
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1275 
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών 

ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίω-

σης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαι-

ώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια-

δικτύου για το φορολογικό έτος 2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδι-

κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), σε περιπτώσεις που 
η εξουσιοδοτική διάταξη δεν περιέχεται στον ν. 4389/
2016 (Α’ 94),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικα-
σίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), της παρ. 4 του άρθρου 
8 και των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 
43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 68 του ν. 4172/2013 
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (Β’ 373) από-
φασης ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/30.12.2015 
(Β’ 2919) απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ και των υπό στοι-
χεία ΠΟΛ 1025/21.2.2017 (Β’ 618), ΠΟΛ 1045/7.3.2018 
(Β’ 881), Α.1009/2019 (Β’ 21), Α.1025/2020 (Β’ 406) και 
Α. 1035/2021 (Β’ 797) αποφάσεων του Διοικητή ΑΑΔΕ,

ε) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/2015 (Β’  763), 
ΠΟΛ.1132/2015 (Β’  1407), ΠΟΛ.1041/2016 (Β’  926), 
ΠΟΛ.1096/2016 (Β’ 2043) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. και των 
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1034/2017 (Β’ 759), ΠΟΛ.1068/2018 

(Β’ 1319), Α.1041/2019 (Β’ 353), Α.1070/2020 (Β’ 1267) και 
Α. 1118/2021 (Β’ 2226 και Β’2437) αποφάσεων Διοικητή 
ΑΑΔΕ,

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) απόφα-
σης Γ.Γ.Δ.Ε., 

ζ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β’ 949), Α.1100/2019 
(Β’ 951), Α.1101/2019 (Β’ 948) και Α. 1204/2020 (Β’ 3972) 
αποφάσεων του Διοικητή ΑΑΔΕ, 

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της ΑΑΔΕ και υπ’  αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης 
κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και 
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαι-
ώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαι-
ώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και 
στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 
δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω ει-
σοδήματα.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 συμ-
βολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υπο-
χρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, 
μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύ-
νολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντά-
ξεις, 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 εισο-
δημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρα-
κράτηση, 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 απο-
τελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις ει-
σοδημάτων 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 σύ-
νολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί 
αυτής, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών κα-
θώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφο-
ράς 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 χρησιμοποιού-
μενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρο-
νική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού 
του άρθρου, έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο 
στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης απο-
δοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042) των παρ. 1 και 2 
αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο των στοι-
χείων 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 
(Έντυπο Φ-01.043)

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυ-
πη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υπο-

χρεωτικά αναγράφονται επί αυτής καθώς και τα ποσά 
φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει, όπως 
το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην πα-
ρούσα (Έντυπο Φ-01.043).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιού-
μενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρο-
νική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού 
του άρθρου, έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο 
στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο 
Φ-01.043) των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απα-
ραίτητα 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 έντυ-
πη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγ-
μένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των 
τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, με το 
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται 
επί αυτής 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 χρησιμοποιού-
μενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρο-
νική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού 
του άρθρου, έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο 
στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδή-
ματος 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 παρ. 1 και 2 αυτού 
του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχεί-
ων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του 
αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νο-
μικών 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 υπό στοιχεία 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 
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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 ανω-
τέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντά-
ξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 
και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 
φορολογικού έτους 2021, ο φόρος που παρακρατήθη-
κε επί αυτών καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρ-
τητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών 
βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανο-
γραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
και αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχεί-
ου μέσω διαδικτύου (myAADE). Για τον σκοπό αυτό οι 
υπόχρεοι δύνανται, για τη δημιουργία των κατάλληλων 
αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές 
του myAADE.

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 του ν. 4270/2014), 
τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1. 
Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας 
είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση Κοινωνικής Ασφάλισης(Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία 
εποπτεύει. Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλ-
λεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφα-
λιστικούς φορείς. Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, 
τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται απο-
κλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει 
υποβάλλει το σχετικό αρχικό αρχείο.

3. Με την υπό στοιχεία Λ.3000/ΠΟΛ.112/29.3.68 δια-
ταγή έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση πτώχευσης, τη φορο-
λογική 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 εταιρίας. Κατ’ ανάλο-
γη 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 πρό-
σωπα και νομικές οντότητες που διακόπτουν τις εργασί-
ες 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 2021.

4. Περαιτέρω, σε περίπτωση μετασχηματισμού επι-
χειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, 
διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώ-
σεων έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επι-
χείρηση (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 εισο-
δήματα επί των οποίων έχουν διενεργήσει παρακράτηση 
φόρου, ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρό-
σωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

6. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού 
αρχείου βεβαιώσεων στην περίπτωση που καταβάλλο-
νται αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή με-
ρίσματα, τόκους, δικαιώματα σε δικαιούχο νομικό πρό-
σωπο/νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει 
σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του ημερολογια-
κού 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 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 
αυτού, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες (myAADE) σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (1916 
Β’/9.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
την υπό στοιχεία Α.1082/10.04.2020 (1303 Β’) απόφα-
ση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη 
πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. 
Οι υπόχρεοι της παραγράφου αυτής πιστοποιούνται στο 
myAADE 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 
ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του, 
για τις περιπτώσεις που έχει παρακρατηθεί φόρος με 
τα οριζόμενα της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1027/2014. Η Δ.Ο.Υ. 
διαβιβάζει με έγγραφο το ψηφιακό 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. α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτή-
ματος 1 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για 
υποβολή των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο 
αρχείο) από τους:

i. Υπόχρεους που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση 
κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της υπό στοιχεία 
Α.1099/2019 (Β’ 949) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ,

ii. καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσω-
ρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 
και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν. 4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι-
κοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν δεν προ-
κύπτουν ποσά προς απόδοση,

iii. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα 
μέσα στο 2021 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα 
παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το 
διάστημα αυτό (1.1.2021 έως ημερομηνία ενημέρωσης 
της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το υπόλοιπο 
διάστημα έτους 2021 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία 
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της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), καθόσον για το τελευταίο 
αυτό διάστημα υποβάλλουν μόνο προσωρινές δηλώ-
σεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές 
εγγραφές,

iv. φορείς που εντάχθηκαν και εποπτεύονται μέχρι και 
31.12.2021 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα παρα-
πάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για ολόκληρο 
το έτος 2021 και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για το 
διάστημα του έτους 2021 που προηγήθηκε της ένταξης 
στην ΕΑΠ, υπέβαλαν ήδη προσωρινές δηλώσεις απόδο-
σης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές,

v. ειδικά για τις αμοιβές εργαζομένων επιχειρήσεων - 
εργοδοτών ιδιωτικού τομέα που εντάχθηκαν στον μηχα-
νισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, 
οι φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν τα παραπάνω 
στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) μόνο για τις αμοι-
βές που κατέβαλλαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων - 
εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, οι επιχειρή-
σεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται 
στο μηχανισμό αυτό αποστέλλουν μόνο τις αμοιβές που 
οι ίδιοι κατέβαλαν στους εργαζομένους τους σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφα-
ση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδο-
σης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθω-
τή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με αναλυτικές 
εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία 
Α.1099/2019 και Α. 1204/2020 αποφάσεις του Διοικητή 
ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοι-
χεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο).

β) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 2 της 
παρούσας που αφορούν το εισόδημα από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή 
των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), από 
τους:

i. Καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής 
δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με ανα-
λυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
όπως ισχύει, καθώς και ιδιαίτερα από φορείς Δημοσί-
ου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από την ΕΑΠ 
μέχρι και την 31.12.2021, ακόμα και στις περιπτώσεις 
που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης 
παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για 
αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι 
έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου,

ii. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα 
μέσα στο 2021 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα 
παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το 
διάστημα αυτό (1.1.2021 έως ημερομηνία ενημέρωσης 
της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το υπόλοιπο 
διάστημα έτους 2021 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία 
της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), καθόσον για το τελευταίο 
αυτό διάστημα υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης 
παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1101/2019 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

iii. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα που υποβάλλουν προσωρινή δήλωση από-
δοσης παρακρατούμενου φόρου με συγκεντρωτικές 
εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και,

iv. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει 
φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση και οι οποίες 
δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

Οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης 
απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγ-
γραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως τροποποιή-
θηκε, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 
(ετήσιο αρχείο).

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που, για 
το μήνα απόκτησής τους, υποχρεωτικά έπρεπε να υπο-
βληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως 
ισχύει, και δεν υποβλήθηκαν, υποβάλλονται μόνο με 
δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) για το μήνα αυτό, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία αυτή από-
φαση. Οι αμοιβές αυτές δεν υποβάλλονται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα.

γ) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 
3 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από μερί-
σματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για 
υποβολή των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο 
αρχείο), από τους:

i. Καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και 
δικαιωμάτων που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προ-
σωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 
με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ,

ii. φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύ-
ονται από την ΕΑΠ μέχρι και την 31.12.2021, ακόμα και 
στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δη-
λώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυ-
τικές εγγραφές για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, οι 
οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου,

iii. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα 
μέσα στο 2021 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα 
παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το 
διάστημα αυτό (1.1.2021 έως ημερομηνία ενημέρωσης 
της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το υπόλοιπο 
διάστημα έτους 2021 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία 
της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), καθόσον για το τελευταίο 
αυτό διάστημα υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης 
παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1100/2019 
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

iv. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και 
δικαιωμάτων για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύ-
πτει φόρος προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλή-
θηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α.1100/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει και 
ιδιαίτερα από τους καταβάλλοντες πληρωμές των κω-
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δικών 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14 και 15 του Παραρτήματος 3 
της παρούσας.

Για τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω ημεδαπού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό 
στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014, δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο.

Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφό-
σον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
β) Υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον 

αφορούν μόνο την παρ. 8 του άρθρου 5 της παρούσας 
(αποβιώσαντες εργοδότες).

γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρού-
νται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.

δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθω-
τούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για δικαιούχους 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και 
εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και 
Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστή-
ριο, 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 ορι-
ζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα 
έννομο αποτέλεσμα.

3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξα-
ντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών 
φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημά-
των, 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. Όσον αφορά τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης 
και απόδοσης φόρου και κατ’ επέκταση αποστολής του 
σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκη-
σης και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρό-
μοιες 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 κυβέρνη-
σης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία ΔΕΑΦ 
Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο.

5. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και 
αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, 
ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης 
(περ. α’ και β’ παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013), 
επίδομα βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται κατά την υπο-
βολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων καθόσον 
οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται προκειμένου να αποζη-
μιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που πραγματοποίησε 
για λογαριασμό της υπηρεσίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν 
αποστέλλεται αρχείο, για την πρόσθετη μηνιαία απο-
ζημίωση 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 την 
ελεγκτική αποζημίωση που καταβάλλεται στους επιθε-
ωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
που διενεργούν ελέγχους (παρ. 1 του άρθρου 70 του 
ν. 4647/2019). Επίσης, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το 
επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουρ-
γούς και στα μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ 
προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότε-
ρη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την 
αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά 
την άσκηση του λειτουργήματός τους και των καθηκό-
ντων τους (άρθρο 30 και παρ. Α3 του άρθρου 33 του 
ν. 3205/2003), όπως και για την αποζημίωση εξόδων 
παράστασης που χορηγείται στους δικαιούχους δικαστι-
κούς λειτουργούς και μέλη του κυρίου προσωπικού του 
ΝΣΚ (παρ. Α6 του άρθρου 30 και παρ. Α6 του άρθρου 33 
του ν. 3205/2003). Περαιτέρω, 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 κατηγο-
ρία εισοδήματος.

6. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες 
παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται:

- έξοδα κηδείας της περ. γ’ του άρθρου 4 του ν. 4520/
2018,

- παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής 
Εστίας σύμφωνα με τον ν. 3050/2002 (περ. δ’ του άρθρου 
4 του ν. 4520/2018),

- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματι-
κές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικο-
νομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομά-
δων (υποπερ. αα’, ββ’, γγ’ της περ. στ’ του άρθρου 4 του 
ν. 4520/2018)

- παροχή της περ. 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 υπό στοιχεία Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Β’  242), 
Π3οικ/603/23.2.1994 (Β’  148), Π3οικ.2091/6.6.1995 
(Β’ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β’ 868) υπουργικές απο-
φάσεις (εκτός του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος),

- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιού-
χους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

- επίδομα γέννησης (άρθρο 1 του ν. 4659/2020) που 
χορηγείται στους δικαιούχους και το οποίο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4659/2020, μετα-
ξύ άλλων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά 
(συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν 
προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό 
οικογενειακό εισόδημα.
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7. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο 
ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 δεν εμπί-
πτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπερ. αα’, 
ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στστ’, ζζ’, ηη’, θθ’, ιι’ της περ. ε’ του άρθρου 
4 του ν. 4520/2018), αποστέλλονται με τον κωδικό 76 
του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συ-
ντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και οι προ-
νοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους 
υπερήλικες (μηνιαία σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα 
με τον ν. 1296/1982 και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), το Επίδομα Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και 
το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών 
Προσφύγων) του Κεφαλαίου Γ’ της υπό στοιχεία Γ1α/
οικ. 842/19.4.1988 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή 
ισχύει, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18 του ν. 4756/2020, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγο-
ρία εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε 
φόρο, εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/
2013.

8. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με 
ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμέ-
νου 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, παρα-
κράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) 
(ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με τον κω-
δικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις. Με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται και οι 
αμοιβές του πρώτου εδαφίου της υποπερ. vi της περ. α 
της παρ. 10 του άρθρου 5 της παρούσας, ήτοι οι αμοι-
βές που φορείς του Δημοσίου κατέβαλλαν σε εργαζόμε-
νους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που 
εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 
31 του ν. 4690/2020 (σχετ. περ. iv της περ. α’ της παρ. 10 
του άρθρου 5 της παρούσας).

9. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που χορηγεί ο 
ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ’ του άρθρου 
4 του ν. 4520/2018, αποστέλλεται με τον κωδικό 17 και 
αποστέλλεται το σύνολο των ποσών του εν λόγω εισο-
δήματος που αφορούν όλους τους μήνες του 2021 ανε-
ξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε η καταβολή 
τους. Το επίδομα παιδιού που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ (περ. 1α) 
άρθρου 4 του ν. 4520/2018, στέλνεται με τον κωδικό 39 
του παραρτήματος 1 της παρούσας, ενώ με τον κωδικό 
48 στέλνεται η οικονομική ενίσχυση αναδοχής άρθρου 
12 του ν. 4538/2018, η οποία είναι αφορολόγητη και 
απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/13 και προσμετράται στο συνο-
λικό οικογενειακό εισόδημα, σε αντίθεση με το επίδομα 
παιδιού.

10. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιού-
χους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ν. 4714/2020, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4734/2020, ήτοι τα ποσά 
που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συ-

ντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα και αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσί-
ευση του ν. 4387/2016 και καταβάλλονται χωρίς να διε-
νεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, απο-
στέλλονται με τον κωδικό 30 του αρχείου εισοδήματος 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις με αναγραφή του 
έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Με τον ίδιο κωδικό 
και με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν 
αποστέλλονται και τα ποσά που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 
του ν. 4734/2020, ήτοι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περι-
κοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του 
Δημοσίου και των λοιπών δικαιούχων που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό και αφορούν το χρονικό διάστημα από 
τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 
και καταβάλλονται χωρίς να διενεργείται επί αυτών πα-
ρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης του άρ-
θρου 43Α του ν. 4172/2013.

11. Για τις περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν 
αποβιώσαντες και τα οποία δηλώνονται από τους κλη-
ρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, 
εφόσον έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι 
από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται αρχείο.

12. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 
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 επαγγελματι-
κής αυτοτέλειάς 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 εισοδή-
ματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Πλέον, με 
τον κωδικό αυτό αποστέλλονται μόνο τα εφάπαξ ποσά 
της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 
και όχι τα ποσά της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής), τα οποία δηλώνονται 
με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 22.

13. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, η καταβαλ-
λόμενη, από 11.10.2018, πτητική αποζημίωση στους 
πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η ειδική αποζημίωση 
στους εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπο-
ρικά μέσα για παροχή Α’ βοηθειών αποστέλλονται με 
τον κωδικό 42 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις.

14. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των 
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 
του ν. 4375/2016, επί της οποίας παρακρατείται φόρος 
με φορολογικό συντελεστή 15% και φορολογείται αυ-
τοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
των δικαιούχων γι’ αυτό το εισόδημα, αποστέλλεται με 
τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλο-
νται και οι αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών 
και των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού Προϊ-
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σταμένου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξώδικης 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 οι οποί-
ες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, καθώς και η 
πρόσθετη αποζημίωση ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού που μετακινείται για τις ανάγκες αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 170 του ν. 4759/2020), 
που είναι αφορολόγητη. Με τον ίδιο κωδικό στέλνονται 
και οι πρόσθετες αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε 
μετακινούμενους αναισθησιολόγους του ΕΣΥ και αφο-
ρούν αποκλειστικά το από 9/7/2021 έως 1/10/2021 δι-
άστημα (άρθρο 29 του ν. 4816/2021, όπως αυτό ίσχυε 
πριν την τροποποίησή του με το πεντηκοστό άρθρο 
του ν. 4839/2021 και το άρθρο 88 του ν. 4850/2021). 
Επιπλέον, οι ανταποδοτικές υποτροφίες που καταβάλ-
λονται από τα ΑΕΙ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπο-
ψήφιους διδάκτορες με τις διατάξεις του άρθρου 194 
του ν. 4823/2021 και της υπό στοιχεία 28727/Ζ1/2021 
(Β’ 1017) κοινής υπουργικής απόφασης αποστέλλονται 
με τον ίδιο κωδικό 47, ως αφορολόγητες.

15. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του 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 περι-
πτώσεις 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 αναγρα-
φή 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 μετα-
ποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται στην 
ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 56.

18. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απα-
σχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρι-
σμών 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 Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί είναι 
εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται 
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 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 από-
φασης για την καταβολή αυτών των αμοιβών από την 
ετήσια γενική συνέλευση.

20. Με τον κωδικό 59 αποστέλλεται η έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων, που δόθηκε το 
έτος 2021 (άρθρο 25 του ν. 4865/2021). Η έκτακτη αυτή 

ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 
και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την κα-
ταβολή οποιασδήποτε κοινωνικής ή προνοιακής παρο-
χής.

21. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 
του ν. 4144/2013 (88 Α’), όπως αυτό διαμορφώθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4756/2020 (235 Α’) και 
βάσει των όσων διευκρινίσθηκαν και με την υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, τα επιδόματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας 
στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβλήθη-
καν σε ανέργους μέσα στο έτος 2021, απαλλάσσονται 
από κάθε φόρο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 
και περαιτέρω απαλλάσσονται και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Τα επι-
δόματα αυτά δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλονται με τον κω-
δικό 60 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις.

22. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπι-
σης 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 ο όρος «επιδόματα» στο λεκτικό των κω-
δικών 47, 48, 50 και 51 και υπάρχουν οι κωδικοί 61 και 62 
που αφορούν «Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή 
απαλλασσόμενα» και «Επιδόματα απαλλασσόμενα από 
φόρο και εισφορά στο σύνολό τους» αντίστοιχα καθώς 
και οι κωδικοί 63 και 64 για τα αναδρομικά ποσά των επι-
δομάτων των κωδικών 61 και 62 αντίστοιχα με αναγραφή 
του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Ενδεικτικά, με τον 
κωδικό 62 αποστέλλονται οι παροχές που καταβάλλονται 
από τον ΟΑΕΔ, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του ν. 4756/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσο-
νται από φόρους και εισφορές, συμπεριλαμβανομένης 
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 
του ν. 4172/2013. Οι παροχές αυτές καταβάλλονται από 
τον ΟΑΕΔ, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 
2961/1954, όπως ισχύει (παροχή λόγω καταγγελίας σχέ-
σης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή 
όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμό-
τητα), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (παροχή λόγω 
αφερεγγυότητας του εργοδότη), του άρθρου 22 του 
ν. 1836/1989 (ειδικό εποχιακό βοήθημα), του άρθρου 
142 του ν. 3655/2008 (ειδική παροχή προστασίας μη-
τρότητας), της υποπερ. εε’ της περ. β’ της  της παρ. 6 του 
άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (παροχές που καλύπτουν 
δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς). Με τον κωδικό 62 
αποστέλλεται και το επίδομα ιατρών ειδικότητας αναι-
σθησιολογίας (άρθρο 32 του ν. 4816/2021), προκειμέ-
νου να τύχει της ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης με 
τις ανωτέρω αμοιβές. Επίσης, τα αναδρομικά ποσά του 
επιδόματος παιδιού του κωδικού 39 (άρθρο 214 του 
ν. 4512/2018) αποστέλλονται με τον κωδικό 65 με ανα-
γραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν.
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23. Το επίδομα αλλοδαπής της περ. γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καθώς και άλλα ποσά που 
δεν μειώνουν,τις δαπάνες των άρθρων 31 και 32 του 
ν. 4172/2013 αποστέλλονται με τον κωδικό 75 του αρ-
χείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

24. Η έκτακτη αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαι-
ούχους της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4690/2020 και 
του άρθρου 43 του ν. 4778/2021 (εποχικά εργαζόμενοι 
του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου) και η οποία 
απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπερι-
λαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν προσμετρά-
ται στο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό 
εισόδημα, αποστέλλεται με τον κωδικό 77 του αρχείου 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

25. Με τον κωδικό 78 του αρχείου εισοδήματος από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, αποστέλλονται οι απο-
ζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζό-
μενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συ-
νεπειών που επέφεραν άλλες καταστροφές. Ενδεικτικά, 
με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται οι κάτωθι αποζημι-
ώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και 
δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμ-
βανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013):

- αποζημίωση ειδικού σκοπού που χορηγήθηκε σε ει-
δικές κατηγορίες εργαζομένων που αναφέρονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020)

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του ενδέκατου άρθρου 
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020) που χορη-
γήθηκε σε εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργα-
σίας τελεί σε αναστολή ή έχει λυθεί

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του εξηκοστού τρίτου 
άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020) 
που χορηγήθηκε σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση 
ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή ή έχει λυθεί

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 19 του 
ν. 4722/2020 που χορηγήθηκε σε εργαζόμενους επιχει-
ρήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 
του ίδιου νόμου και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τελούν σε αναστολή

- αποζημίωση ειδικού σκοπού που σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4722/2020 
χορηγήθηκε σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που 
τίθενται σε αναστολή

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 71 του 
ν. 4745/2020 που χορηγήθηκε σε εργαζόμενους των 
οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία 
από επιχειρήσεις (εργοδότες) στις πληγείσες από τον 
μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές της χώρας

- οικονομική ενίσχυση του δέκατου έβδομου άρθρου 
της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(κυρωθείσα με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021) εργαζομέ-
νων σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές

- έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού 
σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020) εργαζομένων που η σύμβαση 
εργασίας τους είτε είναι σε αναστολή είτε έχει λυθεί σε 
περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από 
τον σεισμό της 27ης.9.2021 (άρθρο 201 του ν. 4855/2021)

26. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της 
έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής 
αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήμα-
τος του βουλευτή (άρθρο71 του ν. 4472/2017), οι υπό-
χρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν 
θα εφαρμόσουν τα όσα είχαν οριστεί στην υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1025/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ περί συμπλή-
ρωσης 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 οι-
κογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών 
και λειτουργών του ΝΣΚ τα οποία συνταξιοδοτούνται 
κατά μεταβίβαση (σχετ. η ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος).

27. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα προς την Ιερά Κοινότητα, τις 
Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, 
αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφω-
να με τον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις διατάξεις της 
παρ. 4γ του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 καταργήθηκε 
η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του φόρου από τον λήπτη 
της πληρωμής η οποία προβλεπόταν από τις προϊσχύου-
σες διατάξεις [δεύτερη παράγραφος του άρθρου 61 του 
ν. 4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο 
ως δεύτερο εδάφιο), η οποία είχε προστεθεί με την περί-
πτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014] και 
πλέον, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρα-
τούν 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 πα-
ρακρατηθέντος 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 παρ. 4α και 
4β του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (οι οποίες κατάργη-
σαν το δεύτερο 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 παρ. 7 στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 
αντίστοιχα) στο ανωτέρω εισόδημα από μισθωτή ερ-
γασία 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 καταβάλλο-
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ντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής αποστέλλουν 
ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην 
περίπτωση αυτή το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου.

28. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων τα οποία αφο-
ρούν το φορολογικό έτος 2021 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, αποστέλ-
λουν ως καθαρές φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις 
τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που προκύπτουν, αφού 
πρώτα αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φό-
ρου) 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 
2021 (σχετ. έγγραφο Δ12Α 1099005 ΕΞ2014/3.7.2014).

Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων αφορά τα φορολογικά έτη 2020 και προ-
ηγούμενα, 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 αχρεωστή-
τως καταβληθέντων ποσών. Από τις τελευταίες αυτές 
περιπτώσεις εξαιρείται η επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών συντάξεων μέσω ΗΔΙΚΑ που 
αφορούν τα φορολογικά έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 
για τα οποία αποστέλλεται διορθωμένο ηλεκτρονικό 
αρχείο.

29. Οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχα-
ρης προς το προσωπικό για το χρονικό διάστημα από 
16/10/2019 έως 31/5/2021 που καταβάλλονται απευ-
θείας από τον ΟΑΕΔ σε δικαιούχους εργαζομένους της 
εταιρίας, από την επιδότηση μισθολογικού κόστους 
παραμεθορίων περιοχών, στέλνονται με τους κωδικούς 
48 και 51, ανάλογα την περίοδο αναφοράς, του Πίνα-
κα κωδικοποίησης αμοιβών από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις, καθώς τα καταβαλλόμενα ποσά είναι αφο-
ρολόγητα και δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (άρθρο 50 
του ν. 4811/2021)

30. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βε-
βαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται 
στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 
συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίη-
σης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

31. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμη-
θεύονται βιβλία από συγγραφείς δημοσίους ή ιδιωτι-
κούς 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 κωδικοποί-
ησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, κατά την καταβολή ή την έκδοση της 
σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής κυβέρνη-
σης 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 πρόσω-
πα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χω-
ρίς 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.

32. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων 
τελευταίων εδαφίων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 
64 του ν. 4172/2013 και όσον αφορά την υποβολή του 
ηλεκτρονικού αρχείου της περ. αυτής, κατά την κωδι-
κοποίηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, o κωδικός 2 συμπληρώνεται από τον κύριο 
του έργου ενώ ο κωδικός 14 συμπληρώνεται από τον 
αρχικό ανάδοχο.

Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθά-
ριστης 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 φο-
ρολογίας εισοδήματός του τον ως άνω παρακρατηθέντα 
από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους 
κωδικούς των παρακρατηθέντων φόρων.

33. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 15 αφορά ακαθά-
ριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία 
νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 
2021 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε 
προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήμα-
τα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 
στα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 φορολογούνται στα έτη αυτά και συνεπώς υπάρχει 
υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από 
τους δικαιούχους στα έτη αυτά. Οι τροποποιητικές δη-
λώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για 
προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω εισοδήματα των ια-
τρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 
2021 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 2021. Οι εν 
λόγω αμοιβές που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 
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2021 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου εισο-
δημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 
20% που παρακρατείται επί του συνόλου των ακαθαρί-
στων 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 πλη-
ρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2021.

34. Ο κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοι-
βών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορά αμοι-
βές που καταβάλει ο ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας 
της συμμετοχής τους σε επιτροπές - συνεδριάσεις του 
ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της  υπό στοιχεία Φ10042/
οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης δεν εισφοροδοτούνται.

35. Ο κωδικός 17 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορά το επίδο-
μα κατάρτισης που καταβάλλεται σε καταρτιζόμενους, 
μέσω ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης, επιστή-
μονες πληττόμενους από τον COVID-19, το οποίο, βάσει 
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 350/2020 (Β’ 1418) απόφασης 
είναι αφορολόγητο καθώς και τις αποζημιώσεις ειδικού 
σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη ερ-
γασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κιν-
δύνου διασποράς του COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 
εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013). Με 
τον κωδικό αυτό αποστέλλεται και η αποζημίωση ειδικού 
σκοπού που χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 και του 
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (καλλιτέχνες, δημιουργοί 
και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξενα-
γοί, τουριστικοί συνοδοί), καθώς και η κρατική ενίσχυση 
με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
για επιχειρήσεις για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτα-
κτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας 
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετί-
ζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η λειτουργία τους 
επηρεάστηκε άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα λόγω 
της εμφάνισης και διασποράς τουκορωνοϊού COVID- 19, 
κατά το μήνα Απρίλιο 2021 (άρθρο 28 του ν. 4797/2021).

36. Με τον κωδικό 18 στον Πίνακα κωδικοποίησης 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποστέλ-
λονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορη-
γήθηκαν σε επιτηδευματίες στo πλαίσιο αντιμετώπισης 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 
οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του 
φόρου και δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, καθώς 
και λοιπές αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα 
με όμοια φορολογική αντιμετώπιση. Ενδεικτικά, με τον 
κωδικό αυτό αποστέλλονται:

- τα ποσά της αποζημίωσης και της έκτακτης επιδότη-
σης που δόθηκε ως αποζημίωση σε ασκούντες επιχειρη-
ματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστι-

κών καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά 
για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 
COVID-19 και λειτουργίας τουριστικών γραφείων που 
καταβλήθηκαν βάσει του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 
και του άρθρου 121 του ν. 4790/2021

- η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «Ενί-
σχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε 
αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστου-
γέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περι-
ορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19”, του όγδοο 
άρθρου του ν. 4787/2021

- η οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με 
τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτη-
ρίου του άρθρου 70 του ν. 4745/2020

- η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που 
συμπράττουν στην απονομή συνταξιοδοτικών παρο-
χών του e-ΕΦΚΑ [άρθρο 255 του ν. 4798/2021 και υπ’ αρ. 
67154/2021 (Β’ 4245) κοινή υπουργική απόφαση]

37. Με τον νέο κωδικό 19 στον Πίνακα κωδικοποίησης 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποστέλ-
λονται οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές που χορη-
γήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 οι 
οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου, 
δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και δεν υπολογίζονται 
στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων πα-
ροχών. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:

- η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των συγχρημα-
τοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του ν. 4801/2021, η οποία δεν υπολογίζεται 
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

- οι οικονομικές ενισχύσεις της παρ. 1 του άρθρου 
όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020) 
που χορηγήθηκαν σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτο-
απασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων 
και οι οποίες δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα,

- η αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παρο-
χής Υπηρεσιών, που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκο-
μεία της παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρω-
θείσα με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020) και η οποία δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χα-
ρακτήρα

- η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που, χορηγήθηκε σε 
δικαιούχους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 
66 του ν. 4756/2020 και η οποία δεν προσμετράται στο 
συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισό-
δημα.

38. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβό-
λαια, όπου ο φορολογούμενος καταβάλλει από μόνος 
του τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι 
μόνο το ποσό που αναλογεί στην υπεραπόδοση των 
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μαθηματικών αποθεματικών, το οποίο αποτελεί μέρι-
σμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 
του ν. 4172/2013 (σχετ. η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1042/2015 
εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό υπάρχει υποχρέωση παρα-
κράτησης 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 5% για τα εισοδήματα του φορολογικού 
έτους 2020. Συνεπώς, τα ποσά αυτά αποστέλλονται με 
τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μερίσματα 
-τόκους - δικαιώματα.

39. Όσον αφορά στα μερίσματα, ο χρόνος απόκτησης 
αυτών προβλέπεται στην υπό στοιχεία 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 ΑΕ, καθώς 
και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ που καταβλή-
θηκαν εντός 2021, καθόσον αυτά αποτελούν εισόδημα 
του φορολογικού έτους 2022.

40. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και 
οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή 
στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσω-
πικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας (ΠΟΛ 1042/2015 εγκύκλιο).

41. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα ν.π. και 
νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται φό-
ρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα αυτά 
δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται 
μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

42. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 απο-
στέλλονται τόκοι (προ φόρου) λοιπών φορέων, όπως 
ενδεικτικά είναι οι τόκοι από δικαστικές αποφάσεις. 
Αντίθετα, δεν αποστέλλονται οι τόκοι που υπάγονται 
σε φόρο και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματο-
πιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης καθώς και οι τόκοι για τους 
οποίους έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί ο αναλογών 
φόρος με αναλυτικές εγγραφές βάσει της υπό στοιχεία 
Α. 1100/2019 απόφασης.

43. Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλ-
λάσσονται του φόρου (πχ. μερίσματα από ημεδαπές 
πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται με τις 
διατάξεις του ν. 4607/2019, μερίσματα από αλλοδαπές 
πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται με τις 
διατάξεις του ν. 4607/2019 τα οποία καταβάλλονται από 
γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζο-
νται τα πλοία τους. Επίσης μερίσματα από ημεδαπές 
ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου 
με χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και μερίσματα από 
αλλοδαπές ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώ-
τριες πλοίου με χρηματοδοτική μίσθωση τα οποία κατα-
βάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
που διαχειρίζονται τα πλοία τους), συμπληρώνεται μόνο 
όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

44. O κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται 
του φόρου, και συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος 

είναι φυσικό πρόσωπο. Στα εισοδήματα με τον κωδικό 
αυτό δεν αποστέλλονται οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου που είναι απαλλασσόμενοι του φόρου για φυσικά 
πρόσωπα και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματο-
πιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1033/2014.

45. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ 
φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλ-
λοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα 
των αλλοδαπών τίτλων που διαπραγματεύονται σε αλ-
λοδαπά χρηματιστήρια και καταβάλλονται σε ημεδαπά 
φυσικά πρόσωπα.

Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υπο-
βάλλεται από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθε-
τήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΑTHEXCSD), εφόσον πρόκειται για 
μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που 
τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Ειδικό Λογαριασμό 
Αξιογράφων Πελάτη στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), 
ενώ εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς 
εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθού-
νται σε Λογαριασμούς.

Συμμετέχοντα για λογαριασμό πελατών του στο Σύ-
στημα 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 εταιρίες παρο-
χής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά 
ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνε-
ται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή, 
προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση 
του δικαιούχου και να πιστωθεί από τον φόρο εισοδή-
ματος που προκύπτει για το εισόδημα αυτό στην Ελλά-
δα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις Συμβάσεις 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και των διατάξεων του 
άρθρου 9 του ΚΦΕ.

46. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα 
μερίσματα μετόχων ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής τουλά-
χιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω 
συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που διανέμονται 
από τα κέρδη μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Ανω-
νύμων Εταιριών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τους, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 
3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής Ν.Π. (π.χ. ΕΠΕ-ΙΚΕ) 
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 μετό-
χων ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 3% που 
είναι και μέλη ΔΣ αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του 
Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους 
και δικαιώματα.

47. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοι-
βών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλ-
λονται 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).
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48. Με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοι-
βών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλο-
νται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών στα 
οποία, σύμφωνα που φορολογούνται με τις διατάξεις του 
ν. 4607/2019 τα οποία είτε απαλλάσσονται φόρου και ει-
σφοράς είτε καταβάλλεται για αυτά οικειοθελής παροχή, 
με συντελεστή 10% με την οποία εξαντλείται η φορολογι-
κή 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 μερίσμα-
τα αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογού-
νται με τον ίδιο ως άνω τρόπο με κατά τις διατάξεις του 
ν. 4607/2019 και που καταβάλλονται από γραφεία του άρ-
θρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.

49. Με τον κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοι-
βών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλο-
νται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες 
της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 
καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) 
από τα) από τα κέρδη (πέραν των μισθών) που οι ημεδα-
πές εταιρίες 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).

50. Με τον νέο κωδικό 14 του Πίνακα κωδικοποίησης 
αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα απο-
στέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εται-
ριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφο-
ρολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 71Β και την παρ. 1 του άρθρου 71Γ του ν. 4172/
2013. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1145/2018, με 
την καταβολή του φόρου 5% που προβλέπεται από τις 
διατάξεις αυτές, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέ-
ωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας και των 
μετόχων, ωστόσο τα εν λόγω εισοδήματα δεν απαλλάσ-
σονται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 
43Α του ν. 4172/2013 για τα φυσικά πρόσωπα.

51. Με τον νέο κωδικό 15 του Πίνακα κωδικοποίησης 
αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα απο-
στέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εται-
ριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφο-
ρολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 71Β του ν. 4172/2013. Σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 6 του ν. 4172/2013 η κεφαλαιοποίηση 
αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής, 
και σε ειδική εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν. 4172/2013 για τα φυσικά πρόσωπα.

52. Για τις ανάγκες προσδιορισμού φόρου εισοδήμα-
τος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα εισοδήματα του πα-
ραρτήματος 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 πο-
σού των τόκων μόνο, μη συνυπολογιζομένου του τυχόν 

επιβαλλόμενου χαρτοσήμου. Στα εισοδήματα αυτά δεν 
παρακρατείται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

53. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερί-
σματα 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 υπόχρε-
ους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 61 του ν. 4172/2013.

54. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερί-
σματα 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 νομι-
κών 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. 4 172/2013. Η υποβολή 
ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους 
σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται επίσης για κατα-
βολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων και τόκους για τα 
οποία με την παρακράτηση του φόρου επέρχεται εξά-
ντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου 
ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

55. Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή ηλεκτρονικού 
αρχείου βεβαιώσεων για τα κεφαλαιακά κέρδη που προ-
κύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος δια-
χείρισης των) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρι-
σης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ 
εφαρμογή της υπ’ αρ. 1332/15.11.2017 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3995), καθόσον 
τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται του φόρου εισοδήμα-
τος καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και 
περαιτέρω δεν αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος (ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος).

56. 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 τους κωδικούς 5, 6 
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 
αυτά χορηγήθηκαν.

Άρθρο 7 
Ημερομηνία υποβολής

1. Για το φορολογικό έτος 2021 ως καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής ορίζεται η 28/2/2022. Ειδικά για τις 
περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσω-
πα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλο-
γραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερο-
μηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. 
και νομικών οντοτήτων.
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2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς 
καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον 
αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

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 εκτυ-
πώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:

1. Το φορολογικό έτος.
2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης myAADE.
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 του ν. 4172/2013 

προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
8. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ81086 Τεύχος B’ 6375/31.12.2021

*02063753112210028*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




