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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1025
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών
ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (170 Α΄),
β) των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/
2013,
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013
(167 Α΄),
ε) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α,
45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68 του ν. 4172/2013,
στ) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (373 Β΄),
της απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/30.12.2015
(2919 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1025/
21.2.2017 (618 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ
1045/7.3.2018 (881 Β΄) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ
Α.1009/2019 (21 Β΄), όπως ισχύουν,
ζ) των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1088/17.4.2015 (763 Β΄),
ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1132/25.6.2015 (1407 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1041/
4.4.2016 (926 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1096/4.7.2016 (2043 Β΄), της
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1034/7.3.2017 (759 Β΄),
της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1068/12.4.2018
(1319 Β΄) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1041/2019
(353 Β΄), όπως ισχύουν,
η) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1033/28.1.2014 (276 Β΄),
όπως ισχύει,
θ) των αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1099/2019 (949
Β΄), Α.1100/2019 (951 Β΄) και Α.1101/2019 (948 Β΄), όπως
ισχύουν,.
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ι) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017
(968 Β΄ και 1238 Β΄) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
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 α΄ εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της A.A.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» και την
αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης
κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και
στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
5. Την αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΔ/1178553ΕΞ2019/24.12.2019
απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ «Ορισμός Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης ως Αναπληρωτή του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας ή κωλύματος αυτού
κατά το έτος 2020».
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, πλην των
συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου
μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση
να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομι-
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κές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των
αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών
από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων
από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν
στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.
Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
6 της παρούσας.
Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα
ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.
Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν
περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης
αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042).
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη
μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί
αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που
παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.042).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042) των παραγράφων
1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο
των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο
έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων είναι
αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Εντυπο Φ-01.043)
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά
φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως
το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.043).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1
αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».
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3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο
Φ-01.043) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου
έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης
εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044)
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των
τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, με το
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται
επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που
παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.044).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και
δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) των παραγράφων 1 και 2
αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο
και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων
τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, είναι αυτή που
ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στους τόκους
τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως
ισχύει. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018) στους δικαιούχους των
εισοδημάτων αυτών. Ομοίως, το αρχείο μερισμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση.
Άρθρο 5
Διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων
1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται με βάση τα ανωτέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων
ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογι-
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κού έτους 2019, ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών
καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την
τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και
από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή
χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω
διαδικτύου (TAXISnet). Για τον σκοπό αυτό οι υπόχρεοι
δύνανται, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να
χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές του TAXISnet.
2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά
όποιος παρακρατεί φόρο υποβάλλουν υποχρεωτικά τα
παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1.
Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας
είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης(Η.ΔΙ.Κ.Α.) για όσα ταμεία
εποπτεύει.
Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς
φορείς.
Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και
μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει το
σχετικό αρχικό αρχείο.
3. Με την Λ.3000/ΠΟΛ.112/29.3.1968 διαταγή έγινε
δεκτό ότι σε περίπτωση πτώχευσης, τη φορολογική
υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει
ο σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρίας, ως ενεργών εν
προκειμένω για λογαριασμό της εταιρείας. Κατ’ ανάλογη
εφαρμογή στις περιπτώσεις που λύεται η επιχείρηση και
τίθεται σε εκκαθάριση, την υποχρέωση υποβολής του
αρχείου βεβαιώσεων την έχει ο αρμόδιος εκκαθαριστής.
Επίσης, η σχετική υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού
αρχείου βεβαιώσεων υφίσταται και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που διακόπτουν τις εργασίες τους, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε εκκαθάριση
ή όχι, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν διακόψει τις
εργασίες τους μέσα στο φορολογικό έτος 2019.
4. Περαιτέρω, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου
βεβαιώσεων έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επιχείρηση (απορροφώσα, κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα από τον ισολογισμό μετασχηματισμού
(ν. 2166/1993) ή την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού
(ν.δ. 1297/1972) και μετά, ενώ για το χρονικό διάστημα
μέχρι τις ως άνω προθεσμίες υποχρέωση υποβολής του
εν λόγω αρχείου έχει η μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη
επιχείρηση.
5. Υποχρέωση υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου
βεβαιώσεων υπάρχει και για τα υπό ίδρυση ιδρύματα, η
έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, για τα εισοδήματα επί των οποίων έχουν διενεργήσει παρακράτηση φόρου, ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα
πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων
τους.
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6. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού
αρχείου βεβαιώσεων στην περίπτωση που καταβάλλονται αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή
μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα σε δικαιούχο νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει
σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται σχετική
βεβαίωση σε έντυπη μορφή προκειμένου το ποσό του
παρακρατηθέντος φόρου να δηλώνεται στο έντυπο Ν
σε σχετικό κωδικό χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση.
7. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (1916/Β΄/
9.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι
της παραγράφου αυτής πιστοποιούνται στο TAXISnet
με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη
πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες.
8. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο
φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει υποβάλλονται με
μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.
Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει με έγγραφο το μαγνητικό μέσο στη
Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.
9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να
εξασφαλίσουν την ασφαλή υποβολή και αποστολή των
ηλεκτρονικών αρχείων από τους υπόχρεους, δύνανται
να εφαρμόζουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες.
10. Τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλους τους κωδικούς του
Πίνακα αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
και για όλους τους κωδικούς του Πίνακα αμοιβών από
μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Οι υπόχρεοι υποβολής
προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ,
όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της
παραγράφου 1.
Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση
κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της Α.1099/2019
απόφασης, οι καταβάλλοντες αποδοχές σε αξιωματικούς
και κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων καθώς και
οι καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου
και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν δεν προκύπτουν ποσά προς απόδοση, υποβάλλουν υποχρεωτικά
τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1.
Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
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α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν μόνο την παράγραφο 8 του άρθρου 5 της
παρούσας (αποβιώσαντες εργοδότες),
γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.
δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για δικαιούχους
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και
εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και
Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων),
δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.
2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα
έννομο αποτέλεσμα.
3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών
φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους
δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος
χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο
υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.
4. Λόγω της κατάργησης από 1.1.2018 της μείωσης
φόρου του 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου που
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60
του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία
και συντάξεις (παρ. 2 άρθ. 69 ν. 4472/2017), οι υπόχρεοι
υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου αποστέλλουν μόνο τον
φόρο που παρακρατήθηκε.
5. Όσον αφορά το χρόνο διενέργειας παρακράτησης
και απόδοσης φόρου και κατ’ επέκταση αποστολής
του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκησης και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες
παρόμοιες υπηρεσίες των διατάξεων των περ. δ΄ των
παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, καθώς
και για τις αμοιβές για τα αγαθά που προμηθεύονται
και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φορείς γενικής
κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αριθμ.
ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο.
6. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α΄
και β΄ παρ. 1 άρθ. 14 ν. 4172/2013), επίδομα βιβλιοθήκης,
δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού
αρχείου βεβαιώσεων καθόσον οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος
για τα έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της
υπηρεσίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν αποστέλλεται αρχείο, για την πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης
και συντήρησης οχήματος της παρ. 7 του άρθρου 56
του ν. 4611/2019 που καταβάλλεται σε εργαζόμενους
που απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων και οι οποίοι χρησιμοποιούν
για την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή
μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής
(ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 έγγραφο). Ομοίως, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το επίδομα που χορη-

Τεύχος B’ 406/11.02.2020

γείται στους δικαστικούς λειτουργούς προκειμένου για
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση
των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του
λειτουργήματός τους (παρ. 3 άρθ. 30 ν. 3205/2003). Επίσης, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το Επίδομα Στέγασης
που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4472/2017 θεσπίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή
επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού
δανείου πρώτης κατοικίας και το οποίο σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν
εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος.
7. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες
παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται:
- έξοδα κηδείας της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 4 του
ν. 4520/2018
- παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας σύμφωνα με το ν. 3050/2002 (περίπτωση δ΄ άρθ. 4
ν. 4520/2018)
- προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της
αναπηρίας τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 81 του ν.4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία
κατηγορία εισοδήματος (υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄,
δδ΄, εε΄, στστ΄, ζζ΄, ηη΄, θθ΄, ιι΄ της περίπτωσης ε΄ του
άρθρου 4 του ν. 4520/2018)
- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές
ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική
στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄ της περίπτωσης στ΄ του άρθρου
4 του ν. 4520/2018)
- παροχή της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 4 του
ν. 4520/2018
- επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται
βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 στα πλαίσια
παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του
οποίου η διαδικασία χορήγησης προβλέπεται από τις
υπουργικές αποφάσεις Γ1α/οικ.842/19.4.1988 (Β΄ 242),
Π3οικ./603/23.2.1994 (Β΄ 148), Π3οικ.2091/6.6.1995
(Β΄ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β΄ 868)
- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
8. Αμοιβές 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, επί του καθαρού
ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018, παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)
(ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία
και συντάξεις.
9. Με τον κωδικό 17 που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αποστέλλεται το σύνολο των ποσών του
εν λόγω εισοδήματος που αφορούν όλους τους μήνες
του 2019 ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε
η καταβολή τους. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
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που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, αποστέλλεται
με αυτόν τον κωδικό.
10. Η δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη που χορηγείται στους
δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 120 του ν. 4611/2019 καθώς και η ίδια παροχή που
χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ (περ. γ΄ άρθ. 4 ν. 4520/2018)
σε δικαιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες σύμφωνα
με τις ως άνω διατάξεις (παρ. 1 άρθ. 120 ν. 4611/2019)
αποστέλλεται με τον κωδικό 23 του αρχείου εισοδήματος
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
11. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ (περ. β΄ άρθ. 4 ν. 4520/2018) σε ανασφάλιστους υπερήλικες του άρθρου 93 του ν. 4387/2016
αποστέλλεται με τον κωδικό 26 του αρχείου εισοδήματος
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
12. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της αριθμ.
250/1996 γνωμοδότησης του ΝΣΚ που είχε γίνει δεκτή,
τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά
Ταμεία των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών
μετόχων τους ή μερισματούχων τους για τη δημιουργία
ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειας τους, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν
υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4172/2013. Τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 38 του αρχείου εισοδήματος από
μισθωτή εργασία και συντάξεις.
13. Η καταβαλλόμενη, από 11.10.2018, πτητική αποζημίωση στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποστέλλεται με
τον κωδικό 42 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή
εργασία και συντάξεις [άρθρο 35 ν. 4569/2018 (179 Α΄)].
14. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο
φορολογικό έτος 2019 στους δικαιούχους των άρθρων
10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν
σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων
κατηγοριών), τα οποία δεν είχαν αποσταλεί με το αρχείο
βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2018 αλλά αποτελούν
εισόδημα του φορολογικού έτους 2018 (βάσει των οριζομένων στις κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες
αυτά χορηγούνται) αποστέλλονται με τον κωδικό 51 του
αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
15. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ΄ παρ. 2 άρθ. 12
ν. 4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρίας ή
κάθε άλλου Ν.Π. ή Νομικής Οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία
και συγκεκριμένα με τον κωδικό 5. Στις περιπτώσεις που
διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο
υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων
αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις
κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν
από τις αμοιβές αυτές.
16. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με τον κωδικό 55 με
αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν.
17. Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150
ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται στην
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ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 56.
18. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ,
αποστέλλονται με τον κωδικό 57.
19. Αμοιβές που καταβάλλονται κατ΄ εφαρμογή των
διατάξεων της περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του
ν. 4172/2013 ήτοι ποσοστό έως 35% των κερδών προ
φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί είναι
εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων)
στους εργαζομένους τους, εντάσσονται στο εισόδημα
από μισθωτή εργασία και αποστέλλονται με τον κωδικό
58. Χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται
ο χρόνος λήψης της απόφασης για την καταβολή αυτών
των αμοιβών από την ετήσια γενική συνέλευση.
20. Το ποσό του «Κοινωνικού Μερίσματος» που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4501/2017
(178 Α΄) καταβλήθηκε εφάπαξ στους δικαιούχους μέσα
στο έτος 2019 προκειμένου για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, δεν έχει τα εννοιολογικά
χαρακτηριστικά και δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία
εισοδήματος του άρθρου 7 του ν. 4172/2013, δεν φορολογείται και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Το ποσό αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου και
αποστέλλεται με τον κωδικό 59 του αρχείου εισοδήματος
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
21. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
65 του ν. 4520/2018 (30 Α΄) και βάσει των όσων διευκρινίσθηκαν και με την ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, το
επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
ανέργων που καταβλήθηκε στους δικαιούχους μέσα στο
έτος 2019, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δεν υπόκειται
σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω απαλλάσσεται
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013. Το επίδομα αυτό δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλεται με τον κωδικό 60 του αρχείου εισοδήματος
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
22. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων εισοδημάτων και επιδομάτων που
χορηγούνται από διάφορους φορείς και χρήζουν ειδικής
φορολογικής μεταχείρισης, στον Πίνακα κωδικοποίησης
εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών
εισοδημάτων πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας,
δεν υφίσταται πλέον ο όρος «επιδόματα» στο λεκτικό
των κωδικών 47, 48, 50 και 51 και εισάγονται οι νέοι
κωδικοί 61 και 62 που αφορούν «Επιδόματα αυτοτελώς
φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα» και «Επιδόματα
απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολο
τους» αντίστοιχα καθώς και οι νέοι κωδικοί 63 και 64
για τα αναδρομικά ποσά των επιδομάτων των κωδικών
61 και 62 αντίστοιχα με αναγραφή του έτους/χρήσης
που αυτά αφορούν.
23. Επίσης, τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος παιδιού του κωδικού 39 (άρθ. 214 ν. 4512/2018) αποστέλ-
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λονται με τον νέο κωδικό 65 με αναγραφή του έτους/
χρήσης που αυτά αφορούν.
24. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της
έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής
αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή (άρθ. 71 ν. 4472/2017), οι υπόχρεοι
υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν θα
εφαρμόσουν τα όσα είχαν οριστεί στην ΠΟΛ.1025/2017
απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ περί συμπλήρωσης του κωδικού 47 με το ποσό της μείωσης του 25%. Η κατάργηση
της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και
συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη των οικογενειών των
αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών
του ΝΣΚ τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση
(σχετ. η ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος).
25. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Ιερά Κοινότητα,
τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα
αυτών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων
σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις διατάξεις
της παραγράφου 4γ του άρθρου 99 του ν. 4446/2016
καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του φόρου
από τον λήπτη της πληρωμής η οποία προβλεπόταν από
τις προϊσχύουσες διατάξεις [δεύτερη παράγραφος του
άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο ως δεύτερο εδάφιο), η οποία είχε
προστεθεί με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 22 του ν. 4283/2014] και πλέον, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο στις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα
άρθρα 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως εξάλλου ισχύει
και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
με βάση τον νέο ΚΦΕ.
Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή
εργασία προς τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αποστέλλεται
επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με
τον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή
εργασία χωρίς αναγραφή ποσού αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου παρά μόνο με αναγραφή του
ποσού που προκύπτει εξαιτίας της παρακράτησης της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013, καθόσον με τις διατάξεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (οι οποίες
κατάργησαν το β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν. 4172/2013 όπως αυτό είχε προστεθεί με την περ. α΄
της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014 και προσέθεσαν νέα παράγραφο 7 στο τέλος του άρθρου 60
του ν. 4172/2013 αντίστοιχα) στο ανωτέρω εισόδημα
από μισθωτή εργασία δεν διενεργείται ούτε αυτοαπόδοση του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής, ούτε
και παρακράτηση και απόδοση του φόρου από τον
καταβάλλοντα την πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι
υποβολής αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή το ποσό του
παρακρατηθέντος φόρου.
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26. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος 2019 και εφόσον το ποσό έχει
επιστραφεί πλήρως από τον φορολογούμενο, οι φορείς
που έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και η ΗΔΙΚΑ,
για όσα ταμεία εποπτεύει, είναι υπόχρεοι σε υποβολή
ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις
αυτές καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν
τα πληρωτέα ποσά με τα οποία πιστώθηκαν σύμφωνα
με τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον
φόρο που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, οι ανωτέρω
υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, αποστέλλουν ως καθαρές φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις
τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που προκύπτουν, αφού
πρώτα αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο).
Ο παρακρατηθείς φόρος αποστέλλεται όπως αυτός
παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή,
καθόσον αυτός συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2019 (σχετ. έγγραφο Δ12Α 1099005 ΕΞ2014/3.7.2014).
Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως
καταβληθέντων αφορά τα φορολογικά έτη 2018 και προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις
περιπτώσεις αυτές αλλά χορηγούνται νέες βεβαιώσεις σε
έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, οι οποίες αποτυπώνουν
σύμφωνα με τα ανωτέρω την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
27. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται
στην περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013
συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
28. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων,
οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη
συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), αποστέλλουν
τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση βιβλίων
και τις οποίες καταβάλουν στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα
συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις
περιπτώσεις αυτές, κατά την καταβολή ή την έκδοση της
σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με συντελεστή
4% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ββ΄της παρ. 2
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές με τίτλο κτήσης
που αποτελούν για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη εργασιών και οι οποίες αποστέλλονται με
τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υπόχρεοι υποβολής
ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις
ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις ασφαλιστικές
κρατήσεις ΕΦΚΑ που επιβλήθηκαν για να αφαιρεθούν
από τις αμοιβές αυτές.
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29. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων
τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και όσον αφορά
την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου της περίπτωσης
αυτής, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κωδικός 2 συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου ενώ ο κωδικός 14 συμπληρώνεται από τον αρχικό ανάδοχο.
Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε από
τον κύριο του έργου και ο οποίος συμψηφίζεται από τον
αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή
κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε αυτές
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις. Στη
συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος (νομικό πρόσωπο, νομική
οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) θα
πρέπει να διαγράψει κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τον ως άνω παρακρατηθέντα
από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους
κωδικούς των παρακρατηθέντων φόρων.
30. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 15 αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία
νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος
2019 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε
προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα φορολογικά
έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 φορολογούνται στα έτη
αυτά και συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους στα έτη αυτά.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα
έτη αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω
εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο
φορολογικό έτος 2019 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα
(χρήσεις ετών 2013 και προηγούμενες) φορολογούνται
συνολικά στο έτος είσπραξης ήτοι στο φορολογικό έτος
2019. Οι εν λόγω αμοιβές που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2019 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο φόρος 20% που παρακρατείται επί του συνόλου των
ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, ανεξάρτητα
από τα οικονομικά ή φορολογικά έτη που παρασχέθηκαν
οι εν λόγω υπηρεσίες των ιατρών του ΕΣΥ, εκπίπτει από
τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν
οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο
οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής
πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2019.
31. Εισάγεται νέος κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα,
που αφορά αμοιβές που καταβάλει ο ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε επιτροπές - συνεδριάσεις του ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της Φ10042/
οικ. 13567/329/8.06.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται.
32. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος καταβάλλει από μόνος του
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τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι μόνο το
ποσό που αναλογεί στην υπεραπόδοση των μαθηματικών
αποθεματικών, το οποίο αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4172/2013
(σχετ. η ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό
υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, του
οποίου το ποσοστό ανέρχεται σε 10% για τα εισοδήματα
του φορολογικού έτους 2019 . Συνεπώς, τα ποσά αυτά
αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος
από μερίσματα -τόκους - δικαιώματα.
33. Ο χρόνος απόκτησης των μερισμάτων είναι αυτός
που προβλέπεται στην ΠΟΛ. 1223/2015 εγκύκλιο και
συνεπώς στα εισοδήματα από μερίσματα με τον κωδικό
1 του Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και
Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία - δεν περιλαμβάνονται
τα προμερίσματα Α.Ε., καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και IKE, καθόσον αυτά αποτελούν εισόδημα του
φορολογικού έτους 2020.
34. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και
οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή
στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας (ΠΟΛ 1042/2015
εγκύκλιο).
35. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα Ν.Π.
και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται
φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα
αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.
36. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 - Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές
καταθέσεις - περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες των
τόκων που υπάγονται σε φόρο, εκτός από τους τόκους
τραπεζικών καταθέσεων της απόφασης ΠΟΛ. 1033/2014
(τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι δανεισμού, οι τόκοι
των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από
το λογαριασμό νεότητας του ΟΤΕ Α.Ε., τόκοι από δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ.).
37. Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. μερίσματα, που δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 ημεδαπών
πλοιοκτητριών εταιρειών, καθώς και αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που καταβάλλονται από γραφεία του
άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία
τους), συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.
38. Ο κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται
του φόρου, όπως τόκοι Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου,
Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου και συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.
39. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ
φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε
αλλοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα των μετοχών που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά
χρηματιστήρια και καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά
πρόσωπα.
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Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον πρόκειται για
μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που
τηρούνται ή παρακολουθούνται στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.), ενώ εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Λογαριασμούς Χειριστή για λογαριασμό
πελατών του Χειριστή με Μερίδα Επενδυτή στο Σύστημα
Άυλων Τίτλων, καθώς επίσης αν πρόκειται για μερίσματα
αλλοδαπών τίτλων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός
του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το ηλεκτρονικό
αρχείο υποβάλλεται από τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα
που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής.
Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή,
προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση
του δικαιούχου και να πιστωθεί από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις Συμβάσεις
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και των διατάξεων του
άρθρου 9 του ΚΦΕ.
40. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα
μερίσματα μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω
συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που διανέμονται
από τα κέρδη μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Ανωνύμων Εταιρειών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
τους, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον
3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής Ν.Π. (π.χ. ΕΠΕ-IKE)
για τα οποία γίνεται η χρήση του κωδικού 1 του ίδιου
αρχείου. Τα μερίσματα αυτά δεν θα σταλούν και με τον
κωδικό 1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα μερίσματα μετόχων
Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 3% που είναι
και μέλη Δ.Σ. αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και
δικαιώματα.
41. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο
μετοχικό κεφάλαιο, προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν
εισόδημα από μερίσματα (ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος).
42. Με τον νέο κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,
αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4607/2019 είτε απαλλάσσονται φόρου και εισφοράς
είτε καταβάλλεται για αυτά οικειοθελής παροχή, με συντελεστή 10% με την οποία εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς και
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013 μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται επίσης και
τα μερίσματα αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που
φορολογούνται ως άνω με τις διατάξεις του ν. 4607/2019
και που καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.
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43. Με τον νέο κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης
αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές
εταιρείες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 καθώς και οι έκτακτες αμοιβές
και τα ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρείες του
άρθρου 25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε
διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Οι δικαιούχοι
των εισοδημάτων αυτών αποδίδουν οι ίδιοι συνολικό
ποσό φόρου με συντελεστή 10% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από κάθε φόρο
καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013).
44. Για τις ανάγκες προσδιορισμού φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα εισοδήματα του παραρτήματος 3 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), καθόσον
με τις διατάξεις του ΚΦΕ, δεν προβλέπονται ποσά που
εκπίπτουν από τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας και
οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με τις καθαρές. Η
παρακράτηση φόρου στους τόκους γίνεται επί του ποσού των τόκων μόνο, μη συνυπολογιζομένου του τυχόν
επιβαλλόμενου χαρτοσήμου. Στα εισοδήματα αυτά δεν
παρακρατείται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
45. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός
των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη
φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η υποβολή
ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 61 του ν. 4172/2013.
46. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός
των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε
ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή σε
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα οποία
δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν απαιτείται
η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από
τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013. Η υποβολή
ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους
σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται επίσης για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων και τόκους για τα
οποία με την παρακράτηση του φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου
ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
47. Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή ηλεκτρονικού
αρχείου βεβαιώσεων για τα κεφαλαιακά κέρδη που
προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος
διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ΄ εφαρμογή της 1332/15.11.2017 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3995), καθόσον
τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται του φόρου εισοδήμα-
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τος καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και
περαιτέρω δεν αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος (ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος).
48. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αμοιβές με
τους κωδικούς 38, 40, 47, 48, 50, 51, 54, 61, 62, 63, 64
του αρχείου των μισθωτών και με τον κωδικό 5 του
αρχείου των μερισμάτων, στη στήλη «Διάταξη νόμου
με την οποία χορηγήθηκαν τα ποσά» θα αναγράφεται
υποχρεωτικά η διάταξη και ο νόμος με βάση τον οποίο
χορηγήθηκαν τα ποσά.
Άρθρο 7
Ημερομηνία υποβολής
1. Για το φορολογικό έτος 2019 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 13η Μαρτίου 2020. Ειδικά
για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά
πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική
υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής
των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη
απόδοση στον αποστολέα -υπόχρεο μοναδικού αριθμού

4077

καταχώρισης.
3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να
υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).
Άρθρο 8
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και
εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:
1. Το φορολογικό έτος.
2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης
TAXISnet.
3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.
4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών
και εισοδημάτων.
5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
6. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ν. 4172/2013
προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και
συντάξεις.
8. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1
ȆǿȃǹȀǹȈ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ
ȉȍȃ ǹȆȅǻǼȀȉȍȃ
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ ǹȇȋǼǿȍȃ ĭȅȇȅȊ ȂǿȈĬȍȉȍȃ ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ
Į. ȀȫįȚțĮȢ İȖȖȡĮĳȒȢ Ȃȅȃȅ ASCII,ȉȪʌȠȢ ȋĮȡĮțĲȒȡȦȞ (Characterset 437) Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ (ELOT
928), (ȝȩȞȠ țİĳĮȜĮȓĮ İȜȜȘȞȚțȐ țĮȚ ȜĮĲȚȞȚțȐ).
ȕ. ȉȠ ĮȡȤİȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȣȝʌȚİıȝȑȞȘ ȝȠȡĳȒ(ǽǿP).

ȆȇȅȈȅȋǾ: īȚĮ ĲĮ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌȠıȐ ıİ ǼȊȇȍ ĲĮ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȥȘĳȓĮ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ ȣʌȠįȚĮıĲȠȜȒȢ (,).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ İȓȞĮȚ ĮțȑȡĮȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ įȪȠ ȝȘįİȞȚțȐ ȦȢ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ.
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ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼīīȇǹĭǾȈ (RECORD) ǺǼǺǹǿȍȈǾȈ ǹȆȅǻȅȋȍȃ
ǼȆǿȀǼĭǹȁǿǻǹ ǹȇȋǼǿȅȊ

ǹ/ǹ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ĬǼȈǾ
ǹȆȅ

ǼȍȈ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

1.1

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

1

1

9

0

1.2

ǵȞȠȝĮ ĮȡȤİȓȠȣ

2

9

ȋ(8)

JL10

1.3

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ

10

17

9(8)

YYYYMMDD

1.4

ǹȡ. țȪțȜȠȣ ĲȡİȟȓȝĮĲȠȢ

18

21

9(4)

2019 ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ 2019

1.5

ȆȜȒȡȦıȘ (FILLER)

22

148

ȋ(127)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǻǾȁȅȊȃȉȅȈ
ǹ/ǹ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ĬǼȈǾ
ǹȆȅ

ǼȍȈ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

2.1

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

1

1

9

1

2.2

ǲĲȠȢ

2

5

9(4)

2019 ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ 2019

2.3

ǼʌȦȞȣȝȓĮ Ȓ ȅȞȠȝĮĲ/ȝȠ
Į. ǼʌȫȞȣȝȠ

6

23

ȋ(18)

ȕ. ǵȞȠȝĮ

24

32

ȋ(9)

Ȗ. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ

33

35

ȋ(3)

ǲȞįİȚȟȘ İʌȦȞȣȝȓĮȢ Ȓ

36

36

ȋ

2.4

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
2.5

ǹ.ĭ.Ȃ.

2.6

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

(İʌȦȞȣȝȓĮ=0,
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ=1)

37

45

ȋ(9)

46

61

ȋ(16)

ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘ
2.7

ȆȩȜȘ

62

71

ȋ(10)

2.8

ȅįȩȢ

72

87

ȋ(16)

2.9

ǹȡȚșȝȩȢ

88

92

ȋ(5)

2.10

ȉǹȋȊȀȍǻ

93

97

9(5)

2.11

ȆȜȒȡȦıȘ (FILLER)

98

148

ȋ(51)
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ȈȊȃȅȁǹ ǹȆȅǻȅȋȍȃ Ȁǹǿ ȁȅǿȆȍȃ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ
ǹ/ǹ

3.1

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

ĬǼȈǾ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǹȆȅ

ǼȍȈ

1

1

9

2

2

17

9(14)V99

**

(țȦįȚțȩȢ)
3.2

ȈȪȞȠȜȠ ĮțĮșĮȡȓıĲȦȞ
ĮʌȠįȠȤȫȞ

3.3

ȈȪȞȠȜȠ țȡĮĲȒıİȦȞ

18

33

9(14)V99

**

3.4

ȈȪȞȠȜȠ țĮșĮȡȫȞ

34

49

9(14)V99

**

ĮʌȠįȠȤȫȞ
3.5

ȆȜȒȡȦıȘ (FILLER)

50

64

9(13)V99

**

3.6

ȈȪȞȠȜȠ ʌĮȡĮțȡĮĲȘșȑȞĲȠȢ

65

79

9(13)V99

**

80

94

9(13)V99

**

ĳȩȡȠȣ
3.7

ȈȪȞȠȜȠ ǼȚįȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ
ĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ ȐȡșȡȠȣ 43ǹ
ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

3.8

ȈȪȞȠȜȠ ȋĮȡĲȠıȒȝȠȣ

95

108

9(12)V99

**

3.9

ȈȪȞȠȜȠ ȅīǹ ȋĮȡĲȠıȒȝȠȣ

109

121

9(11)V99

**

3.10

ȆȜȒȡȦıȘ (FILLER)

122

148

ȋ(27)

**

** ȈǾȂǼǿȍȈǾ
īȚĮ ĲĮ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌȠıȐ ıİ ǼȊȇȍ ĲĮ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȥȘĳȓĮ șĮ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ ȣʌȠįȚĮıĲȠȜȒȢ (,).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ İȓȞĮȚ ĮțȑȡĮȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ įȪȠ ȝȘįİȞȚțȐ ıĲȠ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ.
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ǹȃǹȁȊȉǿȀǼȈ ǹȂȅǿǺǼȈ ȂǿȈĬȍȉȅȊ ǳ ȈȊȃȉǹȄǿȅȊȋȅȊ
ǹ/ǹ

4.1

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

ĬǼȈǾ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

3

ǹȆȅ

ǼȍȈ

1

1

9

(țȦįȚțȩȢ)
4.2

ǹ.ĭ.Ȃ.

2

10

ȋ(9)

4.3

ȆȜȒȡȦıȘ (FILLER)

11

11

ȋ

4.4

ǼʌȫȞȣȝȠ

12

29

ȋ(18)

4.5

ǵȞȠȝĮ

30

38

ȋ(9)

4.6

ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ

39

41

ȋ(3)

4.7

AMKA

42

52

ȋ(11)

4.8

ǹȡȚșȝȩȢ ȉȑțȞȦȞ

53

54

99

ȆȠıȐ
4.9

ǼȓįȠȢ ĮʌȠįȠȤȫȞ

55

56

99

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ

4.10

ǹțĮșȐȡȚıĲİȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ

57

67

9(9)V99

**

4.11

ȀȡĮĲȒıİȚȢ (İțĲȩȢ ĳȩȡȠȣ)

68

77

9(8)V99

**

4.12

ȀĮșĮȡȑȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ

78

88

9(9)V99

**

4.13

ȆȜȒȡȦıȘ (FILLER)

89

98

9(8)V99

**

4.14

ĭȩȡȠȢ ʌȠȣ

99

108

9(8)V99

**

109

118

9(8)V99

**

ʌĮȡĮțȡĮĲȒșȘțİ
4.15

ǼȚįȚțȒ İȚıĳȠȡȐ
ĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ ȐȡșȡȠȣ 43ǹ
ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

4.16

ȋĮȡĲȩıȘȝȠ

119

127

9(7)V99

**

4.17

ȅīǹ ȋĮȡĲȠıȒȝȠȣ

128

135

9(6)V99

**

4.18

ǲĲȠȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ

136

139

9(4)

ǹĳȠȡȐ ĮȞĮįȡȠȝȚțȑȢ
ĮʌȠįȠȤȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
țĮĲĮȕȜȒșȘțĮȞ ĲȠ 2019 țĮȚ
șĮ įȘȜȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ
ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠ ȝİ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ įȘȜȫıİȚȢ
ıĲȠ ȑĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ.

4.19

ȴɿɳʏɲʇɻ ʆʊʅʉʐ ɴɳʍɸɿ
ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ

140

148

X(9)

ȋȋȋȋ/ǽǽǽǽ
ǵʌȠȣ ȋȋȋȋ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ
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ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʋʉʍɳ
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ĲȠ ȐȡșȡȠ țĮȚ ȩʌȠȣ ǽǽǽǽ Ƞ
ȞȩȝȠȢ

īȚĮ ĲĮ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌȠıȐ ıİ ǼȊȇȍ ĲĮ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȥȘĳȓĮ șĮ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ ȣʌȠįȚĮıĲȠȜȒȢ (,).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ İȓȞĮȚ ĮțȑȡĮȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ įȪȠ ȝȘįİȞȚțȐ ıĲȠ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ
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ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ ȂǿȈĬȍȉǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ, ȈȊȃȉǹȄǼȍȃ Ȁǹǿ ȁȅǿȆȍȃ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȍȃ
ȆȁǾȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǾȈ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ
ȀȦįȚțȩȢ
1
2

ǼȓįȠȢ ĮʌȠįȠȤȫȞ
ȉĮțĲȚțȑȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ
ȆȡȩıșİĲİȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ (İʌȚįȩȝĮĲĮ, ȣʌİȡȦȡȓİȢ, ȝʌȩȞȠȣȢ, ʌȠȣ įİȞ ıȣȞİȞĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ
ĲȚȢ ĲĮțĲȚțȑȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ)

3

ȁȠȚʌȐ ĮʌȠįȠȤȫȞ

4

ǹȝȠȚȕȑȢ ĮıțȠȪȝİȞȦȞ įȚțȘȖȩȡȦȞ, ʌȡĮțĲȚțȒ ȐıțȘıȘ ĳȠȚĲȘĲȫȞ, ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ
İʌȚįȠĲȠȪȝİȞĮ ıİȝȚȞȐȡȚĮ, ʌİȡȚıĲĮıȚĮțȐ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȚ țĲȜ

5

ǹȝȠȚȕȑȢ ȝİȜȫȞ ǻȈ, įȚĮȤİȚȡȚıĲȫȞ ǼȆǼ țĮȚ ǿȀǼ țĮȚ İțʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
İĲĮȚȡȚȫȞ.

6

ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıİȢ ĮȞİȓıʌȡĮțĲİȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȑĲȠȢ ʌȠȣ
İȚıʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ

7

ǹȞİȓıʌȡĮțĲİȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȑĲȠȢ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ

8

ǼȚıȩįȘȝĮ ĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ İȜȜȘȞȚțȒ ıȘȝĮȓĮ

9

ǼȚıȩįȘȝĮ țĮĲȫĲİȡȠȣ ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ İȜȜȘȞȚțȒ ıȘȝĮȓĮ

10

ǼȚıȩįȘȝĮ ĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ ȟȑȞȘ ıȘȝĮȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ
ʌȜȩİȢ (įȡȠȝȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ıİ ĲĮțĲȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ)

11

ǼȚıȩįȘȝĮ țĮĲȫĲİȡȠȣ ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ ȟȑȞȘ ıȘȝĮȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞ
İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ʌȜȩİȢ (įȡȠȝȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ıİ ĲĮțĲȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ)

12

ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȩ İʌȓįȠȝĮ ȞĮȣĲȚțȫȞ (ǼȁȅǼȃ) ȖȚĮ ĮȟȚȦȝĮĲȚțȠȪȢ İȝʌȠȡȚțȠȪ ȞĮȣĲȚțȠȪ

13

ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȩ İʌȓįȠȝĮ ȞĮȣĲȚțȫȞ (ǼȁȅǼȃ) ȖȚĮ țĮĲȫĲİȡȠ ʌȜȒȡȦȝĮ İȝʌȠȡȚțȠȪ ȞĮȣĲȚțȠȪ

14

ǹȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ ʌĮȡȠȤȒ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİ İȡȖȩıȘȝȠ

15

ȆĮȡȠȤȑȢ ıİ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

16

ǹʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȜȜȠįĮʌȒ Įʌȩ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȩ țȐĲȠȚțȠ
ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȘȝİįĮʌȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ

17
18

ȀȠȚȞȦȞȚțȩ ǼȚıȩįȘȝĮ ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ
ȂȚıșȠȓ țĮȚ ȆȐȖȚĮ ǹȞĲȚȝȚıșȓĮ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ(80%)

19

ȂȚıșȠȓ țĮȚ ȆȐȖȚĮ ǹȞĲȚȝȚıșȓĮ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠȜȚțȐ ĲȣĳȜȠȪȢ Ȓ țȚȞȘĲȚțȐ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ
ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ(80%)

20

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ

ȝȚıșȫȞ țĮȚ ʌȐȖȚĮȢ ĮȞĲȚȝȚıșȓĮȢ ʌȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȑĲȠȢ ʌȠȣ

ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ).
21

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ ȝȚıșȫȞ țĮȚ ʌȐȖȚĮȢ ĮȞĲȚȝȚıșȓĮȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ ȝİ
ʌȠıȠıĲȩ

ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ

-6-

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

ȠȖįȩȞĲĮ

ĲȠȚȢ

İțĮĲȩ

(80%)

(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
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ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)
22

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ ȝȚıșȫȞ țĮȚ ʌȐȖȚĮȢ ĮȞĲȚȝȚıșȓĮȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠȜȚțȐ ĲȣĳȜȠȪȢ Ȓ
țȚȞȘĲȚțȐ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (80%)
(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)

23

ȀȪȡȚĮ ıȪȞĲĮȟȘ

24

ǼʌȚțȠȣȡȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ Įʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ

25

ȂȑȡȚıȝĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ

26

ǺȠȒșȘȝĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ

27

ǼȀǹȈ

28

ȈȣȞĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (80%)

29

ȈȣȞĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠȜȚțȐ ĲȣĳȜȠȪȢ Ȓ țȚȞȘĲȚțȐ ĮȞȐʌȘȡȠȣȢ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ
ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (80%)

30

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ țȪȡȚĮȢ ıȪȞĲĮȟȘȢ ʌȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȑĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ
(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)

31

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ İʌȚțȠȣȡȚțȒȢ ıȪȞĲĮȟȘȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ

(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ

ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)
32

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ ȝİȡȓıȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ
(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)

33

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ ȕȠȘșȒȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ
įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)

34

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ ǼȀǹȈ (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)

35

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ ıȣȞĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (80%)
(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)

36

ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ ıȣȞĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠȜȚțȐ ĲȣĳȜȠȪȢ Ȓ țȚȞȘĲȚțȐ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ ȝİ
ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ(80%)
(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲĮ ȑĲȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ)

37

ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĮʌȩȜȣıȘȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮʌȑțĲȘıİ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ ıĲȠ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȩ ȑĲȠȢ 2019

38

ȆȠıȐ ĲȘȢ ʌĮȡ.1 ĲȠȣ Įȡ. 14 ʌİȡ. Ȗǯ țĮȚ ıĲǯ ĲȠȣ Ȟ.4172/2013 (İʌȓįȠȝĮ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ,
İĳȐʌĮȟ)

39

ǼʌȓįȠȝĮ ʌĮȚįȚȠȪ

40

ǼȟȦȧįȡȣȝĮĲȚțȩ İʌȓįȠȝĮ țĮȚ țȐșİ ıȣȞĮĳȑȢ ʌȠıȩ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ ĮȞĮʌȒȡȠȣȢ

41

ǼʌȚįȩȝĮĲĮ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȦȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȞ ʌȡȠıĳȪȖȦȞ
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ĲȠȣȢ.

45

ǼțȜȠȖȚțȒ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ (Įȡș. 108 ĲȠȣ Ȇǻ 26/2012)
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ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ ǹȂȅǿǺȍȃ ǹȆȅ ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ
ȀȦįȚțȩȢ

ȈȣȞĲ/ȒȢ

ǼȓįȠȢ ĮȝȠȚȕȫȞ

ʌĮȡ/ıȘȢ
ĳȩȡȠȣ
(%)
1.

20

ǱȡșȡȠ 64§1 ʌİȡ. įǯ İįȐĳȚȠ 1 ĲȠȣ Ȟ.4172/2013 ĮȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ȖȚĮ ĮȝȠȚȕȑȢ įȚțȘȖȩȡȦȞ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ
ȖȡĮȝȝȐĲȚĮ ʌȡȠİȓıʌȡĮȟȘȢ țĮȚ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳȠȡİȓȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ įȚțȘȖȠȡȚțȫȞ
ıȣȜȜȩȖȦȞ

2.

3

ǱȡșȡȠ 64§1 ʌİȡ. įǯ İįȐĳȚȠ 2 ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

3.

1

ǱȡșȡȠ 64§2 ȣʌȠʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮĮǯ ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

4.

4

ǱȡșȡȠ 64§2 ȣʌȠʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȕǯ ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

5.

8

ǱȡșȡȠ 64§2 ȣʌȠʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȖǯ ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

6.

20

ǼȚıȩįȘȝĮ Įʌȩ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĮʌĮȜȜĮııȠȝȑȞȦȞ, ȝȘ ȣʌȩȤȡİȦȞ
ıİ ĲȒȡȘıȘ ȕȚȕȜȓȦȞ (İȞįİȚțĲȚțȐ İȜİȖțĲȑȢ ǹǼ, İȚıȘȖȘĲȑȢ ıİȝȚȞĮȡȓȦȞ), ıȣȖȖȡĮĳİȓȢ
įȘȝȩıȚȠȚ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȠȓ ȣʌȐȜȜȘȜȠȚ (ȝȘ ȣʌȩȤȡİȠȚ ıİ ĲȒȡȘıȘ ȕȚȕȜȓȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
İțįȓįȠȣȞ ȝİ įȚțȐ ĲȠȣȢ ȑȟȠįĮ ȕȚȕȜȓĮ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȑȞĮȞĲȚ ĮȝȠȚȕȒȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ)

7.

15

ȆȡȠțĮĲĮȕȠȜȒ

ĳȩȡȠȣ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮȝȠȚȕȑȢ ĲȦȞ įȚțȘȖȩȡȦȞ Įʌȩ

ĲȠȣȢ

įȚțȘȖȠȡȚțȠȪȢ ıȣȜȜȩȖȠȣȢ ( ȐȡșȡȠ 69§5 ʌİȡ. Į ĲȠȣ Ȟ.4172/2013)
8.

15

ȆĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĳȩȡȠȣ ıĲȠ ȝȑȡȚıȝĮ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ
įȚțȘȖȠȡȚțȠȪȢ ıȣȜȜȩȖȠȣȢ. (ȐȡșȡȠ 69§5 ʌİȡ. Ȗ ĲȠȣ Ȟ.4172/2013)

9.

0

ǼȜȐȤȚıĲİȢ

ĮȝȠȚȕȑȢ

Įʌȩ

ıȣȝȕȩȜĮȚĮ

(ʌ.Ȥ.

ȝİĲĮȕȚȕȐıİȚȢ

ĮțȚȞȒĲȦȞ)

ʌȠȣ

ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȖȡĮȝȝȐĲȚĮ ʌȡȠİȓıʌȡĮȟȘȢ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ įȚțȘȖȠȡȚțȫȞ ıȣȜȜȩȖȦȞ.
10.

0

ǹȝȠȚȕȒ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 300€ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 8 țĮȚ ĲȦȞ 150 € ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 64 §8 Ȟ.4172/2013

11.

0

ǹĲȠȝȚțȒ İĳȐʌĮȟ țĮĲĮȕȠȜȒ ıİ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ ıĲȠȞ ȅ.ȉ.Ǽ.

12.

0

ȆȡȠȝȒșİȚİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ

13.

0

ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮȝȠȚȕȑȢ įȚțȘȖȩȡȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȖȡĮȝȝȐĲȚĮ ʌȡȠİȓıʌȡĮȟȘȢ țĮȚ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳȠȡİȓȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ įȚțȘȖȠȡȚțȫȞ ıȣȜȜȩȖȦȞ (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
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4089

Įʌȩ ĳȠȡİȓȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ įȚțȘȖȠȡȚțȫȞ ıȣȜȜȩȖȦȞ)
14.

3

ǱȡșȡȠ 64§1 ʌİȡ. į' İįȐĳȚȠ 4 țĮȚ İʌȩȝİȞĮ ĲȠȣ Ȟ.4172/2013 ĮȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ
İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ

Įʌȩ

ĲȠȞ ĮȡȤȚțȩ

ĮȞȐįȠȤȠ)
15.

ǹțĮșȐȡȚıĲĮ ȑıȠįĮ ȚĮĲȡȫȞ Ǽ.Ȉ.Ȋ. Įʌȩ ĮʌȠȖİȣȝĮĲȚȞȐ ȚĮĲȡİȓĮ ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ ĲȠȣ
Ǽ.Ȉ.Ȋ. ʌȠȣ țĮĲĮȕȜȒșȘțĮȞ ıĲȠ ȑĲȠȢ 2019 țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȐ ȑĲȘ 2014,
2015, 2016,2017,2018 (ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ȖȚĮ ĲĮ ȑĲȘ ĮȣĲȐ)

16.

20

ǼȚıȩįȘȝĮ Įʌȩ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ İʌȚĲȡȠʌȑȢ – ıȣȞİįȡȚȐıİȚȢ ǼĭȀǹ ʌȠȣ ȕȐıİȚ ĲȘȢ
ĭ10042/ȠȚț.13567/329/8.06.2018

İȖțȣțȜȓȠȣ

ĲȠȣ

ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ

ǼȡȖĮıȓĮȢ,

ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ & ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ įİȞ İȚıĳȠȡȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ

ȆĮȡĮĲȒȡȘıȘ:
ǼĳȩıȠȞ Ƞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ȑȤİȚ ĮȝȠȚȕȑȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ ȑȞĮȞ țȦįȚțȠȪȢ
șĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ record ȖȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ įȚțĮȚȠȪȤȠ ĲȩıİȢ ĳȠȡȑȢ ȩıȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ țȦįȚțȠȓ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3
ȆǿȃǹȀǹȈ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ
ȉȍȃ ǹȆȅǻǼȀȉȍȃ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ ǹȇȋǼǿȍȃ ȂǼȇǿȈȂǹȉȍȃ, ȉȅȀȍȃ (ǼȀȉȅȈ ȉȅȀȍȃ
ȉȇǹȆǼǽǿȀȍȃ ȀǹȉǹĬǼȈǼȍȃ), ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ

Į. ȀȫįȚțĮȢ İȖȖȡĮĳȒȢ Ȃȅȃȅ ASCII,ȉȪʌȠȢ ȋĮȡĮțĲȒȡȦȞ (Characterset 437) Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ (ELOT
928), (ȝȩȞȠ țİĳĮȜĮȓĮ İȜȜȘȞȚțȐ țĮȚ ȜĮĲȚȞȚțȐ).
ȕ. ȉȠ ĮȡȤİȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȣȝʌȚİıȝȑȞȘ ȝȠȡĳȒ(ǽǿP).

ȆȇȅȈȅȋǾ: īȚĮ ĲĮ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌȠıȐ ıİ ǼȊȇȍ ĲĮ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȥȘĳȓĮ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ ȣʌȠįȚĮıĲȠȜȒȢ (,).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ İȓȞĮȚ ĮțȑȡĮȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ įȪȠ ȝȘįİȞȚțȐ ȦȢ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ.
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ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ ȂǼȇǿȈȂǹȉȍȃ, ȉȅȀȍȃ, ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ
ȀȦįȚțȩȢ

ȈȣȞĲ/ȒȢ
ǼȓįȠȢ

ʌĮȡ/ıȘȢ
ĳȩȡȠȣ
(%)
1.

10

ȂİȡȓıȝĮĲĮ (ʌȡȠ ĳȩȡȠȣ) ȃ.Ȇ. țĮȚ ȃȠȝȚțȫȞ ȅȞĲȠĲȒĲȦȞ ȝȘ İȚıȘȖȝȑȞȦȞ ıĲȠ
ȋȡȘȝĮĲȚıĲȒȡȚȠ ǹșȘȞȫȞ ȝİ įȚʌȜȠȖȡĮĳȚțȐ ȕȚȕȜȓĮ (İțĲȩȢ ʌȡȠȝİȡȚıȝȐĲȦȞ ǹǼ țĮȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠȜȒȥİȦȞ ǼȆǼ-ǿȀǼ)

2.

0

ȂİȡȓıȝĮĲĮ ȃ.Ȇ. țĮȚ ȃȠȝȚțȫȞ ȅȞĲȠĲȒĲȦȞ ȝİ ĮʌȜȠȖȡĮĳȚțȐ ȕȚȕȜȓĮ (ǻȚțĮȚȠȪȤȠȚ
ĭȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ)

3.

15

ȉȩțȠȚ (ʌȡȠ ĳȩȡȠȣ) İțĲȩȢ ĲȩțȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȡĮʌİȗȚțȑȢ țĮĲĮșȑıİȚȢ (ʌȤ. ĲȩțȠȚ
įĮȞİȚıȝȠȪ, ĲȩțȠȚ Įʌȩ įȚțĮıĲȚțȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ, ĲȩțȠȚ İĲĮȚȡȚțȫȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ, ĲȩțȠȚ ĲȦȞ
İĳȐʌĮȟ ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȠıȫȞ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȞİȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ȅ.ȉ.Ǽ ǹ.Ǽ )

4.

20

ǻȚțĮȚȫȝĮĲĮ (ʌȡȠ ĳȩȡȠȣ) ʌȠȣ İȚıʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ țĮȚ įİȞ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

5.

0

ȂİȡȓıȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȜȜȐııȠȞĲĮȚ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ (ǻȚțĮȚȠȪȤȠȚ ĭȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ) (ʌ.Ȥ.
ȝİȡȓıȝĮĲĮ, ʌȠȣ įİȞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȟ.4607/2019 ȘȝİįĮʌȫȞ
ʌȜȠȚȠțĲȘĲȡȚȫȞ İĲĮȚȡȚȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĮȜȜȠįĮʌȫȞ ʌȜȠȚȠțĲȘĲȡȚȫȞ İĲĮȚȡȚȫȞ ʌȠȣ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 25 ĲȠȣ Ȟ.27/1975 ʌȠȣ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ʌȜȠȓĮ ĲȠȣȢ).

6.

0

ȉȩțȠȚ ʌȠȣ ĮʌĮȜȜȐııȠȞĲĮȚ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ (ʌȤ. ĲȩțȠȚ ȠȝȠȜȩȖȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ,
ȑȞĲȠțȦȞ ȖȡĮȝȝĮĲȓȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ)

7.

ȂİȡȓıȝĮĲĮ (ʌȡȠ ĳȩȡȠȣ) ȃ.Ȇ. țĮȚ ȃȠȝȚțȫȞ ȅȞĲȠĲȒĲȦȞ İȚıȘȖȝȑȞȦȞ ıİ ĮȜȜȠįĮʌȐ
ȋȡȘȝĮĲȚıĲȒȡȚĮ

8.

10

ȂİȡȓıȝĮĲĮ (ʌȡȠ ĳȩȡȠȣ) ȝİĲȩȤȦȞ ǹ.Ǽ. ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȝİĲȠȤȚțȩ
țİĳȐȜĮȚȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ 3% ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ ȜȒȥȘȢ ĮȝȠȚȕȒȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ ȝȑȜȘ ĲȠȣ ǻ.Ȉ.

9.

10

ǹȝȠȚȕȑȢ ȝİȜȫȞ ǻ.Ȉ. ǹ.Ǽ. ʌȠȣ įİȞ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȠ ȝİĲȠȤȚțȩ țİĳȐȜĮȚȠ țĮȚ

4091
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ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țȑȡįȘ ĲȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ
10.

ȂİȡȓıȝĮĲĮ ȘȝİįĮʌȫȞ ʌȜȠȚȠțĲȘĲȡȚȫȞ İĲĮȚȡȚȫȞ ʌȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ Ȟ.4607/2019, țĮșȫȢ țĮȚ ȝİȡȓıȝĮĲĮ ĮȜȜȠįĮʌȫȞ ʌȜȠȚȠțĲȘĲȡȚȫȞ İĲĮȚȡȚȫȞ ʌȠȣ
ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȟ.4607/2019 țĮȚ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ȖȡĮĳİȓĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 25 ĲȠȣ Ȟ.27/1975 ʌȠȣ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȜȠȓĮ ĲȠȣȢ

11.

ȂİȡȓıȝĮĲĮ Įʌȩ ȘȝİįĮʌȑȢ ȞĮȣȜȠȝİıȚĲȚțȑȢ İĲĮȚȡȓİȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ȕǯ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 43 ĲȠȣ Ȟ.4111/2013, țĮșȫȢ țĮȚ ȑțĲĮțĲİȢ ĮȝȠȚȕȑȢ țĮȚ
ʌȠıȠıĲȐ (bonus) ʌȠȣ ȠȚ ȘȝİįĮʌȑȢ İĲĮȚȡȓİȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 25 ĲȠȣ Ȟ.27/1975
įȚĮȞȑȝȠȣȞ ıİ ȝȑȜȘ ǻ.Ȉ. Ȓ ıİ įȚİȣșȣȞĲȑȢ, ıĲİȜȑȤȘ țĮȚ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ĲȠȣȢ

Ʌʉʍʊ ɲʃɲɽɳʌɿʍʏʘʆ
ɲʋʉɷʉʖʙʆ ɼ
ʍʐʆʏɳʇɸʘʆ

Ʉʆʉʅɲ

Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɳ ʏɲʅɸʀɲ

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

ɇʑʆʉʄʉ

Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏʉ
ʋʉʍʊ

Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ

Ⱦɲɽɲʌʊ
ʋʉʍʊ

Ɍʊʌʉʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɸ
(ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʐʏʉʏɸʄɼ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲ)

ɍɲʌʏʊʍɻʅʉ
(2)

Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏɹʌɲ

ɇʑʆʉʄʉ
ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ

Ⱦɲɽɲʌʊ
ʋʉʍʊ

(ɳʌɽʌʉ 43Ȱ
ʆ.4172/2013)

ȵɿɷ. ȵɿʍʔʉʌɳ
ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ

Ƀ ȲȵȲȰȻɏɁ

........................................20..

Ʌʉʍɳ ʔʊʌʉʐ ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɲʆ

Ȱʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲ ȴ..Ƀ.ɉ.

Ȱ.ɀ.Ⱦ.Ȱ.

(1) ȳʌɳʔɸʏɲɿ ɸʋɲʃʌɿɴʙʎ ɻ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʋʉʐ ɸʌɶɳʍɽɻʃɸ ʉ ʅɿʍɽʘʏʊʎ ɼ ɹʄɲɴɸ ʍʑʆʏɲʇɻ ʉ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʎ
(2) Ȱʔʉʌɳ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʆɲ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʏɹʄʉʎ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ

ɃȳȰ
ɍɲʌʏʉʍɼʅʉʐ
(2)

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

Ȱ.Ɍ.ɀ.

ɅɆɃɇɃɍȸ: Ȳʄɹʋɸ ʉɷɻɶʀɸʎ
ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸʆʏʑʋʉʐ
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ȵʀɷʉʎ ɲʅʉɿɴɼʎ

ȴɿɳʏɲʇɻ ʆʊʅʉʐ
ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɻʆ
ɲʋɲʄʄɲɶɼ ɼ
ɸʋɿɴɳʄʄɸɿ ɲʐʏʉʏɸʄɼ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲ

(1)

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȰɅɃȴɃɍɏɁ ȹ ɇɉɁɈȰɂȵɏɁ
ʋʉʐ ʃɲʏɲɴʄɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ .............................. ɹʘʎ ..............................

III. ȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉ ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃ ɌɃɆɃ ȹ ȴȵ ȺȵɏɆɃɉɁɈȰȻ ȵȻɇɃȴȸɀȰ ȹ ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ ȰɉɈɃɈȵȿɏɇ

ɇʑʆʉʄʉ

(ʅɿʍɽʊʎ, ʐʋɸʌʘʌʀɸʎ, ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ, ʃ.ʏ.ʄ., ɼ
ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ)

ȵʀɷʉʎ ɲʋʉɷʉʖʙʆ

II. ȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉ ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ

ȴ/ʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (Ʌʊʄɻ - Ƀɷʊʎ - Ȱʌɿɽʅʊʎ - Ɉɲʖ. Ⱦʘɷ.)

ȵʋʙʆʐʅʉ

I. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɈɃɉ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ ɀȻɇȺɏɈɃɉ ȹ ɇɉɁɈȰɂȻɃɉɍɃɉ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ (Ȱ.Ɍ.ɀ.)

ȴ/ʆʍɻ (Ʌʊʄɻ - Ƀɷʊʎ - Ȱʌɿɽʅʊʎ - Ɉɲʖ. Ⱦʘɷ.)

ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ, Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ ɼ ȵʋʘʆʐʅʀɲ (ɶɿɲ ʅɻ Ɍ.Ʌ.)

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵɆȳɃȴɃɈȸ - ɌɃɆȵȰ
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1.- ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʋʉʐ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿ
ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ (ʅɿʍɽʉʑʎ, ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿɲ, ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ, ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ),
ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ ɼ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼ ʋɲʌʉʖɼ ɶɿɲ ʋɲʌʉʑʍɲ ɼ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄɻ ɲɿʏʀɲ ʍɸ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ɼ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ ʃɲɿ
ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʆ ʏɲ ʋʉʍɳ ɲʐʏɳ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɼ ɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʔʊʌʉ ɼ ɷɸ
ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɼ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ (ʅɸ ɸɿɷɿʃʊ ʏʌʊʋʉ).
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɶɿɲ ʊʄɲ ɲʐʏɳ ʏɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ (ʅɿʍɽʉʀ, ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿɲ, ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ,
ʐʋɸʌʘʌʀɸʎ, ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ ɲʋʊ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ʍʐʅɴʉʑʄɿɲ ʃʏʄ.) ʉ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲʎ, ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɷʙʍɸɿ ʅɿɲ ʃɲɿ ʅʉʆɲɷɿʃɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʉɷʉʖʙʆ.
2.- Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʐʏɼʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɸɽʊɷʘʆ ʃɲɿ ɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ʐʋʉɷʉʅʙʆ.
3.- ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ʏʉ
ɲʌɶʊʏɸʌʉ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɸʅʋʌʊɽɸʍʅɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɲʌʖɸʀʉʐ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ.
4.- ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɹʆɷɸɿʇɻʎ «ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵɆȳɃȴɃɈȸ - ɌɃɆȵȰ».
ɇɸ ʃɳɽɸ ʅɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʆɷɸʀʇɸɿʎ, ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ – ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ ɼ ɸʋʘʆʐʅʀɲ, ɸʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃʏʄ. ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʌɲʔʏʉʑʆ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ –
ʔʉʌɹɲ. ȵʔʀʍʏɲʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʉʖɼ ʍɲʎ ʍʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ Ȱʌɿɽ. Ɍʉʌʉʄ. ɀɻʏʌʙʉʐ
ɶɿɲ ʏɲ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ʃɲɿ ʏɲ Ɍʐʍɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ.
5. – ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʋʀʆɲʃɲ «ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɈɃɉ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ ɀȻɇȺɏɈɃɉ ȹ
ɇɉɁɈȰɂȻɃɉɍɃɉ».
ȸ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɺɻʏʉʑʅɸʆʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʅɸ ʋʌʉʍʉʖɼ ʃɲʏ’
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲ ʏʘʆ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ɸʆɷɸʀʇɸʘʆ. ȸ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ȰɀȾȰ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
2019 ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ. ȵʋʀʍɻʎ, ɻ
ɹʆɷɸɿʇɻ «Ȱʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ȴ.Ƀ.ɉ.» ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʍɸ ʃɳɽɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ. ȳɿ’ ɲʐʏʊ ʉɿ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ – ʔʉʌɸʀʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʌʉʆʏʀʍʉʐʆ ʆɲ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ɼ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ ɲʐʏʊ ʏʉ ʍʏʉɿʖɸʀʉ.

6.- ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻ «ȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉ ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ» ʃɲɿ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻȻ
«ȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉ ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃ ɌɃɆɃ ȹ ȴȵ ȺȵɏɆɃɉɁɈȰȻ ȵȻɇɃȴȸɀȰ ȹ
ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ ȰɉɈɃɈȵȿɏɇ».
ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʅʉɿɴɹʎ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ʊʋʘʎ ʅɿʍɽʉʀ,
ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ, ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ, ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ʃʄʋ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʏʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:
ɲ) Ƀ ʔʊʌʉʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲʃʌɲʏɻɽɸʀ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʌɳʏɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋʉʅɹʆʘʎ ɷɸʆ
ɲʔɲɿʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ.
ɴ) Ƀɿ ʃʌɲʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʊʔʄɻʍɻ ɷɲʆɸʀʘʆ, ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɻɽɼʃɲʆ ʍʏʉ ʅɿʍɽʘʏʊ ɼ
ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉ ɷɸʆ ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ.
ɶ) Ƀɿ ʃʌɲʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ, ɷɸʆ
ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ.
ɷ) Ƀɿ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ɲʌɽʌ.13 ʏʉʐ ʆ. 4172/13 ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ
ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ʍɸɿʌɳ.
ɸ) Ɉɲ ʋʉʍɳ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 43Ȱ ʏʉʐ ʆ.4172/13 ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɲʆ, ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ʍʏɼʄɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɲʋʉɷʉʖɹʎ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ.
ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻȻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʌɳʔʉʆʏɲɿ:
ɲ) Ɉɲ ʏʐʖʊʆ ʋʉʍɳ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ɼ ɷɸʆ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉ ʆʊʅʉ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ (ɳʌɽʌʉ – ʆʊʅʉʎ) ʋʉʐ
ʉʌʀɺɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ʏʉʐʎ.
ɴ) Ɉɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ
(ɳʌɽʌʉ – ʆʊʅʉʎ) ʋʉʐ ʏʉ ʉʌʀɺɸɿ.
7.- ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ɸʃɷʊʏɻ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɽɲ ɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʃɲɽɲʌɳ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏʉʎ.
ɅɆɃɇɃɍȸ:
Ɉʉ ɹʆʏʐʋʉ ɲʐʏʊ ɷɸʆ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʃʌɲʏʉʑʆ
ʔʊʌʉʐʎ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ.

ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ Tȸ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸ ɈɃɉ ȵɁɈɉɅɃɉ
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ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ ȰɅɃ ɈɃȾɃɉɇ (ȵȾɈɃɇ ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ ȾȰɈȰȺȵɇȵɏɁ),
ɀȵɆȻɇɀȰɈȰ ɁɃɀȻȾɏɁ ɅɆɃɇɏɅɏɁ ȾȰȻ ɁɃɀȻȾɏɁ ɃɁɈɃɈȸɈɏɁ ɀȸ ȵȻɇȸȳɀȵɁɏɁ
ɇɈɃ ɍɆȸɀȰɈȻɇɈȸɆȻɃ ȾȰȻ ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ
ʋʉʐ ʃɲʏɲɴʄɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ …………………………..ɹʘʎ ………………………………………
ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɌɃɆȵȰ
Ȱʌɿɽʅʊʎ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ (Ȱ.Ɍ.ɀ.)

ȴ.Ƀ.ɉ.

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ - Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ ɼ ȵʋʘʆʐʅʀɲ (ɶɿɲ ʅɻ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ)

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ (Ƀɷʊʎ - Ȱʌɿɽʅʊʎ - Ɉɲʖ. Ⱦʘɷ. - Ʌʊʄɻ)

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
Ȱʌɿɽʅʊʎ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ (Ȱ.Ɍ.ɀ.)

ȴ.Ƀ.ɉ.

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ - Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ ɼ ȵʋʘʆʐʅʀɲ (ɶɿɲ ʅɻ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ)

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ (Ƀɷʊʎ - Ȱʌɿɽʅʊʎ - Ɉɲʖ. Ⱦʘɷ. - Ʌʊʄɻ)

ȵȻɇɃȴȸɀȰɈȰ
1
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ

2
Ʌʉʍʊ ȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ

3
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ Ɍʊʌʉʐ

ɇɉɁɃȿȰ

..................................................................20..
Ƀ ȲȵȲȰȻɏɁ
* Ƀɿ ʍʏɼʄɸʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʖɸɿʌʊɶʌɲʔɻʎ ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʎ

4
Ʌʉʍʊ ʔʊʌʉʐ ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɸ
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ǺǼǺǹǿȍȈǾ ǹȂȅǿǺȍȃ ǹȆȅ ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ
ȆȠȣ țĮĲĮȕȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ………ȑȦȢ ………

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȇīȅǻȅȉǾ - ĭȅȇǼǹ
ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ (ǹ.ĭ.Ȃ.)

ǻ.ȅ.Ȋ.

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ - ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ (ȖȚĮ ȝȘ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ)

ȉȘȜȑĳȦȞȠ

ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ - ǹȡȚșȝȩȢ - ȉĮȤ. ȀȦį. - ȆȩȜȘ)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ (ǹ.ĭ.Ȃ.)

ǻ.ȅ.Ȋ.

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ - ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ (ȖȚĮ ȝȘ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ)

ȉȘȜȑĳȦȞȠ

ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ - ǹȡȚșȝȩȢ - ȉĮȤ. ȀȦį. - ȆȩȜȘ)

ǹȂȅǿǺǼȈ
1

ǼȓįȠȢ
ǹȝȠȚȕȒȢ

2

* ǹȡȚșȝȩȢ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
&
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲțįȠıȘȢ

3

4

ǹțĮșȐȡȚıĲĮ
ǲıȠįĮ

5

ȀȡĮĲȒıİȚȢ

ȋĮȡĲ/ȝȠ

6

7

8

9

ȅīǹ
ȋĮȡĲ/ȝȠȣ

ȈȪȞȠȜȠ
țȡĮĲȒıİȦȞ
(4+5+6)

ȀĮșĮȡȐ
ǲıȠįĮ
(3-7)

ȈȣȞĲİȜ.
ĭȩȡȠȣ

10

ȆȠıȩ
ĭȩȡȠȣ

Ȉ Ȋȃȅȁǹ
20..

..................................................................

ȅ ǺǼǺǹǿȍȃ

* ȅȚ ıĲȒȜİȢ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤİȚȡȩȖȡĮĳȘȢ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ.α.α.
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02004061102200028*

