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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 763
30 Απριλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1088
1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι−
κών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρή−
ση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδι−
κτύου και καταβολή του φόρου.
2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί−
ας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού
έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολο−
γητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18
του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄/17.11.1999) σύμφωνα με τις
οποίες,.... «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες
και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήπο−
τε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά
παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη
χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών
υποδομών».
2. Την αριθ. 20/25.06.2014 (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.01.2013
(ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο−
νομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5,6,10,11, 18, 19, 32, 37, και
41 του Ν. 4174/2013 ( ΦΕΚ 170 Α΄).
5. Την υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1008/2011 (ΦΕΚ
Β΄136/09−02−2011), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακα−
θαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγ−
γελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση
υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 39, 40 και 43,67,69 και 70 του Ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 31 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152 Α).
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του
Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 και 7 του άρθρου
73 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις
διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α΄ 45).
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4
και της παραγράφου 1 άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ
276 Α΄)
12. Τις διατάξεις του Ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄)
13. Τις διατάξεις της παραγράφου Β2 του άρθρου
43 και της παραγράφου Β2 του άρθρου 44 του
Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ
81 Α΄)
15. Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως
ισχύουν,
16. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ του
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄)
17. Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει τον τύπο, το περιε−
χόμενο της δήλωσης φυσικών προσώπων καθώς και τα
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται
με τη δήλωση, σε περίπτωση που υποβάλλεται σε έγ−
χαρτη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την ομοιόμορφη
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους
υπόχρεους, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67
του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), γι’ αυτό από τις διατάξεις
της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
18. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φο−
ρολογικού έτους 2014, των υπόχρεων της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 67 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α΄ 167
23−07−2013), υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου,
έως τις 30.06.2015.
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Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που
θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρό−
γραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλ−
λονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους
με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από
εξουσιοδοτημένο λογιστή − φοροτεχνικό με τους προ−
σωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.
Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή− φοροτεχνικό θα
αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν
ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα
αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες Taxisnet.
Στην περίπτωση αυτή θα βεβαιώνεται το γνήσιο της
υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του
προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή
ΚΕΠ (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄ όπως
ισχύει).
Όλες οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες
και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλε−
κτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής
αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφό−
σον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική
και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με
ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές
σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
4. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρε−
ούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά
τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και
για τα εισοδήματα της συζύγου του.
Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολο−
γική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον
έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υπο−
βολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους
είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε
δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για
τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του
Τμήματος−Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω με−
ταβολές.
5. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται
αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην Φορολογική
Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση
του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογρα−
φικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν
από την υποβολή της δήλωσης.
6. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρο−
νικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ
για έλεγχο − εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον σύνδικο
πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια από τον
σύνδικο πτώχευσης για την πτωχευτική περιουσία σε
χειρόγραφη μορφή στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια από τον
πτωχό για την τυχόν μη πτωχευτική περιουσία και ει−
σοδήματα ηλεκτρονικά.

Άρθρο 2
Ορισμός τύπου και περιεχόμενου
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και
συνυποβαλλόμενων εντύπων
1. Ορίζουμε ότι, για το φορολογικό έτος 2014, ο τύπος
και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδή−
ματος φυσικών προσώπων (Ε1) (παράρτημα Α), καθώς
και των συνυποβαλλόμενων έντυπων
α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακί−
νητης περιουσίας (Φ−01.002)−(Ε2) (παράρτημα Β),
β) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επι−
χειρηματική δραστηριότητα (Ε3) (παράρτημα Γ) καθώς
και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που
τη συνοδεύει.
και
γ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16)
(παράρτημα Δ) που συμπληρώνεται χειρόγραφα και
προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. εφόσον ζητηθεί,
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυ−
νάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της Α,Β,Γ
και Δ αντιστοίχως.
Άρθρο 3
Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου
1. Η Δ.ΗΛΕ.Δ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό−
δων, πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων
Φ.Π. που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει τις Πρά−
ξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, με τις οποίες
συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση των
φορολογουμένων και τις κοινοποιεί σε αυτούς, σύμφωνα
με τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παραγρ. 2 του άρ−
θρου 5 του Ν.4174/2013. Οι φορολογούμενοι, θα μπορούν
να εκτυπώνουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου από το Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
πρόσβασης που διαθέτουν.
2. Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος
των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών
δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα οδηγού−
νται για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ. και οι πράξεις διοικητικού
προσδιορισμού φόρου εκτυπώνονται και αποστέλλονται
στους φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης
της δήλωσης.
3. Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώ−
σεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των
δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, ο έλεγχος των
δικαιολογητικών πραγματοποιείται στη Δ.ΗΛΕ.Δ από
κλιμάκιο εφοριακών και η πράξη προσδιορισμού φό−
ρου κοινοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1.
4. Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις
(3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κα−
ταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου
μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της
δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία
ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την
προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η καταβολή της
πρώτης δόσης γίνεται μέχρι τις 31.07.2015 και η καθε−
μία από τις επόμενες μέχρι τις 30.09.2015 και 30.11.2015
δεδομένου ότι η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής
είναι 30.6.2015.
Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ο
φόρος καταβάλλεται σε τρείς ίσες διμηνιαίες δόσεις
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σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραπάνω πα−
ραγράφου και ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων
λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να
είχε αρχικά καταβληθεί.
Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρό−
θεσμα στη Δ.Ο.Υ. ή οδηγείται στη Δ.Ο.Υ. – Δ.ΗΛΕ.Δ, για
έλεγχο δικαιολογητικών, για την καταβολή του φόρου
ισχύουν τρείς ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του
επόμενου μήνα από την εκκαθάριση.
Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την
πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον τούτο
δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ αθροιστικά λαμ−
βανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.
(παρ. 1 άρθρο 18 Ν.3522/2006 ΦΕΚ . 276 Α΄)
Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την πράξη
διοικητικού προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέ−
ντε (5) ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορο−
λογούμενο και τη σύζυγό του (παρ. 2 άρθρο 18 του Ν.
3522/2006 ΦΕΚ 276 Α΄)
Άρθρο 4
Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
1. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται
υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε
απόκτηση Α.Μ.Κ.Α.
Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα
εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστα−
τευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.
Σε περίπτωση που τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα
είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης θα συμπληρώνεται
η σχετική ένδειξη στον πίνακα 8 και υποχρεωτικά ο
ΑΦΜ τους.
Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρο 11 του Ν. 4172/2013, θεωρείται ότι
βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με
αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν
υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή
το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρου−
σιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
2. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισο−
δημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο
φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων
από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό
τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο
παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων (ΠΟΛ.
1051/2015) που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ., προσυ−
μπληρώνονται τα εισοδήματα και οι παρακρατηθέντες
φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της
δήλωσης. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται (μέσω πί−
νακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων
ανά εργοδότη – ασφαλιστικό φορέα.
Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με ει−
σοδήματα – φόρους που καταβλήθηκαν στην ημεδαπή
ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι
φορολογούμενοι δύναται να κληθούν να προσκομίσουν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η εκκαθάριση της δήλωσης τους.
Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα
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ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των
ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους
πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με
βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της
ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια
να κρίνει διαφορετικά.
Στην περίπτωση αμοιβών ή φόρων που έχουν κατα−
βληθεί στην αλλοδαπή σε άλλο νόμισμα πέραν του
ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τη μετατροπή τους σε
ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και του ξένου
νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία
καταβολής αυτών στην αλλοδαπή. Σε περίπτωση όμως,
αμοιβών ή φόρων που καταβάλλονται περιοδικά, η με−
τατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια
ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος.
3. Για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων
από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ή την επι−
βολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία
επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η
οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 11247/28−12−2012 απόφαση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β΄), όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2890/15−03−2013 απόφαση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 630 Β΄).
4. Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικής κατάστασης για
τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας(έντυπο Ε2)
− Για την συμπλήρωση της στήλης 4 θα γίνεται επιλο−
γή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα
με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που
ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9:
Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικό−
πεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινή−
των ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο,
Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο
(Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κλπ), Αγροτεμάχιο,
Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται σε περί−
πτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.
− Οι στήλες 13, 14, 15 και 16, συμπληρώνονται με το
ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον
υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται στους τίτ−
λους των στηλών.
− Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Πα−
ροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννια−
ψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων,
εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία
της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του πα−
ρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και
ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται
περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθή−
κες, χώροι στάθμευσης κ.λπ).
− Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος
(μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευ−
σης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή
ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό
«999999999».
− Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και
η χρήση του ακινήτου όπως αυτά προκύπτουν από την
κατηγοριοποίηση των στηλών 13, 14 ,15 και 16 .
− Στην στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δή−
λωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας.
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− Ως αύξων αριθμός του πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κτλ
Ακίνητα» των «Συμπληρωματικών Στοιχείων Ακίνητης
Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός του πίνακα
της 1ης σελίδας.
− Στην «Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων» δηλώνε−
ται και ή ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανηλίκων
τέκνων από τον υπόχρεο γονέα. Τα ακίνητα αυτά συ−
μπληρώνονται και στον πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας
του εντύπου.
5. Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (έντυπο Ε1)
• Πίνακας 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις)
α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307−308 σε συνδυ−
ασμό με τους κωδικούς 019−020, απαιτείται η αναγραφή
των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες
και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις
(3), πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προ−
σώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75%
των ακαθαρίστων εσόδων.
β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις (κωδ. 343−344) χωρίς ηλεκτρο−
νική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ.
εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα
ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.
Οι κωδικοί 325−326 έχουν συμπληρωθεί από τη Φο−
ρολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων
που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.
1051/2015) και αφορούν ακαθάριστες αμοιβές μελών Δ.Σ.
για παροχή υπηρεσίας που σύμφωνα με την περ. δ΄
της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 αποτελούν
εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τονίζεται, ότι στους
κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται αμοιβές μελών Δ.Σ.
που προέρχονται από διανομή κερδών.
Οι κωδικοί 351−352 συμπληρώνονται από το φορο−
λογούμενο και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που
καταβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης
εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης όπως χρόνου
στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισό−
δημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Στους ίδιους
κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που αποδί−
δουν τα ίδια τα μέλη Δ.Σ. εξαιτίας υποχρεωτικής ασφά−
λισης και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή
εργασία που αυτοί αποκτούν (περ. δ΄ παρ. 2 άρθ. 12 του
Ν.4172/2013). Οι εισφορές αυτές αποδεικνύονται βάσει
αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών
που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική
Διοίκηση. Δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του φορέα
στον οποίο καταβλήθηκαν.
Οι κωδικοί 651−652 συμπληρώνονται από το φορο−
λογούμενο με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε
στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς−συντάξεις
αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο η Ελλάδα έχει δι−
καίωμα φορολόγησης. Δεν συμπληρώνεται τυχόν ποσό
φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα
από μισθούς−συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης όπου η
Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φο−
ρολόγησης.
Οι κωδικοί 393−394 έχουν συμπληρωθεί από τη Φορο−
λογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που απο−
στέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.1051/2015)
και αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδα−

πές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται
στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και
οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην
Ελλάδα. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται προκειμένου
να συμψηφιστούν ποσά φόρου που εκ παραδρομής πα−
ρακρατήθηκαν στην Ελλάδα.
• Πίνακας 4Β (εισόδημα αξιωματικών και κατωτέρω
πληρώματος Ε.Ν.)
Μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) συ−
νυποβάλλεται με τη δήλωση (έντυπο Ε1) Ε.Ε.Δ για τις
αποδοχές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώ−
ματος του εμπορικού ναυτικού.
Από το φορολογικό έτος 2014 (χρήση 2014), οι κωδικοί
του Ε.Ε.Δ. έχουν ενσωματωθεί στο έντυπο της δήλωσης
(Ε1) και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής (πίνακας
4Β).
Το εισόδημα που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κα−
τώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του εμπορι−
κού ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή
15% και 10% αντίστοιχα και εξαντλείται η φορολογική
τους υποχρέωση.
• Πίνακας 4Γ1 (εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα)
Από 01.01.2014 καταργείται η φορολόγηση του αγροτι−
κού εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.2238/
1994 (τεκμαρτός προσδιορισμός του αγροτικού εισοδή−
ματος) και το εισόδημα που αποκτάται από αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται πλέον σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 αρθρ. 21 του Ν.4172/2013,
τα δε κέρδη (λογιστικός προσδιορισμός) από ατομική
αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή
δεκατρία τοις εκατό (13%) (παρ. 3 αρ. 29 Ν.4172/2013).
Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα, προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο
(έσοδα−έξοδα) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρη−
σης βιβλίων του ΚΦΑΣ ή όχι. Οι μη υπόχρεοι σε έκδο−
ση στοιχείων που έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές
πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους
και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με
απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο.
Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επι−
χειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος
2014 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.
Επιπρόσθετα, για τα εισοδήματα που αποκτούνται από
01.01.2014, έχει γίνει δεκτό ότι ο φορολογικός συντελε−
στής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική
δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρό−
πο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων.
• Πίνακας 4Γ2 (εισόδημα από επιχειρηματική δρα−
στηριότητα)
α. Περιλαμβάνονται και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελ−
ματίες (πρώην Ζ΄ πηγή). Πλέον θεωρούνται ασκούντες
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την
εμπορική ιδιότητα
β . Στον υποπίνακα Γ2 του ΠΙΝΑΚΑ 4, δηλώνονται τα
ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη/ ζημίες και οι παρα−
κρατηθέντες − προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων
από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους επιτηδευ−
ματίες που είτε τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. είτε είναι
απαλλασσόμενοι/μη υπόχρεοι σε βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
(κωδ.: 401, 402−425, 426−413, 414−415, 416−601, 602−605−606)
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γ. Περιλαμβάνονται τα εισοδήματα ημεδαπής (κωδ.
401, 402) και αλλοδαπής προέλευσης. (κωδ.: 411, 412)
δ. Γίνεται διάκριση του εισοδήματος που δηλώνεται
από τους μη επιτηδευματίες και μη υποβάλλοντες Ε3.
(κωδ.: 403,404)
ε. Περαιτέρω, προβλέπεται η δήλωση του εισοδήμα−
τος όταν ο καταβάλλων τις αμοιβές δεν αποστέλλει
ηλεκτρονικά την πληροφορία για το δικαιούχο του
ανάλογου εισοδήματος.( κωδ.: 409,410), και του παρα−
κρατηθέντος φόρου (κωδ.: 611,612)
στ . Το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστη−
ριότητα όσων έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία,
ανεξάρτητα της τήρησης απλογραφικών/διπλογραφικών
βιβλίων προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό (έντυπο
Ε3) ενώ για τους μη επιτηδευματίες φορολογείται εξ’
ολοκλήρου, καθόσον δεν αναγνωρίζονται δαπάνες.
ζ. Επιπλέον προστέθηκαν κωδ. 427,428 για τις περι−
πτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ΚΦΕ .
• Πίνακας 4Δ1 (εισόδημα από κεφάλαιο)
Από 01/01/2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/
2013 (ΚΦΕ) τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δι−
καιώματα και ακίνητη περιουσία, αποτελούν εισόδημα
από κεφάλαιο και από το φορολογικό έτος 2014 και μετά
θα δηλώνονται σε ξεχωριστό πίνακα του έντυπου Ε1.
Στον Πίνακα Δ1 δηλώνονται τα εισοδήματα αυτής
της κατηγορίας που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό
έτος 2014, ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα
όπου προβλεπόταν, ή ο φόρος που αυτοαποδόθηκε, ή
ο φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή εφόσον
η αλλοδαπή είχε δικαίωμα φορολόγησης.
Στις περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση έχει
ηλεκτρονική πληροφόρηση για αυτά τα εισοδήματα,
όπως για τους τόκους καταθέσεων ημεδαπών τραπεζών,
τα μερίσματα εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο,
μετοχών κλπ, θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στους
φορολογούμενους.
Στον Πίνακα αυτό θα δηλώνονται τα κέρδη που δια−
νέμουν οι εταιρίες όλων των νομικών μορφών, περιλαμ−
βανομένων και των προσωπικών εταιριών που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία.
Ομοίως δηλώνονται και οι τόκοι που εισπράττονται,
από κάθε αιτία.
Τέλος, για το φορολογικό έτος 2014, τα δικαιώματα
δηλώνονται σε ξεχωριστό κωδικό.
• Πίνακας 4Δ2 ( Εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
Στον υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 δηλώνεται το ει−
σόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την
εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση
ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων σε
τρίτους, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοπο−
θέτησης επιγραφών καθώς επίσης και από εκμίσθωση
υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση
κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες διηρη−
μένων ιδιοκτησιών (κωδ. 131−132, 133−134), από αποζημιώ−
σεις για επίταξη, εξωσυμβατική χρήση γης και ακινήτων
(κωδ. 741−742), λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθω−
σης από τον μισθωτή (κωδ. 121−122) και το αντάλλαγμα
κατά την μεταβίβαση της ενάσκησης επικαρπίας (741−
742). Περιλαμβάνονται τα ενοίκια, πραγματικά ή τεκμαρ−
τά, κατά κατηγορίες ακινήτων όπως εμφανίζονται στην
δήλωση, μεταφερόμενα στους αντίστοιχους κωδικούς
της δήλωσης από τα συνολικά ποσά των στηλών του
εντύπου Ε2 κατά κατηγορία ακινήτου.
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Αναγνωρίζεται ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισο−
δήματος ως δαπάνες επισκευής συντήρησης ανακαίνισης
ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων
αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το
είδος και τη χρήση αυτών. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες
για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης (κωδ.
159−160), εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάρι−
στου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν
παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Για την απόδειξη του
ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο
εκμισθωτής στο μισθωτή (κωδ. 163−164) για τη λύση της
μισθωτικής σχέσης ακινήτου, καθώς και του ποσού για
τις δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξή−
ρανσης, τα δικαιολογητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΦΑΣ όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Επισημαίνεται το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατι−
όντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δεν υπάγεται σε φόρο.
• Πίνακας 4Ε (Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου)
Στον υποπίνακα Ε του πίνακα 4 δηλώνεται το εισόδη−
μα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή
αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής, ή
εμπράγματου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας
ή ιδανικού μεριδίου αυτού (κωδ. 825−826), ο φόρος που
παρακρατήθηκε από την υπεραξία αυτή(κωδ. 827−828)
καθώς και το εισόδημα από ανέγερση ακινήτου σε οι−
κόπεδο του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή εφόσον
η λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης έγινε το έτος
2014 (κωδ. 123−124).
Στον ίδιο Πίνακα δηλώνονται και οι μεταβιβάσεις τίτ−
λων του άρθρου 42 του ΚΦΕ που πραγματοποιούνται
από επαχθή αιτία. Οι μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία
δεν αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος.
Κωδικοί 825 − 826: Συμπληρώνεται το σύνολο των ει−
σοδημάτων που προκύπτουν από υπεραξία μεταβίβασης
με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μερι−
δίων αυτής ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακίνητης
περιουσίας καθώς και από εισφορά ακίνητης περιου−
σίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου νομικού
προσώπου ή οντότητας, από φυσικά πρόσωπα που δεν
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και για πωλήσεις
ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από 1/1/1995 και μετά. Σε
περίπτωση ελέγχου ή κατά την χειρόγραφη υποβολή,
προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας στη
Δ.Ο.Υ δήλωσης φόρου υπεραξίας καθώς και δήλωσης
φόρου υπεραξίας που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά.
Επίσης συμπληρώνεται το σύνολο των εισοδημάτων
από την μεταγραφή δικαστικής απόφασης λόγω μη
εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης καθώς και εισο−
δήματα από μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότη−
τας, πραγματικής δουλείας ανεξαρτήτως εάν πρόκειται
για μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή
με τον όρο της εξώνησης, εισοδήματα σύστασης επι−
καρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας και μεταβίβαση του
τίτλου μεταφοράς δόμησης, με αυτοσύμβαση.
Κωδικοί 827−828: Συμπληρώνονται τα ποσά των φό−
ρων που καταβλήθηκαν για την ωφέλεια (υπεραξία) από
την πώληση ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου
εφόσον τα ποσά αυτά της υπεραξίας συμπεριλήφθηκαν
στους κωδικούς 825 και 826.
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Κωδικοί 123−124: Συμπληρώνεται το ακαθάριστο ει−
σόδημα των οικοδομών που ανεγέρθηκαν με δαπάνες
του μισθωτή σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή και
περιέχεται στην κατοχή του εκμισθωτή με την λήξη ή
την διακοπή της μισθωτικής σχέσης που συντελέστηκε
το έτος 2014. Στην έννοια της ανέγερσης εμπίπτουν και
οι επεκτάσεις ακινήτων κατόπιν έκδοσης άδειας ανέγερ−
σης. Για τον προσδιορισμό της αξίας της ανεγειρόμενης
οικοδομής ή της αξίας βελτιώσεων ή επεκτάσεων μι−
σθωμένης οικοδομής, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής
βεβαίωσης του μισθωτή από την οποία να προκύπτει
το ύψος των δαπανών που ανεγέρθηκαν και απορρέουν
από τα επίσημα βιβλία του. Σε περίπτωση ελέγχου ή
κατά την χειρόγραφη υποβολή, προσκομίζεται φωτο−
αντίγραφο αποδεικτικού μεταγραφής της δικαστικής
απόφασης ή συμβολαίου κατά περίπτωση.
Κωδικοί 829−830: Συμπληρώνεται το κέρδος από την
πώληση τίτλων του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ),
όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση.
Κωδικοί 865−866: Συμπληρώνεται το κέρδος από την
πώληση τίτλων του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ),
όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση.
Κωδικοί 867−868: Συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν
καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε για μεταβίβαση τίτλων
στο εξωτερικό, σε χώρα που είχε δικαίωμα φορολό−
γησης.
Κωδικοί 871−872: Συμπληρώνεται η ζημιά από την πώ−
ληση τίτλων του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), η
οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη προ−
κειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.
• Πίνακας 6 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία)
α. Στους κωδικούς 657−658 και 659−660 συμπληρώνο−
νται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή
φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνα−
κας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή
τους.
β. Στους κωδικούς 781−782, συμπληρώνονται τα ποσά
που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως
πίνακας για την ανάλυσή τους.
γ. Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων για τα
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 δεν θα συ−
μπληρώνονται οι κωδικοί 655−656. Οι κωδικοί αυτοί θα
συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δή−
λωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της
αρχικής δήλωσης.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή
φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο
Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδή−
ματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα
μέσω Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μι−
σθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), της κατάστασης
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστη−
ριότητα (Ε3), καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχα−
νημάτων έργων (Ε16), συνυποβάλλονται με τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλο−
γα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων,
αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να
συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων
(Ε2) και η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχει−
ρηματική δραστηριότητα (Ε3), σε περίπτωση υποβολής
της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν
σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που
έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανο−
γραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία
που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα.
3. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων
ετών στην ίδια ΔΟΥ ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση
ηλεκτρονικής υποβολής και δεν έχει επέλθει κάποια
μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά,
δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. Αρκεί
να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφο−
ρούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν
υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοι−
χεία που αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση
ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης
χρονικής ισχύος, καλύπτει και το φορολογικό έτος 2014.
4. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχει−
ρηματική δραστηριότητα, με τη δήλωση εισοδήματος
υποβάλλουν σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, αντίγραφο ισολογισμού νόμιμα υπογραμμένο.
5. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ−
σώπων συνοδεύεται κατά περίπτωση και από τις εξής
βεβαιώσεις:
α) Βεβαίωση για μερίσματα από το νομικό πρόσωπο ή
την νομική οντότητα που πραγματοποίησε την διανομή
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπική εταιρία κλπ) βεβαίωση για
τόκους από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή χαρτοσημασμέ−
νο ιδιωτικό συμφωνητικό αν έγινε ιδιωτικός δανεισμός,
βεβαίωση για την καταβολή δικαιωμάτων από το πρό−
σωπο που τα κατέβαλε, παραστατικά που αποδεικνύ−
ουν κέρδη από μεταβίβαση τίτλων όπως πινακίδια ή
συμφωνητικά αν πρόκειται για μη διαπραγματεύσιμους
τίτλους και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί
για τα εισοδήματα αυτά..
Επίσης απαιτούνται δικαιολογητικά για τις αγροτικές
επιδοτήσεις, για τις αμοιβές για τεχνικά έργα, τις αμοι−
βές διοίκησης ή αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρό−
μοιες υπηρεσίες κ.λπ. που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο
β) Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικά−
στηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά σε σύζυγο
ή σε τέκνο, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε
καταβολή σύζυγο, για το συνολικό ποσό της διατροφής
που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλλεται με τη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τον δικαιούχο,
προκειμένου να αποδείξει αυτός το ποσό της διατροφής
που εισέπραξε.
γ) Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί
από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος.
δ) Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει
στο Έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονι−
κό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην
κρινόμενη περίοδο, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών
της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαρια−
σμοί ύδρευσης, κοινόχρηστων κ.λπ.), από το οποίο να
αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη
χρονικό διάστημα.
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6. Για την αναγνώριση δικαιωμάτων (απαλλαγών, εξαι−
ρέσεων κ.λπ.) προσκομίζονται σε περίπτωση φορολογι−
κού ελέγχου τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα ή
στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των
απαιτούμενων προϋποθέσεων:
α) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος
των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας
που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 80%, η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειο−
νομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπη−
ρίας (ΚΕ.Π.Α) ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτρο−
πών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.), Ελληνικής Αστυνομίας.
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, γέννησης ή διαζευκτή−
ριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται
ως προστατευόμενα μέλη του τέκνα, αδελφούς και ανή−
λικους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.
γ) Βεβαίωση της σχολής του εσωτερικού ή εξωτερι−
κού, ή της δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελ−
ματικής κατάρτισης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του
φορολογούμενου σπουδάζουν σ' αυτή, εφόσον έχουν
ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν
το φορολογούμενο.
δ) Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και το
βαθμό συγγένειας των προσώπων τα οποία ο φορολο−
γούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν, ότι τα πρόσωπα
αυτά συνοικούν μ' αυτόν και το φορολογητέο εισόδημα
καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000
ευρώ το χρόνο ή, εφόσον έχουν αναπηρία τουλάχιστον
67%, ότι το φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει
το ποσό των 6.000 ευρώ το χρόνο.
Στη δεύτερη περίπτωση, των ανάπηρων μελών, απαι−
τείται και γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επι−
τροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)
ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ελ−
ληνικής Αστυνομίας.
ε) Στοιχεία που αποδεικνύουν το ποσό του υπερτιμή−
ματος από πώληση αυτοκινήτου (παρ. 3 του άρθρου 7
του Ν.1160/1981 − ΦΕΚ 147/Α΄) και τον καταλογισμό φόρου
στο φορολογούμενο.
στ) Κατάσταση, στην οποία να αναφέρονται τα στοι−
χεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπό−
χρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί
και λοιπό υπηρετικό προσωπικό, καθώς και το ποσό
των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε καθένα
από αυτά τα πρόσωπα.
ζ) Ναυτολόγιο, στο οποίο να αναφέρονται τα στοιχεία
των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολό−
γησής τους σε σκάφη αναψυχής του υπόχρεου, καθώς
και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν
σε καθένα από αυτά τα πρόσωπα.
η) Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων,
απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατρο−
φή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για
συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρ−
χουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει
τη χωριστή διαβίωση των συζύγων (π.χ. χωριστή στέγη
που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου,
λογαριασμών ΔΕΗ κ.τ.λ., φιλοξενούμενος με αποδεικτικό
την αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολο−
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γίας εισοδήματος, δωρεάν παραχώρηση,) τα οποία σε
κάθε περίπτωση κρίνονται σαν πραγματικά γεγονότα
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
θ) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δικαστικής
απόφασης, από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας
ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υπο−
βολή της δήλωσης έχει χάσει τη γονική μέριμνα, σε
περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 11 του Ν.4172/2013
ι) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δικαστικής από−
φασης, από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας με
το μεγαλύτερο εισόδημα έχει χάσει τη γονική μέριμνα,
σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δέκα−
του εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν.4172/2013 και της αναλογικής εφαρμογής στις περ. στ΄
και ζ΄ της ίδιας παραγράφου.
ια) Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης σχολάζουσας
κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγγύησης από τον κη−
δεμόνα, τον προσωρινό διαχειριστή ή το μεσεγγυούχο,
κατά περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υποβολής
δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκων ή δικαστικώς ή νο−
μίμως απαγορευμένων ή αυτών που βρίσκονται υπό
δικαστική αντίληψη από τον επίτροπο ή τον κηδεμόνα
ή τον αντιλήπτορα, κατά περίπτωση, το νόμιμο στοιχείο
από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των πιο πάνω
προσώπων.
ιβ) Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει ότι κατοικεί μό−
νιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους,
προκειμένου να τύχει μείωση του φόρου με βάση την
παρ. 5 του άρθρου 15 και την παρ. 5 του άρθρου 29 του
Ν.4172/2013, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, την οποία εκδί−
δει ο Δήμαρχος και στην οποία πρέπει να αναγράφει ότι
ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού
ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το
οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία
χορήγησης της βεβαίωσης. Εξαιρετικά, για τους δημοσί−
ους υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που
διορίζονται στα νησιά αυτά κατά το έτος τοποθέτησής
τους στο νησί ή κατά το έτος αναχώρησής τους από
αυτό θα πρέπει η βεβαίωση να αναφέρεται τουλάχιστον
σε χρονικό διάστημα 9 μηνών. Περαιτέρω, για τους επι−
χειρηματίες – φυσικά πρόσωπα δεν αρκεί η βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας αλλά θα πρέπει και να αποδεικνύουν
ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ασκείται κατά
κύριο λόγο εντός των συγκεκριμένων νησιών.
ιγ) Σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού που διατη−
ρούν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτος−μέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και προκειμένου να δικαιούνται
τις μειώσεις φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 20 του Ν.4172/2013, απαιτείται:
Για την εφαρμογή της περ. α΄ του ως άνω άρθρου,
βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το
συνολικό εισόδημά τους και για το εισόδημα που απέ−
κτησαν στην Ελλάδα, για την εφαρμογή της περ. β΄ του
ως άνω άρθρου, βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το φορολογητέο
εισόδημα των εν λόγω φυσικών προσώπων στο κράτος
κατοικίας τους είναι τόσο χαμηλό που ενώ θα δικαιού−
νταν της μείωσης του φόρου δυνάμει ,της φορολογι−
κής τους νομοθεσίας, δεν επωφελούνται αυτής (σχετ. οι
C−39/2010, C−169/2003 και C−279/1993 απoφάσεις του ΔΕΕ).
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7. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των
ασφαλιστικών εισφορών της περ. δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 σε ταμεία ασφάλισης του
υπόχρεου (π.χ. μέλη Δ.Σ., συνταξιούχοι ή μισθωτοί για
εξαγορά προϋπηρεσίας που η εξόφληση έγινε από τους
ίδιους), απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό
των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι
υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των κατα−
βαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής
ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κ.λπ.
καταβολή των εισφορών.
8. Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος
των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που
χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι
γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), το οποίο
συστήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.3863/2010, με σκοπό την εξασφάλιση
ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθο−
ρισμό του βαθμού αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων
όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου
του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους
οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Περαιτέρω, ο φορολογούμενος για την πιστοποίη−
ση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και
γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών
του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αε−
ροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, οι εν λόγω
Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξα−
κολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την
01.09.2011.
Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την
01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α)
από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, μπο−
ρούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπό−
ψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται
για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία
που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα
με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά
το χρόνο έκδοσής τους.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις,
προκειμένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να διαπιστώ−
νεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας
του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διά−
στημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω ανα−
πηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν
και το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος
αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Η τρίτη παράγραφος του σημείου 4 της Δ12Α 1023686
ΕΞ 2014/03.02.2014 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, αναφο−
ρικά με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα,
ανακαλείται.( αναφέρεται στην προσκόμιση βεβαίωσης
από ασφαλιστικό φορέα ότι το πρόσωπο με αναπηρία
τουλάχιστον 80% συνταξιοδοτήθηκε λόγω αυτής της
αναπηρίας ως και το χρονικό διάστημα ισχύος της.)
9. Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ,
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία
πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του

εξαρτώμενου μέλους του, ως αναπήρου, θύματος πολέ−
μου κλπ, λόγω της οποίας ο φορολογούμενος δικαιούται
την εν λόγω μείωση:
α. Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) γνωμάτευ−
ση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε), στις οποίες
θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το
ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά,
καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι
θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία.
Περαιτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.3863/2010, από 01.09.2011, καταργήθηκαν
όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λει−
τουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις
νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες
Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού
(Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική
Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, οι
οποίες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους,
διευκρινίζεται ότι για την πιστοποίηση της αναπηρίας
του φορολογουμένου, γίνονται δεκτές, πλην των γνωμα−
τεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται
από τις τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες υγειο−
νομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε, Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής
Αστυνομίας, Α.Υ.Ε του Πυροσβεστικού Σώματος).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, και
οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις
υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, μπορούν να
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φο−
ρολογικής ελάφρυνσης επ’ αόριστον, αν πρόκειται για
επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που
λήγει η ισχύς τους.
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική
αναπηρία.
β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες
ή θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή θύματα
εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, σχετική βεβαί−
ωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες,
καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά
σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία
αναγράφεται ο δεκαψήφιος αριθμός μητρώου της σύ−
νταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.
Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόση−
μα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους
χορηγεί τις αποδοχές τους.
Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών βε−
βαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο
φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομο−
κρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για το λόγο
αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως
ισχύει κάθε φορά.
10. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των
εξόδων νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης του
άρθρου 18, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά:
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α) Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις:
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών η οποία εκδίδεται από
τον ιατρό, τον οδοντίατρο ή το πρόσωπο που παρέ−
χει τις ιατρικές υπηρεσίες εν γένει (φυσικοθεραπευτή,
λογοθεραπευτή κλπ) κατά την είσπραξη της αμοιβής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα
Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως ισχύουν
κάθε φορά.
Ειδικά, για την αναγνώριση της δαπάνης για φυσι−
κοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, παροχή
υπηρεσιών από ψυχολόγο κλπ, απαιτείται και σχετική
γνωμοδότηση και παραπομπή από το θεράποντα ιατρό
(ή από νοσοκομείο).
β) Έξοδα νοσηλείας
Προκειμένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές:
• Απόδειξη λιανικών συναλλαγών της κλινικής, από
την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη
νοσηλεία του ασθενή. Για την έκδοση αυτής της από−
δειξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του
Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
• Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο
νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής,
αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Προκειμένου για νοσήλια σε κρατικά νοσηλευτικά
ιδρύματα:
• Το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό κατά τις δια−
τάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλα−
γών, όπως ισχύουν κάθε φορά, από το οποίο να προκύ−
πτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενή.
• Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύμα−
τος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό
των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στα οικεία εκ−
δοθέντα παραστατικά βάσει του Κώδικα Απεικόνισης
Φορολογικών Συναλλαγών, αναγράφεται ο χρόνος της
νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδα αυτής (κατά είδος
εξόδου), δεν απαιτείται η πιο πάνω αναφερθείσα ιδιαί−
τερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύ−
ματος ή της ιδιωτικής κλινικής.
γ) Έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης
Για την αναγνώριση της δαπάνης για την αγορά φαρ−
μάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού απαιτείται
απόδειξη λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών,
όπως ισχύουν κάθε φορά, η οποία εκδίδεται από τα
φαρμακεία. Ειδικά, για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό
που προμηθεύεται ο φορολογούμενος, απαιτείται και
η προσκόμιση αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης.
Στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη φαρμακευτικής
περίθαλψης αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής
περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προα−
ναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση β.
δ) Έξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/τριας:
• Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να
βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει
ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απα−
σχόλησης νοσηλευτή/τριας, λόγω της σοβαρότητας της
νόσου.
• Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο
που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσηλευτής/τρια, στην
οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του,
το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μη−
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τρώου, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρ−
κεια παροχής υπηρεσιών του, υπογεγραμμένη από το
πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες.
ε) Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων οι
οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα:
• Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται
από την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών
Συναλλαγών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
• Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώ−
που της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περί−
θαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο
καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά
κατηγορία δαπάνης.
στ) Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο
σώμα του ασθενή και αντικατάστασης μελών του σώ−
ματός του με τεχνητά:
Στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί μέ−
ρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτού−
νται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο
πάνω περίπτωση β.
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα
όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο,
απαιτείται απόδειξη λιανικής, η οποία εκδίδεται σύμφω−
να με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης
Φορολογικών Συναλλαγών και στην οποία θα πρέπει
να αναγράφεται το όνομα του αγοραστή, καθώς και
το είδος του πωλούμενου αντικειμένου. Εν προκειμένω,
απαιτείται και η συνυποβολή βεβαίωσης του θεράποντα
ιατρού ή του νοσοκομείου ή της κλινικής όπου έγινε η
αντικατάσταση ή η τοποθέτηση του τεχνητού μέλους
ή οργάνου στο σώμα του ασθενούς, από την οποία να
προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στην πιο πάνω απόδειξη
λιανικής χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία.
Επίσης, σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή
φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοϊας, εκτός από
την απόδειξη που προβλέπει ο Κ.Φ.Α.Σ, απαιτείται και
σχετική βεβαίωση – συνταγή του θεράποντος ιατρού.
ζ) Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία:
• Το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συ−
ναλλαγών, όπως ισχύουν κάθε φορά, από το οποίο να
προκύπτει το ποσό της δαπάνης για την περίθαλψη των
τέκνων με αναπηρία.
• Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώ−
που της ειδικής σχολής ή του ειδικού ιδρύματος ή του
οργανισμού από την οποία να προκύπτει η πάθηση του
τέκνου του υπόχρεου, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή
της περίθαλψης του τέκνου με αναπηρία για το οποίο
καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό αυτής, ανα−
λυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.
• Στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το
ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά
του τέκνου δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €.
η) Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή:
Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, απαι−
τούνται οι σχετικές βεβαιώσεις, τα τιμολόγια και τα
αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών ή νο−
σοκομείων ή κλινικών.
• Εάν τα σχετικά αλλοδαπά δικαιολογητικά θεωρού−
νται, από τη νομοθεσία του κράτους προέλευσης, δη−
μόσια έγγραφα απαιτείται να φέρουν επισημείωση της
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Σύμβασης της Χάγης (σφραγίδα Apostille για δημόσια
έγγραφα των χωρών που υπέγραψαν τη Σύμβαση αυτή)
ή προξενική επικύρωση (για τις περιπτώσεις χωρών που
δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση) ή θεώ−
ρηση από τον αρμόδιο Έλληνα πρόξενο (για τις χώρες
για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντίρρηση για
την προσχώρηση τους στη Σύμβαση της Χάγης) ή κατά
τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες, εφόσον καλύ−
πτουν τέτοιου είδους δικαιολογητικά.
• Εάν τα σχετικά δικαιολογητικά συνιστούν ιδιωτικά
έγγραφα:
α) εάν τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης έχουν
καταβληθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)/
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),
απαιτείται, πλην της προσκόμισης των δικαιολογητικών
αυτών, και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φο−
ρολογουμένου ότι του παρασχέθηκαν οι συγκεκριμένες
ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες από το συγκεκρι−
μένο γιατρό ή νοσοκομείο ή κλινική του συγκεκριμένου
κράτους και ότι κατέβαλε σε αυτούς τα ποσά που ανα−
γράφονται στα συνημμένα δικαιολογητικά.
β) εάν τα έξοδα αυτά έχουν καταβληθεί σε άλλες
χώρες του εξωτερικού και εφόσον τα σχετικά δικαι−
ολογητικά (βεβαιώσεις, τιμολόγια και αποδεικτικά εί−
σπραξης των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων ή
κλινικών) έχουν θεωρηθεί από δημόσια αρχή του κρά−
τους προέλευσης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη
διαδικασία του συγκεκριμένου κράτους, απαιτείται να
φέρουν είτε τη σφραγίδα Apostille, είτε προξενική θεώ−
ρηση είτε θεώρηση από τον αρμόδιο Έλληνα πρόξενο,
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για τα δημόσια έγγραφα.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια διαδικασία ο
φορολογούμενος θα πρέπει να συνυποβάλλει, πλην των
σχετικών δικαιολογητικών, και υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για τα ιδιωτικά
έγγραφα στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ. Επιπλέον, στην εν
λόγω υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται
ρητά από το φορολογούμενο ότι δεν υφίσταται σχετική
διαδικασία στο αλλοδαπό κράτος για τη θεώρηση των
προσκομιζόμενων εγγράφων από δημόσια αρχή.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι με−
ταφρασμένα νόμιμα.
• Σε περίπτωση που οι δαπάνες ιατρικής και νοσο−
κομειακής περίθαλψης καταβάλλονται από τον ίδιο το
φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υπο−
βάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή
σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς
μέρους του ποσού της οικείας δαπάνης, για την από−
δειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης, με το οποίο
επιβαρύνθηκε πραγματικά ο ίδιος ο φορολογούμενος,
προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή της υπόψη φο−
ρολογικής ελάφρυνσης, απαιτείται σχετική βεβαίωση
του εργοδότη, του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφα−
λιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν τα
ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλή−
θηκε η δαπάνη,
β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υπο−
βλήθηκαν δικαιολογητικά,
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παρο−
χής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην
οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον
εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική
επιχείρηση και
ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επι−
βαρύνεται ο φορολογούμενος.
11. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των
δωρεών χρηματικών ποσών του άρθρου 19 ΚΦΕ, απαι−
τούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά :
• Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το
οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφί−
σταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου
για το σκοπό αυτό και το οποίο θα πρέπει να αναφέρει
τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της
δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία
κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή, κατά
περίπτωση.
• Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νό−
μιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να
προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση
του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο,
απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δω−
ρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του
καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.
Επισημαίνεται, αναφορικά με τις δωρεές που καταβάλ−
λονται υπέρ των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα της ημεδαπής, ότι η Δ.Ο.Υ. του δωρητή, εφό−
σον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από το φορο−
λογούμενο δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει
ότι πληρείται ο μη κερδοσκοπικός – κοινωφελής σκοπός
των προσώπων αυτών που ορίζεται στο καταστατικό
τους και γενικότερα, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε,
κατά την κρίση της, ενέργεια, κατά τη διάρκεια του
ελεγκτικού έργου, π.χ. ενδεχόμενη συνεργασία με τη
Δ.Ο.Υ. του δωρεοδόχου.
Αντίστοιχα, για την απόδειξη των δωρεών υπέρ αντί−
στοιχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
με έδρα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ., εάν
από τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προκύ−
πτει ο μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής χαρακτήρας
τους, απαιτείται βεβαίωση αυτών, στην οποία θα ανα−
γράφεται ότι είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελή σκοπό. Όλα τα
δικαιολογητικά των ανωτέρω προσώπων πρέπει να είναι
μεταφρασμένα νόμιμα.
12. Για να αναγνωριστεί το ποσό της δαπάνης που
καταβλήθηκε λόγω δωρεάς για την απόσβεση του δη−
μόσιου χρέους (άρθρ. 74 του Ν.3842/2010), απαιτείται το
αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο
πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έγινε η κατάθεση στο
«Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δη−
μόσιου Χρέους».
13. Για την απόδειξη του ποσού των δαπανών που
καταβάλλει ο εκμισθωτής για αντιπλημμυρικά έργα και
έργα αποξήρανσης το δικαιολογητικό που εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ όπως αυτές ισχύ−
ουν κάθε φορά και εκπίπτεται ποσοστό 10% των δαπα−
νών επί του ακαθάριστου εισοδήματος που ορίζονται
στην περ. ε΄ της παρ 3 του άρθρου 39 του Ν.4172/2013.
14. Με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος προσκο−
μίζονται φωτοαντίγραφα της υποβληθείσας στη Δ.Ο.Υ
του συμβολαιογράφου της δήλωσης φόρου υπεραξίας
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καθώς και δήλωσης φόρου υπεραξίας που υποβλήθηκε
ηλεκτρονικά προκειμένου να συμπληρωθεί το καθαρό
εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρ−
θρου 41 του Ν.4172/2013. Σε εισόδημα οικοδομών που
ανεγέρθηκαν με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος κυρι−
ότητας του εκμισθωτή και περιέχεται στην κατοχή του
εκμισθωτή με την λήξη ή την διακοπή της μισθωτικής
σχέσης που συντελέστηκε το έτος 2014, απαιτείται η
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του μισθωτή από την
οποία να προκύπτει το ύψος των δαπανών που ανε−
γέρθηκαν και απορρέουν από τα επίσημα βιβλία του.
15. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που
καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή
για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, το δικαι−
ολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
16. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31
έως 33 του Ν.4172/2013, κατά την υποβολή της ετήσιας
φορολογικής δήλωσης, προσκομίζονται σε περίπτωση
φορολογικού ελέγχου τα παρακάτω δικαιολογητικά
έγγραφα ή στοιχεία:
α. Για την απόδειξη ακινησίας του επιβατικού αυτο−
κινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του τρίτροχου ή δίτροχου
αυτοκινούμενου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, βεβαίωση
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η δή−
λωση ακινησίας του άρθρου 22 του Ν.2367/1953.
β. Για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης δια−
βίωσης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για να οδηγούνται
από πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και
πάνω από φυσική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή
ψυχική πάθηση ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσω−
πα, γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή των
Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε),
Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ελληνικής
Αστυνομίας.
γ. Για τη μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής
δαπάνης διαβίωσης αυτοκίνητου αντίκα το πιστοποι−
ητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή
ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει
τέτοιο πιστοποιητικό και τις χαρακτηριστικές αριθμη−
μένες πινακίδες που εκδίδονται από τα αρμόδια εξου−
σιοδοτημένα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την υπ. αριθ.
Α−οικ. 61041/5235/28−11−2013 απόφαση του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Διευκρινίζεται ότι
η ανωτέρω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα
που διαθέτουν μεν πιστοποιητικό αυθεντικότητας αλλά
φέρουν συμβατικές πινακίδες.
δ. Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων σε
ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης η
απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής.
ε. Για την απόδειξη της ετήσιας αντικειμενικής δα−
πάνης διαβίωσης με βάση τη δεξαμενή κολύμβησης
(πισίνα), φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής ή του
επίσημου σχεδιαγράμματος του γραφείου Πολεοδομίας,
από τα οποία να προκύπτει η επιφάνεια της δεξαμενής
και αν πρόκειται για εξωτερική ή εσωτερική δεξαμενή
κολύμβησης.
στ. Για την απόδειξη της ετήσιας αντικειμενικής δα−
πάνης για την αγορά μετοχών εισηγμένων σε χρημα−
τιστηριακή αγορά τα πινακίδια αγοράς και για αγορά
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μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά τα
ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς.
17. Για την απόδειξη της ετήσιας αντικειμενικής δαπά−
νης για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων:
α) Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής:
− Φωτοαντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του
ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του
πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους
εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια πολεο−
δομική υπηρεσία.
− Κατάσταση, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά
το ακίνητο που κατασκευάζεται, η επιφάνειά του, η το−
ποθεσία και τα όριά του, το κατασκευαστικό στάδιο που
βρισκόταν στην αρχή του οικείου φορολογικού έτους
και οι εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους
αυτού, ο αριθμός των αποδείξεων δαπανών που διενερ−
γήθηκαν μέσα στο έτος και η συνολική αξία αυτών, ανε−
ξάρτητα από το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
β) Σε περίπτωση κατασκευής δεξαμενής κολύμβησης
(πισίνας), φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής και
κατάσταση των αποδείξεων δαπανών κατασκευής που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο οικείο φορολογικό έτος.
γ) Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, επικυρωμένα αντί−
γραφα των σχετικών συμβολαίων είτε βεβαίωση (ή πε−
ρίληψη του οικείου συμβολαίου) του συμβολαιογράφου,
στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η
επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, η αντικειμε−
νική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι
ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος που καταβλήθηκε για τη
μεταβίβαση αυτή, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος,
τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα
και τα στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων.
18. Για την απόδειξη της ετήσιας αντικειμενικής δα−
πάνης για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρη−
ματικών ποσών, φωτοαντίγραφο της δήλωσης άτυπης
δωρεάς ή γονικής παροχής ή διπλότυπη απόδειξη ή
γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χο−
ρηγίας, η οποία εκδίδεται από το δωρεοδόχο και, σε
κάθε περίπτωση, κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή,
του δωρολήπτη και το ποσό για κάθε δωρεά ή γονική
παροχή ή χορηγία.
19. Για την ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για την
απόσβεση δανείων (στεγαστικών − προσωπικών δα−
νείων) ή πιστώσεων, βεβαίωση του δανειοδότη για το
συνολικό ετήσιο ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων
που καταβλήθηκαν μέσα στο οικείο φορολογικό έτος.
20. Αναλυτικό πίνακα με τα στοιχεία εσόδων (εισοδή−
ματα, δωρεές κ.λπ.) και των δαπανών, από τον οποίο να
προκύπτει το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου που
ο υπόχρεος επικαλείται για την κάλυψη της διαφοράς
της δαπάνης.
21. Σε περίπτωση που η δήλωση του υπόχρεου υπο−
βάλλεται από κληρονόμο του, μαζί μ' αυτή πρέπει να
υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από κληρονό−
μους θανόντος ή από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονο−
μιάς, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρ−
μοδιότητα της οποίας κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή
βρισκόταν η έδρα της επιχειρηματικής επαγγελματικής
τους εγκατάστασης πριν από το θάνατό του.
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22. Στις περιπτώσεις που οι εκδότες των πιο πάνω
δικαιολογητικών είναι αλλοδαποί και τα δικαιολογητικά
αυτά (αποδείξεις κ.λπ., τα οποία σ' αυτές τις περιπτώ−
σεις εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ξένου
κράτους) είναι διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα, πρέπει
μαζί με καθένα από αυτά τα δικαιολογητικά να υποβάλ−
λεται και μετάφρασή του στα ελληνικά. Η μετάφραση
αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε αρχή γενικά
ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα.
23. Ειδικά για δημόσια έγγραφα θα πρέπει να φέ−
ρουν την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ
Α188/27−11−1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει
στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει
στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και
ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει
στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Η
σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτεί−
ται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα.
(ΠΟΛ 1026/2014)
24. Οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα,
απαιτείται να προσκομίζουν κατά περίπτωση τα εξής
δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:
α. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του
διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από το φόρο
εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που
μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι
και Μεταξουργείο του Iστορικού Kέντρου της Αθήνας,
με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της
παρ. Β2 του άρθρου 44 του Ν.4030/2011, συνυποβάλλο−
νται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται
στην ΠΟΛ.1096/2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄1162):
αα. Βεβαίωση του Τμήματος−Γραφείου Διοικητικής
και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ,
από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης
επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και
η εγκατάστασή της από την 25η Νοεμβρίου 2011 και
μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και
Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.
ββ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου
θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό μισθω−
τήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη
ΔΟΥ), από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη
της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η
θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμ−
φωνημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης
υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
γγ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για
την περίοδο που αιτείται.
δδ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις
διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως, σύμφωνα
με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
εε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάστα−
ση της χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας της
επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις των π. δ/των της 2/13.7.1994
(Δ΄704) και 23.7/19.8.1998 (Δ΄616) και είναι μεταξύ των
περιλαμβανομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
της παρούσας.
β. Τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν μέσα
στο φορολογικό έτος 2014 δαπάνες επιστημονικής και

τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση για την υπο−
βολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες
έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.
γ. Για τις ατομικές επιχειρήσεις που υπάγονται στο
άρθρο 71 του Ν.3842/2010, περί φορολογικών κινήτρων
ευρεσιτεχνιών, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αναφέρεται στην
ΠΟΛ.1203/2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄2147).
δ. Για τις ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
επωφεληθούν των κινήτρων για την ενίσχυση της κινη−
ματογραφικής παραγωγικής, έχουν εφαρμογή οι όροι
και οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την ΠΟΛ.1132/2011
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού
(ΦΕΚ Β΄1392), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 73 του
Ν.3842/2010.
ε. Οι ατομικές οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακίνη−
τα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν
από την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν μέσα στο φο−
ρολογικό έτος 2014, υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση
των οικοδομών αυτών, προκειμένου να προσδιοριστεί το
φορολογητέο εισόδημά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του
Ν.4223/2013 με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος στο
άρθρο 72 του Ν.4172/2013.
Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζονται τα ακόλουθα:
• στοιχεία, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η
ανέγερση άρχισε πριν
από την 1.1.2006 και δεν έχει
ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους,
• τα ακαθάριστα έσοδα όπως προσδιορίσθηκαν
με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του
Ν.2238/1994, που προέκυψαν μέσα στο φορολογικό έτος
2014 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας
ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή,
η άδεια κατασκευής της οποίας έχει εκδοθεί πριν από
την 1.1.2006,
• Επίσης, υπόχρεοι ως άνω είναι και οι ατομικές οι−
κοδομικές επιχειρήσεις για τα ακίνητα των οποίων η
άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2006 αλλά
εξαιρούνται των διατάξεων του ΦΠΑ βάση της παραγρ.
3 του άρθρου 1 του Ν. 3487/2005.
στ. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο (2) αντίτυπα, όταν το νομικό πρό−
σωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για
τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του
Ν.2052/1992 (ΦΕΚ Α΄94).
ζ. Τα φυσικά πρόσωπα για κάθε άτομο που απασχό−
λησαν από 1.1.2014 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρ−
θρου 4 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄276), υποβάλλουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοι−
χεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν,
ββ. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονο−
μικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαι−
ώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων,
γγ. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία
να δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο πάνω πρόσωπα
καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
η. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία
περιλαμβάνει:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) Κατάσταση με τα ποσά της φορολογικής αναμόρ−
φωσης κατά κατηγορία δαπανών,
β) Κατάσταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα επι−
βατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. της επιχείρησης με τον αριθμό
κυκλοφορίας και τον κυβισμό τους, αντίστοιχα,
γ) Κατάσταση Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων,
• Οι ατομικές επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσι−
ες οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜ−
ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους
2014 (Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο 1 της
Κ2−11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄27) απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής−Φορολογικής Βάσης
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.) βάσει του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών και ανάλυσή του (προέλευση ποσών).
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γ. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών.
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους
2014 (Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο 1 της
Κ2−11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 27) απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Αντίγραφο του φορολογικού ισολογισμού και του
λογαριασμού φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
25. Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Ει−
σοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω δι−
αδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα
Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φο−
ρολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).
Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύ−
πων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το φορολογούμενο.
Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.
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904

905

Á.Ö.Ì. ÅêìéóèùôÞ

Ïíïìáôåðþíõìï ÅêìéóèùôÞ

(4)

Ðïóü

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

906

Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

011

Ï ÕÐÏÂÁËËÙÍ
Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé, åßôå áõôïðñïóþðùò,åßôå áðü ïðïéïíäÞðïôå ôñßôï,
ìå ôçí åðßäåéîç ôçò ôáõôüôçôÜò ôïõ.

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ
ÕÐÏÂÏËÇÓ

Á.Ö.Ì.

Á.Ö.Ì.
012

010

Åðþí. : ..........................................................

Åðþíõìï: .............................................................

¼íïì. : ..........................................................

¼íïìá : ...............................................................

Ä/íóç : ..........................................................

Ä/íóç : .................................................................

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. : ............................................

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

(5)

Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò : ....................

(5)

Êáôçãïñßá Üäåéáò : .......................................

(Óöñáãßäá êáé õðïãñáöÞ)

Áñéè. Ä. Ôáõô. : ....................................................

(1) Óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá. (2) Óå êÜèå ðåñßðôùóç óôï Ýíôõðï áõôü óçìåéþíåôáé × óôï áíÜëïãï ôåôñÜãùíï ôçò áðÜíôçóçò (ëåêôéêü) êáé ü÷é óôïí áíôßóôïé÷ï áñéèìü (1,2 êëð) áõôÞò.
(3) ÅÜí êáôáâÜëáôå åíïßêéá óå ðåñéóóüôåñïõò åêìéóèùôÝò óõíõðïâÜëåôå êáôÜóôáóç. Óôïí ðßíáêá áíáãñÜöïíôáé ôá åíïßêéá ðïõ âáñýíïõí ôçí êëåéüìåíç ÷ñÞóç.
(4) Óå ðåñßðôùóç äùñåÜí ðáñá÷þñçóçò åãêáôÜóôáóçò, óõìðëçñþóôå áíôßóôïé÷á ôá ðåäßá Äéåýèõíóç åãêáôÜóôáóçò, ðåñßïäïò ðáñá÷þñçóçò, Ïíïìáôåðþíõìï éäéïêôÞôç êáé ÁÖÌ éäéïêôÞôç.
(5) Ïé åíäåßîåéò áõôÝò óõìðëçñþíïíôáé åöüóïí óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Üñèñïõ 38 ôïõ í. 2873/2000
(6) Óõìðëçñþíåôáé áðü óõããñáöåßò, ìïõóïõñãïýò êáé êáëëéôÝ÷íåò, æùãñÜöïõò Þ ãëýðôåò Þ ÷áñÜêôåò ðáñ. 7 áñèñ. 48 ôïõ í.2238/94 ìüíï ãéá ôá ìåôáöåñüìåíá åéóïäÞìáôá.
(7) Åßóôå åðéôçäåõìáôßáò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñ. óô´, ðáñáãñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 12;
(8) ÁöïñÜ öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé Ý÷ïõí ôçí åìðïñéêÞ éäéüôçôá üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôçí ðáñ. 1 ôçò åãêõêëßïõ 1120/2014.
ÅÊÄÏÓÇ 2015
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ÐÉÍÁÊÁÓ ÓÔ´. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ (ÁÐÏ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ÊÁÉ ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ) ÌÅ ÁÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ÂÉÂËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÁËËÁÓÓÏÌÅÍÙÍ / ÌÇ ÕÐÏ×ÑÅÙÍ ÓÅ ÔÇÑÇÓÇ ÂÉÂËÉÙÍ
á) ÁãïñÝò

Åóùôåñéêïý

â) ÁðïãñáöÞ

ÅéóáãùãÝò

¸íáñîçò

ËÞîçò

åìðïñåõìÜôùí

231

232

åìðïñåýìáôá

256

257

á’ & â’ õëþí-õëéêþí óõóê.

235

236

Ýôïéìá ðñïúüíôá êáé õðïðñïúüíôá

259

260

áíáëþóéìùí õëéêþí

239

240

ðñþôåò êáé âïçèçôéêÝò ýëåò

261

262

áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí

243

244

õëéêÜ óõóêåõáóßáò

264

265

åéäþí óõóêåõáóßáò

247

248

çìéôåëÞ

267

268

Óýíïëï áãïñþí 251

252

õðïëåßììáôá

270

271

520

521

ÁãïñÝò ðáãßùí ÷ñÞóçò

Óýíïëï áðïãñáöÞò

812

811

ã) ÁêáèÜñéóôá ¸óïäá Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò

å) ÁêáèÜñéóôá ¸óïäá ÁãñïôéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò

ä) ÁêáèÜñéóôá ¸óïäá Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí

÷ïíôñéêÞ ðþëçóç åìðïñåõìÜôùí

263

éäéùôéêÞ ðåëáôåßá

274

ðþëçóç éäßùí ðñïúüíôùí

643

ëéáíéêÞ ðþëçóç åìðïñåõìÜôùí

266

åðéôçäåõìáôßåò ê.ô.ë.

280

ëïéðÜ Ýóïäá

644

÷ïíôñéêÞ ðþëçóç ðñïúüíôùí

269

Ð.Õ. Ðñïò ôï Äçìüóéï

279

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

645

ëéáíéêÞ ðþëçóç ðñïúüíôùí

272

Ð.Õ. ...................................................... 276

Óýíïëï Åóüäùí Áãñïô. Äñáóôçñ.

646

ëïéðÜ Ýóïäá äñáóôçñéüôçôáò

273

ËïéðÜ Ýóïäá ðáñ. õðçñåóéþí

282

Óýíïëï Åóüäùí Ðáñï÷. Õðçñåó.

547

Óýíïëï Åóüäùí Åìðïñ.-Ìåô.

540

óô) ÄáðÜíåò

Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí

Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò

ÅéóöïñÝò óå ôáìåßá ÏÁÅÅ êôë. (1)

ÁãñïôéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò

516

517

518

áìïéâÝò ðñïóùðéêïý

522

523

524

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí

525

526

527

ðáñï÷Ýò ôñßôùí, öüñïé-ôÝëç

528

529

530

éäéü÷ñçóç

531

532

533

äéÜöïñá Ýîïäá

534

535

536

ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá

537

538

539

áðïóâÝóåéò ðáãßùí

541

542

543

Üñäåõóçò

515

Óýíïëï äáðáíþí

545

544

546

æ) Ëïãéóôéêüò ðñïóäéïñéóìüò êáèáñþí êåñäþí åðé÷åéñÞóåùí ìå áðëïãñáöéêÜ âéâëßá
Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò

Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí

ÁãñïôéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò

ÓõíïëéêÜ

Óýíïëï ÁêáèÜñéóôùí Åóüäùí

548

549

550

551

Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëçèÝíôùí (Áíáëþóåùí)

552

553

554

555

Ìåßïí: ÄáðÜíåò ÷ñÞóçò

556

557

558

559

ÊÝñäïò âÜóåé Ëïãéóôéêïý ðñïóäéïñéóìïý

560

561

562

563

ÐëÝïí: ÄáðÜíåò ìç åêðéðôüìåíåò.(2)

564

565

566

567

568

569

570

571

Êáèáñü áðïôÝëåóìá ìå ëïãéóôéêü ðñïóäéïñéóìü

ÐÉÍÁÊÁÓ Æ´. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÁÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ÂÉÂËÉÁ
ðëÝïí êáèáñü ìåôáö/íï åéóïä. ðáñ. 7 áñèñ. 48 í.2238/94

(4)

ìåßïí äáðÜíç åðéóô. Ýñåõíáò (åîùëïãéóôéêÜ)

319

ìåßïí áöïñïë. åêðôþóåéò áíáðô. íüìùí

592

318

ìåßïí Ýêðôùóç ðïóþí ëüãù áðáó÷. áíáðÞñùí ðáñ.10 áñèñ.4 í. 3522/06

313

383

á

384 â

ìåßïí áðïóâÝóåéò Üäåéáò Ö.Ä.×. í. 3888/2010

312

ìåßïí ðïóü åðÝíäõóçò ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/10

382

ÖïñïëïãçôÝá ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá áðü åðé÷åéñ. äñáóô.

346

ìåßïí ôï åéóüäçìá ôçò ðáñ.6 áñèñ. 29 êáé ðáñ. 5 áñèñ. 58 (ìÝ÷ñé 10 kw)(5)

324

ÖïñïëïãçôÝá ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá áðü áãñïôéêÞ äñáóôçñ.

347

Êáèáñü åéóüäçìá ðåñ. óô´ ðáñáãñ. 2 Üñèñ.12 (3)

348

(1) ÁíáãñÜöåôáé ôï ðïóü ôùí õðï÷ñåùôéêþí åéóöïñþí óå ôáìåßá áóöÜëéóçò (Ï.Á.Å.Å. êôë.)
(2) ÌåôáöïñÜ áðü êáôÜóôáóç öïñïëïãéêÞò áíáìüñöùóçò.
(3) ÁíáãñÜöåôáé ôï ðïóü ôçò äéáöïñÜò ðïõ áðïìÝíåé ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí õðï÷ñåùôéêþí åéóöïñþí áðü ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò.
(4) ÁíáãñÜöåôáé ôï êáèáñü ìåôáöåñüìåíï åéóüäçìá ôùí õðü÷ñåùí ôçò ðáñ. 7 ôïõ Üñèñ. 48 í. 2238/94.
(5) ÁíáãñÜöåôáé ôï áíôßóôïé÷ï åéóüäçìá áðü ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí áôïìéêÞ åðé÷åßñéóç/íïìéêÜ ðñüóùðá (ìå áðëïãñáöéêÜ âéâëßá) êáé áöáéñåßôáé ìüíï üôáí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôá âéâëßá ôïõò.
Ãéá ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ìåôáöÝñåôáé óôï êùäéêü 659 ôïõ åíôýðïõ Å1.
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ÐÉÍÁÊÁÓ Ç´. ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÄÉÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ÂÉÂËÉÁ
¸íáñîçò(1)

á) Éóïëïãéóìïý

ËÞîçò

â) Åóïäá

(ÁÉ) 161

162

óõíïëéêÜ Ýóïäá áðü ðáñï÷Þ õðçñåóéþí

(Ë/73)

459

2. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç
ìåôï÷þí õðÝñ ôï Üñôéï

(ÁÉÉ)

165

166

åðé÷ïñçãÞóåéò êáé äéÜöïñá Ýóïäá ðùëÞóåùí

(Ë/74)

465

3. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãÞò

(ÁÉÉÉ) 169

170

Ýóïäá ðáñåðüìåíùí áó÷ïëéþí

(Ë/75)

467

4. ÁðïèåìáôéêÜ êåöÜëáéá

(ÁÉV) 173

174

Ýóïäá êåöáëáßùí

(Ë/76)

469

5. ÁðïôåëÝóìáôá óå íÝï

(AV)

177

178

éäéïðáñáãùãÞ ðáãßùí & ÷ñçóéìïð. ðñïâë. åêìåôÜëëåõóçò (Ë/78)

471

6. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò(ÃÉ)

181

182

Ýêôáêôá êáé áíüñãáíá Ýóïäá êáé êÝñäç

475

7. Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò (ÃÉÉ) 185

186

ã) Êüóôç

8. Ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß
ðáèçôéêïý

(Ä)

189

190

áîßá ðáñá÷èÝíôùí ðñïúüíôùí åôïßìùí êáé çìéôåëþí

412

9. Ïöåéëüìåíï êåöÜëáéï

(Á)

193

194

êüóôïò á’ & â’ õëþí - õëéêþí óõóêåõáóßáò

416

10. ÊåöÜëáéï åéóðñáêôÝï óôçí
åðüìåíç ÷ñÞóç

(ÄÉÉ4) 163

164

êüóôïò áíáëþóéìùí õëéêþí ðïõ áíáëþèçêáí

420

11. ÐåëÜôåò

(ÄÉÉ1) 167

168

êüóôïò áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí ðïõ áíáëþèçêáí

424

12. ÃñáììÜôéá åéóðñáêôÝá

(ÄÉÉ2) 171

172

êüóôïò åéäþí óõóêåõáóßáò ðïõ áíáëþèçêáí

425

13. Õðïó÷åôéêÝò åðéóôïëÝò
êáé ëïéðïß ôßôëïé

(ÄÉÉ2á) 175

176

äáðÜíåò ðáñáãùãÞò

428

14. ÃñáììÜôéá óå êáèõóôÝñçóç (ÄÉÉ3) 179
15. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò
ìåôá÷ñïíïëïãçìÝíåò
(ÄÉÉ3á) 183

180

öýñá âéïìç÷áíïðïßçóçò

431

184

ä) ÄáðÜíåò

16. ÅðéôáãÝò ìå êáèõóôÝñçóç
(óöñáãéóìÝíåò)
(ÄÉÉ3â) 187

188

óýíïëï äáðáíþí ãéá ðáñï÷Þ õðçñåóéþí

461

17. Åðéóöáëåßò - åðßäéêïß ðåëÜôåò
êáé ÷ñåþóôåò
(ÄÉÉ10) 191

192

Ýêôáêôá êáé áíüñãáíá Ýîïäá êáé æçìéÝò

477

1. ÊåöÜëáéï

ÐÉÍÁÊÁÓ È´. ÁÍÁËÕÔÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÄÉÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ÂÉÂËÉÁ
á) ÐùëÞóåéò

×ïíôñéêÝò Åóùôåñéêïý

ÅîáãùãÝò

ÅíäïêïéíïôéêÝò Ðáñáäüóåéò

ËéáíéêÝò Åóùôåñéêïý

ÐùëÞóåéò óôï Äçìüóéï

åìðïñåõìÜôùí

466

478

474

470

841

ðñïúüíôùí åôïßìùí êáé çìéôåëþí

464

476

472

468

842

õðïðñïúüíôùí - õðïëåéììÜôùí

480

843

844

845

846

á’ & â’ õëþí - õëéêþí óõóêåõáóßáò

482

847

848

849

850

áíáëùóßìùí õëéêþí

484

851

852

853

854

áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí

486

855

856

857

858

åéäþí óõóêåõáóßáò

487

859

860

861

862

488

863

864

865

866

ðùëÞóåéò ãéá ëïãáñéáóìü ôñßôùí

508

512

867

868

869

ðùëÞóåéò ðáãßùí

195

870

871

872

873

ÓÕÍÏËÏ ÐÙËÇÓÅÙÍ

óôï åóùôåñéêü

â) Åóïäá áðü ðáñï÷Þ õðçñåóéþí
ðñïìÞèåéåò - ìåóéôåßåò

453

ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôï Äçìüóéï

455

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

457

ä) ÁãïñÝò

Åóùôåñéêïý

åìðïñåõìÜôùí

óå ôñßôåò ÷þñåò

óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç
874

875

876

877

ÅéóáãùãÝò

Åíäïêïéí. áðïêôÞóåéò

ã) Êüóôïò ðñïúüíôùí - åìðïñåõìÜôùí (êëåéüìåíç ÷ñÞóç)
êüóôïò ðùëçèÝíôùí åìðïñåõìÜôùí 404
êüóôïò ðùëçèÝíôùí ðñïúüíôùí

408

Óýíïëï (Êüóôïò ðùëçèÝíôùí)

434

å) ÁðïãñáöÞ åìðïñåýóéìùí
óôïé÷åßùí ðñþôùí êáé âïçè. õëþí

¸íáñîçò

ËÞîçò

401

402

403

åìðïñåýìáôá

426

427

á´& â´ õëþí - õëéê. óõóê. 405

406

407

ðñïúüíôá Ýôïéìá êáé çìéôåëÞ

429

430

áíáëþóéìùí õëéêþí

409

410

411

õðïðñïúüíôá êáé õðïëåßììáôá

432

433

áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí

413

414

415

ðáñáãùãÞ óå åîÝëéîç

435

436

åéäþí óõóê.

(Ë/28)

417

418

419

á’ & â’ ýëåò - õëéêÜ óõóêåõáóßáò 437

438

Óýíïëï áãïñþí

421

422

423

áíáëþóéìá õëéêÜ

440

441

ÁãïñÝò ðáãßùí

878

879

880

áíôáëëáêôéêÜ ðÜãéùí óôïé÷åßùí

443

444

åßäç óõóêåõáóßáò

446

447

óô) ÄáðÜíåò (óõíïëéêÜ)
æ) ÁðïôåëÝóìáôá êáé äåßêôåò

(Ë/28)

Óýíïëï áðïãñáöÞò

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ðñïóùðéêïý

(Ë/60)

439

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí

(Ë/61)

442

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÁÐÏ ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

463

ðáñï÷Ýò ôñßôùí

(Ë/62)

445

ÌÉÊÔÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÁÐÏ ÐÙËÇÓÅÉÓ

496

öüñïé - ôÝëç

(Ë/63)

448

ÏËÉÊÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ

473

490

491

äéÜöïñá Ýîïäá

(Ë/64)

451

ÊÁÈÁÑÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ×ÑÇÓÇÓ

479

494

495

ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá

(Ë/65)

452

ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÐÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÍÔÁÉ

481

498

499

áðïóâÝóåéò ðáãßùí

(Ë/66)

454

ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ

483

502

503

ðñïâëÝøåéò åêìåôÜëëåõóçò

(Ë/68)

456

ÁËËÁ ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÊÅÑÄÇ

485

506

507

ïñãáíéêÜ Ýîïäá õðïêáôáóôçìÜôùí

(Ë/69)

458

% ìéêôü åìðïñéêü áðïôÝëåóìá åðß êüóôïõò

500

881

511

460

% ìéêôü åìðïñéêü áðïôÝëåóìá åðß ðùëÞóåùí

504

882

883

462

% áðïôÝëåóìá ðáñï÷Þò õðçñåóéþí åðß åóüäùí 884

885

886

Üèñïéóìá Ë/95+Ë/97 (ìå ðñüóçìï)
Ãåíéêü óýíïëï åîüäùí

Óõíïëéêü ðïóü êáôÜóôáóçò öïñïëïãéêÞò áíáìüñöùóçò (2) 196

ÌåôáöïñÜ áðïôåëåóìÜôùí áðü áðëïãñáöéêÜ âéâëßá

450

449

ç) Åóïäá êáôÜ Ì.Ó.Ê.Ê.
Êùäéêüò áñéèìüò
ðéíÜêùí Ì.Ó.Ê.Ê.

(3)

¸óïäá

197

(1) Óõìðëçñþíåôáé ìüíï üôáí ôá ó÷åôéêÜ óôïé÷åßá äåí ðñïêýðôïõí áðü ôçí áðïãñáöÞ ëÞîçò óôï Ýíôõðï Å3 ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò, ïìïßùò ãéá ôá óôïé÷åßá Ýíáñîçò ôïõ ðßíáêá È´, õðïðßíáêáò å.
(2) ÌåôáöïñÜ áðü êáôÜóôáóç öïñïëïãéêÞ áíáìüñöùóçò
(3) Óõìðëçñþíåôáé áðü ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò (Ï.Å., Å.Å. êôë.) ðïõ ìåôáôñÜðçêáí ìÝóá óôç ÷ñÞóç óå ÅÐÅ Þ ÁÅ ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò êáé ôçñïýóáí áðëïãñáöéêÜ âéâëßá ôïõ Ê.Ö.Á.Ó.
ÁíáãñÜöïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí áðëïãñáöéêþí âéâëßùí ôïõ Ê.Ö.Á.Ó. ìÝ÷ñé ôï ÷ñüíï ïëïêëÞñùóçò ôïõ ìåôáó÷çìáôéóìïý (÷ïñÞãçóç ÁÑÌÁÅ), üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí
áðü ôçí áðïãñáöÞ Ýíáñîçò (ÐÏË.1083/15.6.2009).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ÐÉÍÁÊÁÓ I´. ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÊÁÈÁÑÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ

á/á

Á/Á åñãïëáâéêïý Þ
óõìâïëáßïõ áãïñÜò áêéíÞôïõ
êáé ïíïìáôåðþíõìï
óõìâïëáéïãñÜöïõ

Áîßá åñãïëáâéêïý
Þ óõìâïëáßïõ
áãïñÜò ïéêïðÝäïõ

Tïðïèåóßá ïéêïäïìÞò

(1)

ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ðùëÞóåéò
äéáìåñéóìÜôùí êôë.
(¢ñèñï 34, 35 êáé36. í.2238/1994)

Óõíô/óôÞò
êáèáñïý
êÝñäïõò

ÊáèáñÜ (ôåêìáñôÜ) êÝñäç

1.

682

685

688

2.

683

686

689

3.

692

694

696

4.

693

695

697

ÓÕÍÏËÏ 684

687

690

ÄéáöïñÜ êåñäþí (2) 691
áãïñÝò õëéêþí êáé ðáãßùí

377

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí

áìïéâÝò ðñïóùðéêïý

378

ðáñï÷Ýò ôñßôùí, öüñïé-ôÝëç 380

äéÜöïñá Ýîïäá

379

381

ÐÉÍÁÊÁÓ IÁ´( 3 ). ÁÍÁÃÑÁÖÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÙÍ ÓÔÏÉ×ÅÉÙÍ ÅÄ× (ÔÁ×É), ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ Ä.×., ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÙÍ ÄÙÌÁÔÉÙÍ, ÊËÐ.
â) AYTOKINHTA (Ä.×.)

á) Å. Ä. ×. (ÔÁÎÉ)
á/á

¸äñá

Áñéèìüò
Êõêëïöïñßáò

Ðïóïóôü
óõíéä/óßáò %

á/á

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

Áñéèìüò
Êõêëïöïñßáò

Åßäïò êáõóßìïõ
Â/Ê - Ð/Ê - Õ/Ã

Ìéêôü öïñôßï
ãéá ôá öïñôçãÜ

ã) ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ ÄÙÌÁÔÉÁ , ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ - ÊÁÌÐÉÍÃÊ - ËÉÁÍÏÐÙËÇÔÅÓ
ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ

ÄÙÌÁÔÉÁ
ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ

ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÊÁÌÐÉÍÃÊ
ËéáíïðùëçôÞò ìå ßäéá áãñïôéêÜ ðñïúüíôá

Áñéèìüò

ÌÏÍÏ×ÙÑÁ
ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ

Áñéèìüò

ÄÉ×ÙÑÁ
ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ

Áñéèìüò

ÔÑÉ×ÙÑÁ
ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ

Áñéèìüò

ÈÅÓÅÉÓ ÓÊÇÍÙÍ-ÔÑÏ×.-ÁÕÔ/ÔÙÍ

ÍÁÉ

Óçìåéþóåéò Öïñïëïãïýìåíïõ :

(1) Ï ðßíáêáò áõôüò óõìðëçñþíåôáé áðü ôïõò õðü÷ñåïõò ìå åéóïäÞìáôá áðü ðùëÞóåéò áêéíÞôùí ãéá ôá ïðïßá ç Üäåéá êáôáóêåõÞò Ý÷åé åêäïèåß ìÝ÷ñé 31/12/2005.
(2) ÁíáãñÜöåôáé ôï 40% ôçò äéáöïñÜò ëïãéóôéêþí-ôåêìáñôþí êåñäþí óôçí ðåñßðôùóç ôÞñçóçò äéðëïãñáöéêþí âéâëßùí.
(3) Ôá óôïé÷åßá ôïõ ðßíáêá áõôïý óõìðëçñþíïíôáé áðü ôïõò õðü÷ñåïõò ãéá ðëçñïöïñéáêïýò ëüãïõò.
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ:
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰ:
ȰɌɀ:
ɉɅȵɉȺɉɁɃɇ ȿɃȳȻɇɈȸɇ ɌɃɆɃɈȵɍɁȻȾɃɇ:

I.

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ĭȅȇȅȁȅīǿȀǾȈ ǹȃǹȂȅȇĭȍȈǾȈ (ȐȡșȡĮ 22 țĮȚ 23 Ȟ.4172/2013)

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮȝȩȡĳȦıȘȢ Ș ıĲȒȜȘ (4) ȝİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȠıȐ.

ǹ/ǹ

ǼǿǻȅȈ ǻǹȆǹȃǾȈ

ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆȅȈȅ ǹȃǹȂȅȇĭȍȈǾȈ

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

ȉȩțȠȚ Įʌȩ įȐȞİȚĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ (ʌİȡ.Į'
ȐȡșȡȠȣ 23)

2001

2.

ǻĮʌȐȞȘ ȖȚĮ ĮȖȠȡȐ ĮȖĮșȫȞ Ȓ ȜȒȥȘ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȞȦ 500 İȣȡȫ ȤȦȡȓȢ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȡĮʌİȗȚțȠȪ ȝȑıȠȣ ʌȜȘȡȦȝȒȢ (ʌİȡ.ȕ' ȐȡșȡȠȣ 23)

2002

3.

ȂȘ țĮĲĮȕȜȘșİȓıİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ (ʌİȡ.Ȗ' ȐȡșȡȠȣ 23)

2003

4.

ȂȘ İțʌȚʌĲȩȝİȞİȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ (ʌİȡ.į' ȐȡșȡȠȣ 23)

2004

5.

ȆȡȩıĲȚȝĮ, ʌȠȚȞȑȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ (ʌİȡ.İ' ȐȡșȡȠȣ 23)

2005

6.

ȆĮȡȠȤȒ Ȓ ȜȒȥȘ ĮȝȠȚȕȫȞ ıİ ȤȡȒȝĮ Ȓ İȓįȠȢ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȠȪȞ ʌȠȚȞȚțȩ
ĮįȓțȘȝĮ (ʌİȡ. ıĲ' ȐȡșȡȠȣ 23)

2006

7.

ĭȩȡȠȚ-ĲȑȜȘ ʌȠȣ įİȞ İțʌȓʌĲȠȣȞ (ʌİȡ.ȗ' ȐȡșȡȠȣ 23)

2007

8.

ȉİțȝĮȡĲȩ ȝȓıșȦȝĮ țĮĲȐ ĲȠ ȝȑĲȡȠ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 3% ĲȘȢ
ĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȒȢ ĮȟȓĮȢ ĲȠȣ ĮțȚȞȒĲȠȣ (ʌİȡ. Ș' ȐȡșȡȠȣ 23)

2008

9.

ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ įȚİȟĮȖȦȖȒ İȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ ȘȝİȡȓįȦȞ țĮȚ
ıȣȞĮȞĲȒıİȦȞ (ʌİȡ.ș' ȐȡșȡȠȣ 23)

2009

10.

ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ įȚİȟĮȖȦȖȒ İȠȡĲĮıĲȚțȫȞ İțįȘȜȫıİȦȞ (ʌİȡȚʌĲ.Ț' ȐȡșȡȠȣ
23)

2010

11.

ǻĮʌȐȞİȢ ȥȣȖĮȖȦȖȓĮȢ (ʌİȡ. ȚĮ' ȐȡșȡȠȣ 23)

2011

12.

ȆȡȠıȦʌȚțȑȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ (ʌİȡȚʌĲ.Țȕǯ ȐȡșȡȠȣ 23)

2012

13.

ǻĮʌȐȞİȢ ʌȡȠȢ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪȢ țĮĲȠȓțȠȣȢ ȝİ ȑįȡĮ ıİ țȡȐĲȠȢ ȝȘ
ıȣȞİȡȖȐıȚȝȠ Ȓ ȝİ ʌȡȠȞȠȝȚĮțȩ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȩ țĮșİıĲȫȢ (ʌİȡ. ȚȖ'
ȐȡșȡȠȣ 23)

14.

ǻĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ İȞįȠȠȝȚȜȚțȐ ȝİȡȚıȝȐĲĮ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ
ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 48 (ʌĮȡ.4 ȐȡșȡȠȣ 48)

2013

2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
15.

ȂȘ İțʌĲȚʌĲȩȝİȞİȢ įĮʌȐȞİȢ ĲȩțȦȞ-ȊʌȠțİĳĮȜĮȚȠįȩĲȘıȘ (ȐȡșȡȠ 49
Ȟ.4172/2013)

2015

ȂȘ İțʌĲȚʌĲȩȝİȞİȢ įĮʌȐȞİȢ ĮʌȠıȕȑıİȦȞ Įʌȩ ȣʌİȡĮȟȓĮ ȜȩȖȦ
ıȣȖȤȫȞİȣıȘȢ (ȐȡșȡĮ 52 & 54 Ȟ.4172/2013)

2016

ǻĮʌȐȞİȢ ĳȠȡȑȦȞ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȑıȠįĮ
ĮʌĮȜȜĮııȩȝİȞĮ ĲȘȢ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ

2017

ǻĮʌȐȞİȢ ȞĮȣĲȚȜȚĮțȫȞ İʌȚȤ/ıİȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȑıȠįĮ
ĮʌĮȜȜĮııȩȝİȞĮ ĲȘȢ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ

2018

19.

ǻĮʌȐȞİȢ ĮʌĮȜȜĮııȩȝİȞȦȞ ȃ.Ȇ.

2019

20.

ȁȠȚʌȑȢ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑțʌĲȦıȘ

2020

ȈȊȃȅȁȅ

2100

16.

17.

18.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ǿǿ. ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȍȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ǹ/ǹ

īȇǹȂȂ.

ǹȇǿĬȂ.

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ȀȊǺ.ǼȀǹȉ.

ǹ/ǹ

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

īȇǹȂȂ.

3

ǹȇǿĬȂ.

ȀȊǺ.ǼȀǹȉ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ :
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰ:
ȰɌɀ:
ɉɅȵɉȺɉɁɃɇ ȿɃȳȻɇɈȸɇ ɌɃɆɃɈȵɍɁȻȾɃɇ:
ǿǿǿ. ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹȆȅǻȅĬǼȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȅĭǼǿȁȅȂǼȃȍȃ ĭȅȇȍȃ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ Ȁǹǿ ǼȂȂǼȈȍȃ ĭȅȇȍȃ
(ĭȆǹ ț.Ĳ.Ȝ.)
ǼǿǻȅȈ ĭȅȇȅȊ

Ȇ

Ȁȍǻǿ

ȆȇȅȀȊȆȉȅȃȉǼȈ

Ȁȍǻǿ

ȀȅȈ

ĭȅȇȅǿ (Į)

ȀȅȈ

ǻǾȁȍĬǼȃȉǼȈ

Ȁȍǻǿ

ǻǿǹĭȅȇǹ

ĭȅȇȅǿ (ȕ)

ȀȅȈ

(Į)-(ȕ)

ȂǿȈĬȍȉǼȈ
ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ

ǹ

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

ǹȇĬȇȅ 15
ȇ
ǹ
Ȁ
ȇ
ǹ
ȉ

Ȟ. 4172/2013
ȂǼȇǿȈȂǹȉǹ
ǹȇĬȇȅ 64 ʌĮȡ.1 Į
Ȟ. 4172/2013
ȉȅȀȅǿ
ǹȇĬȇȅ 64 ʌĮȡ.1 ȕ
Ȟ. 4172/2013

Ǿ
ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ Ȁǹǿ
Ĭ

ȁȅǿȆǹ

Ǽ

ǹȇĬȇȅ 64 ʌĮȡ.1 Ȗ Ȟ.
4172/2013

ȃ
ǹȂȅǿǺǼȈ īǿǹ
ȉ
Ǽ
Ȉ

ȈȊȂǺȅȊȁǼȊȉǿȀǼȈ
Ȁǹǿ ȁȅǿȆǼȈ
ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ
ǹȇĬȇȅ 64 ʌĮȡ.1 į
Ȟ. 4172/2013
ȉǼȋȃǿȀǹ Ǽȇīǹ
ǹȇĬȇȅ 64 ʌĮȡ.1 į
Ȟ. 4172/2013
ǹȈĭǹȁǿȈȂǹ ǹȆȅ
ȅȂǹǻǿȀȅ
ǹȈĭǹȁǿȈȉǾȇǿȅ
ǹȇĬȇȅ 64 ʌĮȡ.1 İ
Ȟ. 4172/2013
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ȆȇȅȂǾĬǼǿǼȈ
ĭȅȇǼȍȃ īǼȃǿȀǾȈ

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

ȀȊǺǼȇȃǾȈǾȈ
ǹȇĬȇȅ 64 ʌĮȡ.2
Ȟ. 4172/2013

ȁȅǿȆȅǿ
ȆǹȇǹȀȇǹȉǾĬǼȃȉǼȈ
ĭȅȇȅǿ

ĭȆǹ

ȋǹȇȉȅȈǾȂȅ

ĭȅȇȅȈ ȆȅȁȊȉǼȁǼǿǹȈ

ȁȅǿȆȅǿ ĭȅȇȅǿ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȅ ȊȆȅȋȇǼȅȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ȅ ȁȅīǿȈȉǾȈ ĭȅȇȅȉǼȋȃǿȀȅȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ
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Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ - ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÏÓ
Åðùí. : ...................................................
Ïíïì. : ...................................................
Ä/íóç : ...................................................
Á.Ö.Ì.. : .................................................
Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. : ....................................
Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò : .............
Êáôçãïñßá Üäåéáò : ................................

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

Ï ÍÏÌÉÌÏÓ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ

Ï ÄÇËÙÍ

Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ 2012

Äçëþíù õðåýèõíá üôé åßìáé êÜôï÷ïò ..................... ìç÷áíçìÜôùí Ýñãïõ (Ì.Å.) ìå ôá áêüëïõèá óôïé÷åßá:
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ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÙÍ ÅÑÃÙÍ (Ì.Å.)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

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

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

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

ÏÄÇÃÉÅÓ
1. Ç äÞëùóç áõôÞ õðïâÜëëåôáé áðü ôéò áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé áðü ôá ðñüóùðá ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ
Üñèñïõ 2 êáé ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 101 ôïõ í. 2238/1994 ðïõ åßíáé êÜôï÷ïé Ìç÷áíçìÜôùí ´Åñãùí, óå
äýï (2) áíôßôõðá, ìáæß ìå ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò.
2. Åðéóçìáßíåôáé, üôé ç ðéü ðÜíù áðáñßèìçóç ôùí ìç÷áíçìÜôùí Ýñãùí åßíáé åíäåéêôéêÞ. ÄçëáäÞ, åÜí åðé÷åßñçóç
Ý÷åé óôçí êáôï÷Þ ôçò ìç÷Üíçìá åêôÝëåóçò Ýñãïõ ìç áíáöåñüìåíï óôïí ðéü ðÜíù ðßíáêá, èá ðñÝðåé íá ôï
óõìðåñéëÜâåé óôçí ðáñïýóá äÞëùóç.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 17 Απριλίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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