
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1020 
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-

ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.  

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α΄167), 

όπως ισχύουν. 
β) Των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως 

ισχύουν. 
γ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 

(Α΄249), όπως ισχύουν. 
δ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν. 

ε) Των άρθρων 8, 21, 29, 47, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71 
και 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. 

στ) Των άρθρων 5, 10, 11, 15, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37 και 41 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν. 

ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 
(Α΄285), όπως ισχύουν. 

η) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
ν. 2690/1999 (Α΄45). 

θ) Της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α΄276), όπως 
ισχύουν. 

ι) Της ΠΟΛ.1008/2011 Α.Υ.Ο. (Β΄ 136), που αφορά τον 
καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσε-
ων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία 
υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από 
λογιστή φοροτεχνικό. 

ια) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄968 και Β΄1238) απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β΄130 
και Β΄372) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

3. Την αριθμ.1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την αριθ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 
και την αριθ.5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων». 

4. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φο-
ρολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 1 των άρθρων 67 και 68 του 
ν. 4172/2013. 

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1 
1. Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα 

τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολο-
γικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο 
παράρτημα της παρούσας. 

2. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρό-
θεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές 
δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Ει-
σοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φο-
ρολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής με-
θόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. 
κατά περίπτωση. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων 
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλ-
λουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο 
Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη 
συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επι-
μέρους εισοδήματά τους. 

4. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός 
του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κα-
τάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος. 

5. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με 
επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά 
το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
(έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση). 

6. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το 
σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκα-
ταστημάτων και κλάδων. 

7. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών 
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπλη-
ρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν. 

8. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατά-
σταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν 
μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως 
δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής 
Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

9. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση 
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογι-
στικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα 

της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών 
αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά 
πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. 

10. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα 
από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση 
που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία 
μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται 
χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπό-
ψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμε-
να, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται 
ποσά. 

11. Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ημεδαπές 
επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυ-
πο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο 
εισόδημα. Οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 στην 
περίπτωση που έχουν απαλλασσόμενο της φορολογίας 
εισόδημα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγρά-
φονται ποσά. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υπόλοιπες ναυτιλιακές 
εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υπάγονται 
στις διατάξεις του ν. 27/1975. 

12. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλω-
σης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφορια-
κών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων 
που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της 
επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις 
του Κ.Φ.Δ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Άρθρο 2 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02003971002200012*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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