãïñÝò ðñþôùí õëþí êáé õëéêþí ÷ñÞóçò (êáèáñü ðïóü)

202

302

Áðïìåßùóç ðñþôùí õëþí êáé õëéêþí

203

303

Áðüèåìá ëÞîçò ðñþôùí õëþí êáé õëéêþí

204

304

ÉäéïðáñáãùãÞ ðáãßùí - Áõôïðáñáäüóåéò ÊáôáóôñïöÝò áðïèåìÜôùí (ìåßïí)

205

305

Êüóôïò áíáëþóåùí ðñþôùí õëþí êáé ëïéðþí õëéêþí

206

306

Ðñïúüíôá êáé ðáñáãùãÞ óå åîÝëéîç Ýíáñîç

207

307

Áðïìåßùóç ðñïúüíôùí êáé ðáñáãùãÞò óå åîÝëéîç

208

308

Ðñïúüíôá êáé ðáñáãùãÞ óå åîÝëéîç ëÞîçò

209

309

Ä1 ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé ðáñï÷Þ õðçñåóéþí

100

Ðáñï÷Þ
Õðçñåóéþí

400

Óýíïëï

500

á) Åìðïñåýìáôá

Ä2

Åìðïñåýìáôá Ýíáñîçò

101

ÁãïñÝò åìðïñåõìÜôùí ÷ñÞóçò (êáèáñü ðïóü)

102

Áðïìåßùóç åìðïñåõìÜôùí

103

Åìðïñåýìáôá ëÞîçò

104

â) ËïéðÜ Ýîïäá åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò

105

ã) ÉäéïðáñáãùãÞ ðáãßùí - Áõôïðáñáäüóåéò ÊáôáóôñïöÝò áðïèåìÜôùí (ìåßïí)

106

Êüóôïò ðùëçèÝíôùí åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (á+â-ã)

107

ÕëéêÜ ÐáñáãùãÞò
á) Ðñþôåò ýëåò êáé ëïéðÜ õëéêÜ

â) Ðñïúüíôá êáé ðáñáãùãÞ óå åîÝëéîç

Ä3

ÉäéïðáñáãùãÞ ðáãßùí - Áõôïðáñáäüóåéò ÊáôáóôñïöÝò áðïèåìÜôùí (ìåßïí)

210

310

Êüóôïò áíáëþóåùí ðñïúüíôùí êáé ðáñáãùãÞò óå åîÝëéîç

211

311

ã) ËïéðÜ Ýîïäá ðáñáãùãÞò

212

Êüóôïò ðùëçèÝíôùí ðáñáãùãéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (á+â+ã)

213

ÁãñïôéêÞ - ÂéïëïãéêÞ äñáóôçñéüôçôá
á) ÕëéêÜ óôïé÷åßá
ÁðïèÝìáôá Ýíáñîçò (æþùí - öõôþí)

312

ÁãïñÝò æþùí - öõôþí (êáèáñü ðïóü)

313

Áðïìåßùóç æþùí - öõôþí - åìðïñåõìÜôùí

314

Áðüèåìá ôÝëïõò (æþùí - öõôþí)

315

Êüóôïò áíáëþóåùí æþùí êáé öõôþí

316

â) ¸îïäá ðáñáãùãÞò

317

ã) ÉäéïðáñáãùãÞ ðáãßùí - Áõôïðáñáäüóåéò ÊáôáóôñïöÝò áðïèåìÜôùí (ìåßïí)

318

Ä4

Êüóôïò ðùëçèÝíôùí áãñïôéêÞò - âéïëïãéêÞò
äñáóôçñéüôçôáò (á+â-ã)

319

Ä5

Óýíïëï äáðáíþí áðü ðáñï÷Þ õðçñåóéþí

Ä6

Óýíïëï (Ä´2+Ä´3+Ä´4+Ä´5)

Ä7 Ìéêôü êÝñäïò (Ä´1-Ä´6)

401

120

220

320

420

520

121

221

321

421

521

Ä8

ËïéðÜ Ýóïäá åîáéñïõìÝíùí ôùí ðéóôùôéêþí ôüêùí

122

222

322

422

522

Ä9

ËïéðÜ Ýîïäá åîáéñïõìÝíùí ôùí ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí 123

223

323

423

523

Ä10 ÁðïôåëÝóìáôá ðñï öüñùí-ôüêùí êáé áðïóâÝóåùí EBITDA (Ä´12+Ä´11) 124

224

324

424

524

Ä11 ÁðïóâÝóåéò

125

225

325

425

525

Ä12 ÁðïôåëÝóìáôá ðñï öüñùí êáé ôüêùí ÅÂÉÔ

126

226

326

426

526

Ä13 Ðéóôùôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýóïäá

127

227

327

427

527

Ä14 ×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá

128

228

328

428

528

Ä15 ÁðïôåëÝóìáôá ðñï öüñùí

129

229

329

429

529

ÐïóïóôÜ ìéêôïý êÝñäïõò

130

230

330

430

530

Ä14
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ÐÉÍÁÊÁÓ Å´. ÐÑÏÓÙÑÉÍÙÍ ÄÉÁÖÏÑÙÍ ÌÅÔÁÎÕ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇÓ - ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÂÁÓÇÓ
ËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÂÁÓÇ

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ÄéáöïñÝò

ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÂÁÓÇ

ÈåôéêÝò

ÁñíçôéêÝò

åíóþìáôá ðÜãéá

700

708

716

724

Üõëá óôïé÷åßá

701

709

717

725

÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá

702

710

718

726

ðñïâëÝøåéò

703

711

719

727

ëïéðÝò äéáöïñÝò åíåñãçôéêïý

704

712

720

728

ëïéðÝò äéáöïñÝò ðáèçôéêïý

705

713

721

729

äéáöïñÝò áðü åôåñï÷ñïíéóìü åóüäùí

706

714

722

730

äéáöïñÝò áðü åôåñï÷ñïíéóìü åîüäùí

707

715

723

731

732

733

ÓÕÍÏËÏ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÓÔ´. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÁÔÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ (ÁðëïãñáöéêÜ - ÄéðëïãñáöéêÜ Âéâëßá)
ÅìðïñéêÞ
äñáóôçñéüôçôá
(á) ÁðïôåëÝóìáôá ðñï öüñïõ

ÁãñïôéêÞ ÂéïëïãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÐáñáãùãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Ðáñï÷Þ
Õðçñåóéþí

Óýíïëï

240

340

440

540

141

241

341

441

541

ÖïñïëïãéêÞò ÂÜóçò (9)

142

242

342

442

542

(ä) ÐëÝïí: ÄáðÜíåò ìç åêðéðôüìåíåò (10)

143

243

343

443

543

(å) Ìåßïí: Áöïñïëüãçôá Ýóïäá (11)

144

244

344

444

544

(óô) Ìåßïí: Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü Üñ.71 Á í.4172/2013 145

245

345

445

545

146

246

346

446

546

147

247

347

447

547

140

(â) ÐëÝïí: ðñïóùñéíÝò äéáöïñÝò ìåôáîý ÅËÐ ÖïñïëïãéêÞò ÂÜóçò (8)
(ã) Ìåßïí: ðñïóùñéíÝò äéáöïñÝò ìåôáîý ÅËÐ -

(æ) Ìåßïí: ÊÝñäç áðü äéÜèåóç çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò

(ðáñ.6 Üñèñïõ 29 í. 4172/2013) (12)

(ç) Ìåßïí: ¸êðôùóç ëüãù áðáó÷üëçóçò áôüìùí ìå
áíáðçñßá (ðáñ.10 áñèñ.4 í. 3522/2006)
(è) Ìåßïí: Õðåñáîßá ìåôáâßâáóçò áõôïêéíÞôïõ (Üñèñï 10
(13)

í. 2579/1998 & Üñèñï 5 í.ä.1146/1972)

(é) Ìåßïí: Áöïñïëüãçôåò åêðôþóåéò áíáðôõîéáêþí íüìùí
(éá) Ìåßïí: ÄáðÜíåò ÅðéóôçìïíéêÞò êáé Ôå÷íïëïãéêÞò
¸ñåõíáò (Üñèñï 22Á í. 4172/2013)
(éâ) Ìåßïí: Ðïóü åðÝíäõóçò ãéá ðáñáãùãÞ êéíçìáôïãñáöéêïý Ýñãïõ
(Üñèñï 71Å í. 4172/2013)
(éã) Ìåßïí: ÐñïóáõîçìÝíåò áðïóâÝóåéò ãéá êüóôïò åíåñãåéáêÞò
áðüäïóçò (ðáñ.10 Üñèñïõ 24 í. 4172/2013) (åîùëïãéóôéêÜ)
(éä) Ìåßïí: ¸êðôùóç åñãïäïôéêþí åéóöïñþí ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝùí
èÝóåùí åñãáóßáò (Üñèñï 71Ä í. 4172/2013) (åîùëïãéóôéêÜ)
ÖïñïëïãçôÝá êáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá áðü åðé÷åéñçìáôéêÞ
äñáóôçñéüôçôá (á+â-ã+ä-å-óô-æ-ç-è-é-éá-éâ-éã-éä)

148

248

348

448

548

149

249

349

449

549

150

250

350

450

550

151

251

351

451

551

156

256

356

456

556

157

257

357

457

557

152

252

452

552

ÖïñïëïãçôÝá êáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá áðü áãñïôéêÞ Êáèáñü åéóüäçìá ðåñ. óô´ðáñáãñ. 2 Üñèñïõ 12 í. 4172/2013

553

352

âéïëïãéêÞ äñáóôçñéüôçôá
(14)

453

554

ÓõíïëéêÜ ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá

555

ÐÉÍÁÊÁÓ Æ´. ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ (ÁðëïãñáöéêÜ - ÄéðëïãñáöéêÜ Âéâëßá)
ÅìðïñéêÞ
äñáóôçñéüôçôá
Æ´1 Óýíïëï Åóüäùí

ÁãñïôéêÞ ÂéïëïãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÐáñáãùãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Ðáñï÷Þ
Õðçñåóéþí

Óýíïëï

160

260

360

460

560

ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí

161

261

361

461

561

ËïéðÜ óõíÞèç Ýóïäá

162

262

362

462

562

Ðéóôùôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýóïäá

163

263

363

463

563

ÐéóôùôéêÝò óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò

164

264

364

464

564

¸óïäá óõììåôï÷þí

165

265

365

465

565

ÊÝñäç áðï äéÜèåóç ìç êõêëïöïñïýíôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí 166

266

366

466

566

ÊÝñäç áðü áíáóôñïöÞ ðñïâëÝøåùí êáé áðïìåéþóåùí

167

267

367

467

567

ÊÝñäç áðü åðéìÝôñçóç óôçí åýëïãç áîßá

168

268

368

468

568

Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò Ýóïäá

169

269

369

469

569

ÁóõíÞèç Ýóïäá êáé êÝñäç

170

270

370

470

570
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ÐÉÍÁÊÁÓ Æ´. ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ (ÁðëïãñáöéêÜ - ÄéðëïãñáöéêÜ Âéâëßá)
ÅìðïñéêÞ
äñáóôçñéüôçôá
Æ´2 Óýíïëï Åîüäùí

ÁãñïôéêÞ ÂéïëïãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÐáñáãùãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Ðáñï÷Þ
Õðçñåóéþí

Óýíïëï

180

280

380

480

580

Ðáñï÷Ýò óå åñãáæüìåíïõò

181

281

381

481

581

ÆçìéÝò åðéìÝôñçóçò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí

182

282

382

482

582

×ñåùóôéêÝò óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò

183

283

383

483

583

ÆçìéÝò áðü äéÜèåóç-áðüóõñóç ìç êõêëïö.ðåñéïõóéáêùí óôïé÷åßùí 184

284

384

484

584

ÄéÜöïñá ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá

185

285

385

485

585

×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá

186

286

386

486

586

ÁðïóâÝóåéò

187

287

387

487

587

ÁóõíÞèç Ýîïäá, æçìéÝò êáé ðñüóôéìá

188

288

388

488

588

ÐñïâëÝøåéò (åêôüò áðü ðñïâëÝøåéò ãéá ôï ðñïóùðéêü)

189

289

389

489

589

Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò

190

290

390

490

590

¸îïäá óå éäéïðáñáãùãÞ

195

295

395

495

595

ÅðéäïôÞóåéò - Åðé÷ïñçãÞóåéò

196

296

496

596

ÅðéäïôÞóåéò - Åðé÷ïñçãÞóåéò ãéá åðåíäõôéêïýò
óêïðïýò - êÜëõøç äáðáíþí

197

297

497

597

ÐùëÞóåéò Ðáãßùí

800

820

840

860

880

ÐùëÞóåéò ãéá ëïã/óìü Ôñßôùí

801

821

841

861

881

ÁãïñÝò åíóþìáôùí ðáãßùí ÷ñÞóçò

802

822

842

862

882

ÁãïñÝò ìç åíóþìáôùí ðáãßùí ÷ñÞóçò

803

823

843

863

883

ËïéðÜ

198

298

398

498

598

Æ´3 ËïéðÜ ÐëçöïñéáêÜ Óôïé÷åßá

ÐÉÍÁÊÁÓ Ç´. ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÊÁÈÁÑÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Á/Á åñãïëáâéêïý Þ
óõìâïëáßïõ áãïñÜò áêéíÞôïõ

Tïðïèåóßá ïéêïäïìÞò

áãïñÜò ïéêïðÝäïõ

(15)

ðáñ.23 Üñèñïõ 72 í.4172/2013
Óõíô/óôÞò
êáèáñïý
êÝñäïõò

(¢ñèñï 34, 35 êáé36. í.2238/1994)

1.

651

656

661

2.

652

657

662

3.

653

658

663

4.

654

659

664

ÓÕÍÏËÏ 655

660

665

ÄéáöïñÜ êåñäþí (16) 650

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí

666

670

668
669

667

ÐÉÍÁÊÁÓ È´. Íïìéêü ðñüóùðï, ðïõ áíÞêåé óå ¼ìéëï Ðïëõåèíéêþí Åðé÷åéñÞóåùí, ãéá ôïí ïðïßï õößóôáôáé õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò ¸êèåóçò áíÜ ×þñá (Å.á.×.),ìå âÜóç
ôéò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí 4484/2017 Þ 4490/2017 Þ 4534/2018

Åðùíõìßá Ïìßëïõ:
ÕðïâïëÞ Å.á.×. áðü ôï íïìéêü ðñüóùðï/
íïìéêÞ ïíôüôçôá
900

671

ÍÁÉ

ÊñÜôïò / Äéêáéïäïóßá öïñïëïãéêÞò êáôïéêßáò ôçò ÌçôñéêÞò Ïíôüôçôáò

672

Ï×É

ÊñÜôïò / Äéêáéïäïóßá õðïâïëÞò ôçò Å.á.×.

ÐÉÍÁÊÁÓ É´. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ Í.4557/2018 ÐÅÑÉ ÍÏÌÉÌÏÐÏÉÇÓÇÓ ÅÓÏÄÙÍ ÁÐÏ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÊÁÉ
×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇÓ ÔÇÓ ÔÑÏÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
Åßäïò óõíáëëáãÞò
(Ãéá ìåóßôåò)

Äñáóôçñéüôçôá

_
ÐëÞèïò óõíáëëáãþí ÅêÜóôç >
10.000,00€

(Ãéá ìåóßôåò, åìðüñïõò êáé åêðëçóôçñéáóôÝò
áãáèþí ìåãÜëçò áîßáò)

Óýíïëï áîßáò óõíáëëáãþí

(Ãéá ìåóßôåò, åìðüñïõò êáé åêðëçóôçñéáóôÝò
áãáèþí ìåãÜëçò áîßáò)

Óýíïëï áîßáò óõíáëëáãþí óå
ìåôñçôÜ

(Ãéá ìåóßôåò, åìðüñïõò êáé åêðëçóôçñéáóôÝò
áãáèþí ìåãÜëçò áîßáò)

Çìåñïì. ................................................ 2019

Çìåñïì. .............................. 2019

090
093

091

(17)

094

Áñ.åðáãã.ôáõôüô.ËïãéóôÞ-Öïñïôå÷í.: .....................

092 (17)
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÃÐÓ - ÄËÏÓÅËÕ
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(1) Óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá.
(2) Óå êÜèå ðåñßðôùóç óôï Ýíôõðï óçìåéþíåôáé × óôï áíÜëïãï ôåôñÜãùíï ôçò áðÜíôçóçò (ëåêôéêü) êáé ü÷é óôïí áíôßóôïé÷ï áñéèìü (1, 2, ê.ë.ð.) áõôÞò.
(3) ÁöïñÜ ôçí Ýíáñîç ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò.
(4) ÁöïñÜ öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé Ý÷ïõí ôçí åìðïñéêÞ éäéüôçôá üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôçí ðáñ.1 ôçò åãêõêëßïõ ÐÏË.1120/2014.
(5) Åßóôå åðéôçäåõìáôßáò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñßðôùóçò óô, ðáñ.2 ôïõ Üñ. 12 ôïõ í.4172/2013;
(6) ÅÜí êáôáâÜëáôå åíïßêéá óå ðåñéóóüôåñïõò åêìéóèùôÝò óõíõðïâÜëåôáé êáôÜóôáóç. Óôïí ðßíáêá áíáãñÜöïíôáé ôá åíïßêéá ðïõ âáñýíïõí ôï öïñïëïãéêü Ýôïò.
(7) Óå ðåñßðôùóç äùñåÜí ðáñá÷þñçóçò åãêáôÜóôáóçò, óõìðëçñþóôå áíôßóôïé÷á ôá ðåäßá äéåýèõíóç åãêáôÜóôáóçò, áñéèìü ðáñï÷Þò ñåýìáôïò, ðåñßïäïò ðáñá÷þñçóçò,
ïíïìáôåðþíõìï éäéïêôÞôç êáé Á.Ö.Ì. éäéïêôÞôç.
(8) ÁíáãñÜöïíôáé ïé èåôéêÝò äéáöïñÝò ôïõ ðßíáêá Å´.
(9) ÁíáãñÜöïíôáé ïé áñíçôéêÝò äéáöïñÝò ôïõ ðßíáêá Å´.
(10) ÌåôáöïñÜ áðü êáôÜóôáóç öïñïëïãéêÞò áíáìüñöùóçò.
(11) ÁíáãñÜöïíôáé ôõ÷üí áöïñïëüãçôá Ýóïäá ðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß óôá âéâëßá ôçò åðé÷åßñçóçò.
(12) ÁíáãñÜöåôáé ôï áíôßóôïé÷ï åéóüäçìá áðü ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç êáé áöáéñåßôáé ìüíï üôáí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôá âéâëßá ôïõò êáé ôï ðïóü
áõôü ìåôáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 659 - 660 ôïõ åíôýðïõ Å1.
(13) ÁíáãñÜöåôáé ç õðåñáîßá áðü ìåôáâßâáóç áõôïêéíÞôùí Ä.×. âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.2579/1998. Åðßóçò, ç õðåñáîßá áðü ìåôáâßâáóç áõôïêéíÞôïõ âÜóåé ôïõ í.ä.1146/1972, üôáí ç
åðé÷åßñçóç Ý÷åé åðéëÝîåé ôçí áõôïôåëÞ öïñïëüãçóç êáé ôï ó÷åôéêü ðïóü Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß óôá âéâëßá ôçò (É.×. ðïõ åßíáé ðÜãéá óôïé÷åßá åðé÷åßñçóçò êáé Ö.Ä.×. âÜóåé ôçò ÐÏË.1103/2018).
(14) ÁíáãñÜöåôáé ôï ðïóü ôçò äéáöïñÜò ðïõ áðïìÝíåé ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí õðï÷ñåùôéêþí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí áðü ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò.
(15) Ï ðßíáêáò áõôüò óõìðëçñþíåôáé áðü ôïõò õðü÷ñåïõò ìå åéóïäÞìáôá áðü ðùëÞóåéò áêéíÞôùí ãéá ôá ïðïßá ç Üäåéá êáôáóêåõÞò Ý÷åé åêäïèåß ìÝ÷ñé 31/12/2005.
(16) ÁíáãñÜöåôáé ôï 40% ôçò äéáöïñÜò ëïãéóôéêþí - ôåêìáñôþí êåñäþí óôçí ðåñßðôùóç ôÞñçóçò äéðëïãñáöéêþí âéâëßùí.
(17) Ïé åíäåßîåéò áõôÝò óõìðëçñþíïíôáé åöüóïí óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ áñ. 38 ôïõ í. 2873/2000.
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023

ÁãñïôéêÞ ÂéïëïãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÐáñáãùãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÅìðïñéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Åðéìåñéóìüò ÐùëÞóåùí áãáèþí êáé õðçñåóéùí áíÜ Ê.Á.Ä.
(Ýùò 3ï Âáèìü)

Τεύχος Β’ 353/11.02.2019

Ðáñï÷Þ
Õðçñåóéþí

Óýíïëï

ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí
Ê.Á.Ä 3ïõ Âáèìïý

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁÓ

ÊÕÑÉÁ/ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ

161

261

361

461

561

Ê

001

001

001

001

001

Ä

002

002

002

002

002

Ä

003

003

003

003

003

Ä

004

004

004

004

004

005

005

005

005

005

ÕÐÏËÏÉÐÏÌÅÍÏ ÐÏÓÏ

ÐÉÍÁÊÁÓ Ä´. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ (ÁðëïãñáöéêÜ - ÄéðëïãñáöéêÜ Âéâëßá)
ÅìðïñéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Ä2 Êüóôïò ðùëçèÝíôùí åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
ÁãïñÝò åìðïñåõìÜôùí ÷ñÞóçò (êáèáñü ðïóü)

102

×ïíäñéêÝò

001

ËéáíéêÝò

002

Áãáèþí ôïõ Üñèñïõ 39á ðáñ.5 ôïõ Êþäéêá Ö.Ð.Á. (í.2859/2000)

003

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

004

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

005

ËïéðÜ

ÁãñïôéêÞ ÂéïëïãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÐáñáãùãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Ðáñï÷Þ
Õðçñåóéþí

Óýíïëï

006
105

Ä3 Êüóôïò ðùëçèÝíôùí ðáñáãùãéêÞò äñáóôçñéüôçôáò

Ä4

ÁãïñÝò ðñþôùí õëþí êáé õëéêþí ÷ñÞóçò (êáèáñü ðïóü)

202

302

×ïíäñéêÝò

001

001

ËéáíéêÝò

002

002

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

003

003

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

004

004

ËïéðÜ

005

005

Êüóôïò ðùëçèÝíôùí áãñïôéêÞò - âéïëïãéêÞò
äñáóôçñéüôçôáò
ÁãïñÝò æþùí - öõôþí (êáèáñü ðïóü)

313

×ïíäñéêÝò

001

ËéáíéêÝò

002

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

003

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

004

ËïéðÜ

005

ÐÉÍÁÊÁÓ Å´. ÐÑÏÓÙÑÉÍÙÍ ÄÉÁÖÏÑÙÍ ÌÅÔÁÎÕ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇÓ - ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÂÁÓÇÓ

¸óïäá áðü ðáñï÷Þ õðçñåóßáò ÷ùñßò äéêáßùìá åßóðñáîçò
ðïõ äéáñêåß ðÝñáí ôïõ öïñïëïãéêïý Ýôïõò

001

ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò (ðéóôùôéêÝò)

002

ËïéðÝò äéáöïñÝò áðü åôåñï÷ñïíéóìü åóüäùí

003

Óýíïëï

706

ÁñíçôéêÝò (ä)

ÈåôéêÝò (ã)

001

001

001

002

002

002

003

003

003

714

722

730

ÄéáöïñÝò

ÖïñïëïãéêÞ
ÂÜóç (â)

ËïãéóôéêÞ ÂÜóç (á)

ÄéáöïñÝò áðü Åôåñï÷ñïíéóìü Åîüäùí

ÄéáöïñÝò

ÖïñïëïãéêÞ
ÂÜóç (â)

ËïãéóôéêÞ ÂÜóç (á)

ÄéáöïñÝò áðü Åôåñï÷ñïíéóìü Åóüäùí

ÁñíçôéêÝò (ä)

ÈåôéêÝò (ã)

ÁóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò

001

001

001

001

Åêðéðôüìåíïé öüñïé - ôÝëç

002

002

002

002

ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìßùóç ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ
áðü ôçí õðçñåóßá

003

003

003

003

ÁðïóâÝóåéò

004

004

004

004

ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò (÷ñåùóôéêÝò)

005

005

005

005

ËïéðÝò äéáöïñÝò áðü åôåñï÷ñïíéóìü åîüäùí

006

006

006

006

Óýíïëï

707

715

723

731

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 353/11.02.2019

5105

ÐÉÍÁÊÁÓ Æ´. ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ (ÁðëïãñáöéêÜ - ÄéðëïãñáöéêÜ Âéâëßá)
Æ1

Æ2

ÅìðïñéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Óýíïëï Åóüäùí

ÁãñïôéêÞ ÂéïëïãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

ÐáñáãùãéêÞ
äñáóôçñéüôçôá

Ðáñï÷Þ
Õðçñåóéþí

Óýíïëï

ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí

161

261

361

461

561

×ïíäñéêÝò - Åðéôçäåõìáôéþí

001

001

001

001

001

×ïíäñéêÝò âÜóåé Üñèñ.39á ðáñ.5 ôïõ Êþäéêá Ö.Ð.Á. (Í.2859/2000) 002

002

002

002

002

ËéáíéêÝò - ÉäéùôéêÞ Ðåëáôåßá

003

003

003

003

003

ËéáíéêÝò âÜóåé Üñèñ.39á ðáñ.5 ôïõ Êþäéêá Ö.Ð.Á. (Í.2859/2000)

004

004

004

004

004

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

005

005

005

005

005

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

006

006

006

006

006

ËïéðÜ

007

007

007

007

007

185

285

385

485

585

ÐñïìÞèåéåò äéá÷åßñéóçò çìåäáðÞò - áëëïäáðÞò (management fees) 001

001

001

001

001

ÄáðÜíåò áðü óõíäåäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò

002

002

002

002

002

ÄáðÜíåò áðü ìç óõíåñãáæüìåíá êñÜôç Þ áðü êñÜôç
ìå ðñïíïìéáêü öïñïëïãéêü êáèåóôþò

003

003

003

003

003

ÄáðÜíåò ãéá åíçìåñùôéêÝò çìåñßäåò

004

004

004

004

004

¸îïäá õðïäï÷Þò êáé öéëïîåíßáò

005

005

005

005

005

¸îïäá ôáîéäßïõ åîùôåñéêïý

006

006

006

006

006

ÁóöáëéóôéêÝò ÅéóöïñÝò Áõôïáðáó÷ïëïýìåíùí

007

007

007

007

007

¸îïäá êáé ðñïìÞèåéåò ðáñáããåëéïäü÷ïõ ãéá ëïãáñéáóìü áãñïôþí

008

008

008

008

008

ËïéðÝò áìïéâÝò ãéá õðçñåóßåò çìåäáðÞò

009

009

009

009

009

ËïéðÝò áìïéâÝò ãéá õðçñåóßåò áëëïäáðÞò

010

010

010

010

010

ÅíÝñãåéá

011

011

011

011

011

¾äñåõóç

012

012

012

012

012

Ôçëåðéêïéíùíßåò

013

013

013

013

013

Åíïßêéá

014

014

014

014

014

ÄéáöÞìéóç êáé ðñïâïëÞ

015

015

015

015

015

ËïéðÜ Ýîïäá

016

016

016

016

016

Ðáñï÷Ýò óå åñãáæüìåíïõò

181

281

381

481

581

ÌéêôÝò áðïäï÷Ýò

001

001

001

001

001

ÅñãïäïôéêÝò åéóöïñÝò

002

002

002

002

002

ËïéðÝò ðáñï÷Ýò

003

003

003

003

003

Óýíïëï åîüäùí

ÄéÜöïñá ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá

Æ3 ËïéðÜ ÐëçñïöïñéáêÜ Óôïé÷åßá

ÐùëÞóåéò ðáãßùí

800

820

840

860

880

×ïíäñéêÝò

001

001

001

001

001

ËéáíéêÝò

002

002

002

002

002

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

003

003

003

003

003

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

004

004

004

004

004

ÐùëÞóåéò ãéá ëïãáñéáóìü Ôñßôùí

801

821

841

861

881

×ïíäñéêÝò

001

001

001

001

001

ËéáíéêÝò

002

002

002

002

002

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

003

003

003

003

003

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

004

004

004

004

004

ÁãïñÝò åíóþìáôùí ðáãßùí ÷ñÞóçò

802

822

842

862

882

×ïíäñéêÝò

001

001

001

001

001

ËéáíéêÝò

002

002

002

002

002

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

003

003

003

003

003

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

004

004

004

004

004

ÁãïñÝò ìç åíóþìáôùí ðáãßùí ÷ñÞóçò

803

823

843

863

883

×ïíäñéêÝò

001

001

001

001

001

ËéáíéêÝò

002

002

002

002

002

Åîùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò

003

003

003

003

003

Åîùôåñéêïý Ôñßôåò ×þñåò

004

004

004

004

004

ËïéðÜ

198

298

398

498

598

ÐùëÞóåéò áãáèþí ðïõ õðÜãïíôáé óå ÅÖÊ

001

001

001

001

001

ÁãïñÝò áãáèþí ðïõ õðÜãïíôáé óå ÅÖÊ

002

002

002

002

002

ÐùëÞóåéò ãéá ëïãáñéáóìü áãñïôþí ìÝóù
áãñïôéêïý óõíåôáéñéóìïý ê.ë.ð.

003

003

003

003

003
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Öïñïëïãéêü Ýôïò 20.....

Ðñïò ôç Ä.Ï.Õ. :.............................................

ÄÇËÙÓÇ ÊÁÔÏ×ÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ ÅÑÃÙÍ
ÕðïâÜëëåôáé óå äýï (2) áíôßôõðá

(ÅÐÙÍÕÌÏ Þ ÅÐÙÍÕÌÉÁ)

ÏÍÏÌÁ

ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

Á.Ö.Ì.

Á/Á

Åßäïò Ì.Å.

Áñéè. êõêëïöïñßáò Ì.Å.

Éó÷ýò Ì.Å. (ÇP)

Ðïóïóôü éäéïêôçóßáò (%)
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Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ - ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÏÓ
Åðùí. : ...................................................
Ïíïì. : ...................................................
Ä/íóç : ...................................................
Á.Ö.Ì.. : .................................................
Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. : ....................................
Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò : .............
Êáôçãïñßá Üäåéáò : ................................

..................................................................................
(Çìåñïìçíßá)

Ï ÍÏÌÉÌÏÓ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ

Ï ÄÇËÙÍ

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÃÐÓ &ÄÕ - ÄÐËÓÅËÕ 2018

Äçëþíù õðåýèõíá üôé åßìáé êÜôï÷ïò ..................... ìç÷áíçìÜôùí Ýñãïõ (Ì.Å.) ìå ôá áêüëïõèá óôïé÷åßá:
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ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ ÅÑÃÙÍ (Ì.Å.)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ÖÏÑÔÙÔÇÓ
ÅÊÓÊÁÖÅÁÓ
ÅÊÓÊÁÖÅÁÓ - ÖÏÑÔÙÔÇÓ
ÔÑÁÊÔÅÑ - ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ
ÖÏÑÔÙÔÇÓ - ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ
ÐÑÏÙÈÇÔÇÓ
ÉÓÏÐÅÄÙÔÇÓ
ÃÅÑÁÍÏÓ
ÁÍÔËÉÁ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ
ÌÐÅÔÏÍÉÅÑÁ ÁÕÔÏÖÏÑÔÙÍÏÌÅÍÇ
ÏÄÏÓÔÑÙÔÇÑÁÓ
ÃÅÙÔÑÕÐÁÍÏ
ÓÖÕÑÁ ÕÄÑÁÕËÉÊÇ
ÁÓÖÁËÔÏÄÉÁÍÏÌÅÁÓ
ÅÐÏÕËÙÔÉÊÏ ËÁÊÊÙÍ
ÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ ÁÓÖ/ÌÉÃÌÁÔÏÓ (ÖÉÍÉÓÅÑ)
ÓÁÑÙÈÑÏ
ÁÐÏÎÅÓÔÇÓ (ÓÊÑÅÚÐÅÑ)
ÄÉÁÃÑÁÌÌÉÓÔÉÊÏ
ÅÊ×ÉÏÍÉÓÔÉÊÏ
ÃÏÌÙÔÇÓ
ÊÁËÁÈÏÖÏÑÏ
ÊÏÓÊÉÍÏ ÌÇ×ÁÍÉÊÏ
ËÏÉÐÁ
ÃÅÑÁÍÏÓ - ÅÊÓÊÁÖÅÁÓ
ÐÅÑÏÍÏÖÏÑÏ
ÁÓÖÁËÔÏÊÏÐÔÇÓ
ÅÑÃÏÔÁÎÉÁÊÏ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ (NÔÁÌÐÅÑ)
ÁÊÔÏÊÁÈÁÑÉÓÔÇÓ
×ÉÏÍÏÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ
ÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ
ÁÍÁÊÕÊËÙÔÇÓ ÁÓÖÁËÔÏÕ
ÁÍÔËÉÁ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (ÍÔÉÓÐÅÍÓÅÑ)
ÊËÉÌÁÊÏÖÏÑÏ
ÁÍÁÂÁÔÏÑÉÏ
ÐÁÓÓÁËÏÌÐÇ×ÔÇÓ
ÄÉÁÔÑÇÔÉÊÏ
ÄÉÁÔÑÇÔÉÊÏ ÖÏÑÅÉÏ
ÓÐÁÓÔÇÑÁÓ
ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ ÁÕÔÏÊÉÍÏÕÌÅÍ.
×ÁÑÔÏÊÏÐÔÉÊÏ
ÇËÅÊÔÑÏÐÁÑÁÃÙÃÏ ÆÅÕÃÏÓ
ÁÐÏÖÑÁÊÔÉÊÏ
ÁËÁÔÏÄÉÁÍÏÌÅÁÓ
ÃÅÑÁÍÏÃÅÖÕÑÁ ÁÕÔÏÊÉÍÏÕÌÅÍÇ
ÊÁÄÏÐËÕÍÔÇÑÉÏ
ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÁÅÑÏÓÊÁÖÙÍ
ÅÊÔÏÎÅÕÔÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ
ÅÊÔÏÎÅÕÔÇÓ ÊÏÍÉÁÌÁÔÏÓ
ÁÌÌÏÂÏËÉÓÔÉÊÏ
ÌÅÔÁÖÏÑÉÊÇ ÔÁÉÍÉÁ
ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÔÑÅÍÙÍ
ÌÐÅÔÏÍÉÅÑÁ ÓÇÑÁÃÃÙÍ

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ÖÏÑÔÙÔÇÓ ÎÕËÅÉÁÓ
ÃÅÑÁÍÏÓ - ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ
ÖÏÑÔÙÔÇÓ - ÁÊÔÏÊÁÈÁÑÉÓÔÇÓ
ÕÃÑÏÄÉÁÓÊÏÑÐÉÓÔÇÓ
ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÁÖÑÏÌÐÅÔÏÕ
ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÏ
ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ
ØÇÖÉÄÏÄÉÁÍÏÌÅÁÓ
ÁÖÑÏÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ
ËÉÐÁÍÔÇÓ
ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÂÁÑÅÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÙÍ
ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÔÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÁÔÙÍ
ÐÑÅÓÁ ÓÊÑÁÐ
ÐÑÅÓÁ ÁÐÏÑÑÉÌMÁÔÙÍ
ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÏ
ÐÏËÕÌÇ×ÁÍÇÌÁ
ÁÍÁÂÁÔÏÑÉÏ ÖÁÃÇÔÙÍ ÅÐ/ÔÙÍ Á/ÖÙÍ
ÁÍÁÂÁÔÏÑÉÏ ÁÓÈÅÍÙÍ ÅÐ/ÔÙÍ Á/ÖÙÍ
ÐËÕÍÔÉÊÏ ÐÉÓÔÁÓ
ÏËÉÓÈÇÑÏÌÅÔÑÏ
ÓÐÁÓÔÇÑÁÓ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÐËÁÓÔÉÊÙÍ
ÌÅÔÁÔ. ÊÁÑÏÔÓ. ÁÐÏÓÊ. ÅÐÉÂ. Á/ÖÙÍ
ÓÔÁÈÌÏÓ ÂÁÓÇÓ
ÊÁÔÁÂÑÅ×ÔÇÑÁÓ
ÁÍÅÖÏÄÉÁÓÔÉÊÏ Á/ÖÙÍ ÌÅ ÍÅÑÏ
ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÓ ÄÉÁÑÑÏÙÍ
ÅÎÅÄÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ
Ï×ÇÌÁ ÓÔÏÉÂÁÓÉÁÓ ÅÌÐÏÑÅÕÌÁÔÏÊÉÂÙÔÉÙÍ
ÁÍÅÖÏÄÉÁÓÔÉÊÏ ÁÅÑÏÓÊÁÖÙÍ ÌÅ ÊÁÕÓÉÌÁ
ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÊÁÑÏÔÓÉÄÉÙÍ ÕËÉÊÙÍ
ÓÕÌÐÉÊÍÙÔÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÁÔÙÍ
ÌÅÔÅÙÑÏËÏÃÉÊÏÓ ÁÍÉ×ÍÅÕÔÇÓ
ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÂÁÑÅÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÙÍ ÃÅÑÁÍÏÓ
87 ÅÎÏÌÅÉÙÔÇÓ
88 ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÓ ÂËÁÂÙÍ ÕÐÏÃÅÉÙÍ ÊÁËÙÄÉÙÍ
89 ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÔÏÐÏÈÅÔ. ÓÙËÇÍÙÍ
90 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÐÅÆÏÄÑ.- ÏÄÏÓÔÑÙÌÁÔÏÓ
91 ØÅÊÁÓÔÉÊÏ ÁÓÖÁËÔÏÕ
92 ÁÍÅËÊÕÓÇ & ÊÁÈÅËÊÕÓÇ ÓÊÁÖÙÍ
93 ÊÉÍÇÔÏ ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ
ÕÐÏÃÅÉÙÍ ÊÁËÙÄÉÙÍ
94 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ×ÇÌÉÊÙÍ ÔÏÕÁË.
95 ÊÉÍÇÔÇ ÌÏÍ. ÆÕÃÉÓÇÓ ÁÄÑ. ÕËÉÊ.
96 ÁÕËÁÊÙÔÇÑÁÓ
97 Ï×ÇÌÁ ÌÅÔÁÖ. ÁÐÏÑ. (CONT)
98 ÌÅÔÑÇÔÇÓ ×ÑÁÊÔ. ÏÄÏÓ/ÔÏÓ
99 ÄÉÁÓÙÓÔÉÊÏ
100 ÔÇËÅÓÊÏÐ. ÌÇ×. ÖÏÑÔÙÓ.- ÁÍÕØÙÓ.
101 ÌÏÍ. ÅËÅÃ×ÏÕ & ÓÕÍÔ/ÓÇÓ ÃÅÖÕÑÙÍ
102 ÌÇ×ÁÌ. ÊÁÈÁÑÉÓÌ. ÕØÉÊÁÌÇÍÙÍ
103 ÄÉÁÓÔÑ. ÓÊËÇÑÕÍÔ. ÕË. ÂÉÏÌ/ÊÙÍ ÄÁÐÅÄÙÍ
104 ÁÐÏÓÂÅÓÔÉÊÏ ÄÉÁÃÑ/ÓÇÓ

ÏÄÇÃÉÅÓ
1. Ç äÞëùóç áõôÞ õðïâÜëëåôáé áðü ôéò áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé áðü ôá õðïêåßìåíá ôïõ öüñïõ ðñüóùðá
ôïõ Üñèñïõ 45 ôïõ í. 4172/2013 ðïõ åßíáé êÜôï÷ïé Ìç÷áíçìÜôùí ´Åñãùí, óå äýï (2) áíôßôõðá, ìáæß ìå ôç
äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò.
2. Åðéóçìáßíåôáé, üôé ç ðéü ðÜíù áðáñßèìçóç ôùí ìç÷áíçìÜôùí Ýñãùí åßíáé åíäåéêôéêÞ. ÄçëáäÞ, åÜí åðé÷åßñçóç
Ý÷åé óôçí êáôï÷Þ ôçò ìç÷Üíçìá åêôÝëåóçò Ýñãïõ ìç áíáöåñüìåíï óôïí ðéü ðÜíù ðßíáêá, èá ðñÝðåé íá ôï
óõìðåñéëÜâåé óôçí ðáñïýóá äÞëùóç.
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Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02003531102190040*

