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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Νέος κφε: ν. 4172/2013.(ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)
Νέος κφδ: ν. 4174/2013. (ΦΕΚ 170 Α΄26.7.2013),
Φέτος υποβάλλουμε δηλώσεις φορολογικού έτους 2015 (χρήση 1.1-31.12.2015)
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων είχαν
τροποποιηθεί από το προηγούμενο φορολογικό έτος για να είναι σύμφωνες με τις νέες
διατάξεις.
 Φέτος τα έντυπα των δηλώσεων έχουν ελάχιστές αλλαγές, μόνο τις απολύτως απαραίτητες
για να αποτυπώνουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν.
 Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά έχει καταργηθεί η έκπτωση 2% της εφάπαξ
καταβολή του φόρου φυσικών και νομικών προσώπων.
 Έχει καταργηθεί από το προηγούμενο φορολογικό έτος η έννοια « ελεύθεροι
επαγγελματίες» (πρώην Ζ΄ πηγή).





→ Πλέον θεωρούνται ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα
→ Υπάρχει όμως διαφορετική φορολογική μεταχείριση των πρώην ελευθέρων
επαγγελματιών και αυτών που έχουν την εμπορική ιδιότητα.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
 ΝΕΟ : Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, αν επιθυμούν, κάνουν κοινή δήλωση, αρκεί να το
έχουν δηλώσει στο Μητρώο.
 ΝΕΟ: Προκειμένου να διατηρηθεί το αφορολόγητο ποσό των 2.100 ευρώ από τους
μισθωτούς, δεν απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2015.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΙ
 Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν προμηθευτεί κλειδαρίθμους έως τώρα, θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση μέσω του gsis και να παραλάβουν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τους
κλειδαρίθμους προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν κάθε είδους δήλωση.


Κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet πρέπει να διαθέτει ξεχωριστά και η σύζυγος του
φορολογουμένου - κατοίκου εξωτερικού , διότι ο κάθε σύζυγος δηλώνει και φορολογείται
ξεχωριστά για την ακίνητη περιουσία του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ







Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα
τους ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης.
Εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου γίνεται
από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό (iban) με βάση τον ΑΦΜ.
Επιπλέον θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e mail) του φορολογουμένου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, των υπόχρεων
της παραγράφου 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 30.06.2016.(πολ.1041/2016)
Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές
περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ..



Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου έως 30.12.2016.



Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής οι παραπάνω δηλώσεις θα υποβάλλονται
αποκλειστικά χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..



Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους
φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο
λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.



Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή- φοροτεχνικό θα αφορά στην διαχείριση των
εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και του 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 ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄ όπως ισχύει).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής:
λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή

εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει
αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο,
→ επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ..

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΧΩΡΙΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 Οι σύζυγοι, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον
υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, όπου ο φόρος, τα τέλη και
οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.
 Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και οι φορολογούμενοι έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης.
 Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα
του άλλου συζύγου.
 Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι σε κάθε περίπτωση ο σύζυγος και για τα εισοδήματα
της συζύγου του. (παρ. 4 άρθρου 67 ΚΦΕ)
 Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.
 Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του:
→ α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της
δήλωσης ή
→ β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική
συμπαράσταση.
 Χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός
συζύγου εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του.
 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος-Γραφείου Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ


Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται:

αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό
διαζύγιο, ή
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά:
οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων π.χ. χωριστή στέγη που
θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση :
`→ μισθωτηρίου,
→ λογαριασμών ΔΕΗ κτλ,
→ φιλοξενία με αποδεικτικό την αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος ,
→ δωρεάν παραχώρηση κατοικίας,
τα οποία σε κάθε περίπτωση κρίνονται σαν πραγματικά γεγονότα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης:
→ στην περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με δήλωση μεταβολής,

→ δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.
 Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 1 του
παρόντος άρθρου έως τις 30/06/2016. (πολ.1041/2016)
 Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο
εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το
αργότερο έως τις 31/12/2016 (ΠΟΛ 1058/2015).
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Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως 31/12/2016 .
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της
δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων
συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ο

 ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του υποχρεούται να
δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με
οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.
 Υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι
ενήλικοι φορολογούμενοι που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.
 Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης:
ο

→ α. οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
→ β. οι κεκαρμένοι μοναχοί (οι εκτός μονών-ασκητές) για το καθαρό ποσό της σύνταξης που
καταβάλλεται σε αυτούς εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των (9.500) ευρώ
 Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν
αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει
κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.
 Δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο κάτοικος εξωτερικού
εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας.
π.χ. διαθέτει δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά
ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ( περ. η΄ άρθρ. 33 ΚΦΕ.)
 Δεν υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα
εφόσον αποκτούν εισόδημα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά είναι εξαρτώμενα
μέλη του φορολογούμενου.
 Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον σύνδικο πτώχευσης υποβάλλονται δύο
δηλώσεις:
→ μια δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και






→ μια δήλωση από τον πτωχό για την τυχόν μη πτωχευτική περιουσία και
εισοδήματα ηλεκτρονικά.
Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται
από τη Δ.ΗΛΕ.Δ για έλεγχο - εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, θα πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3,
όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
(Ε1).
Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το
φορολογούμενο.

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ




Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο
γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ΄ αρχήν, υπόχρεος
για την υποβολή της δήλωσης. (παρ. 4 του άρθρου 11)
Σε περίπτωση υποβολής εντύπου
Ε3 για ανήλικο, του οποίου τα εισοδήματα
φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, → η δήλωση του γονέα
με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
Το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και υποχρεούται σε
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο στις δύο παρακάτω περιπτώσεις:

→ α. για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, (παρ.2 άρθρου 12), καθώς
και
→ β. για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το
ανήλικο τέκνο (2ο εδάφιο παρ.4 άρθρ.11)
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (παρ. 1 άρθρ. 11 ΚΦΕ) :
Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον:
α. συνοικούν με αυτόν και
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β. 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 παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω.
 Δεν λαμβάνονται υπόψη:
α. η διατροφή με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο και
β. το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ΕΝΤΥΠΑ


Για το φορολογικό έτος 2015, τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με το έντυπο Ε1 είναι τα εξής :

α) η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φ-01.002)-(Ε2)
β) η κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) καθώς και η κατάσταση
φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει και
γ) η δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) που συμπληρώνεται χειρόγραφα και προσκομίζεται στη
Δ.Ο.Υ., εφόσον ζητηθεί.

ΑΜΚΑ



Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου
και της συζύγου.
Εξαιρέσεις:
στις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση Α.Μ.Κ.Α., όπως πχ
→ Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

→ αλλοδαποί και τα εξαρτώμενα μέλη τους, οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση σε ημεδαπό
ασφαλιστικό φορέα, δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης βάσει
διμερούς ασφαλιστικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α. .
→ οι υπόχρεοι, οι οποίοι, για λόγους που άπτονται σε ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, δεν
επιθυμούν να αποκτήσουν Α.Μ.Κ.Α. ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους


→ οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.
Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για:
→ τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών,



→ ενώ για τα προστατευόμενα 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.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
α. φυσικά πρόσωπα
 Η Δ.ΗΛΕ.Δ της Γ. Γ. Δ. Ε, πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων Φ.Π. που
υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει:
→ τις Πράξεις 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 άρθρου 5 του ν.4174/2013.
 Οι φορολογούμενοι, μπορούν να εκτυπώνουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου από το Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.
 Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών
ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα οδηγούνται για έλεγχο
στη Δ.Ο.Υ. ή στη ΔΗΛΕΔ
 οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδονται και αποστέλλονται στους
φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης, αν η δήλωση έχει υποβληθεί
χειρόγραφα.
 Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική
πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, τα δικαιολογητικά αποστέλλονται
με συστημένη επιστολή στη Δ.ΗΛΕ.Δ ή παραλαμβάνονται από τη Δ.Ο.Υ., κατά
περίπτωση.
 Οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΚΦΔ
β. νομικά πρόσωπα
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Σε κάθε περίπτωση διενεργείται άμεσος προσδιορισμός φόρου όταν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, διότι γνωρίζουν εκ των προτέρων τον οφειλόμενο φόρο και είναι ήδη συμπληρωμένος
στο έντυπο Ν.


Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων 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 που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ, με τις Αποφ. ΠΟΛ.
1274/15 και ΠΟΛ. 1033/2014 ( τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1260/15),
είτε προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές
υπηρεσίες, συντάξεις κλπ) και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των
πινάκων της δήλωσης,
είτε οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους
καθώς και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (πχ δάνεια).
είτε βρίσκουν προσυμπληρωμένο τον παρακρατηθέντα φόρο, (επιχ.δραστηριότητα)
Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με εισοδήματα – 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.
 Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που η αρχική τους έχει
υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα
είναι:
→ μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα
τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.
(ΠΟΛ.1255/2015)

ΠΡΟΣΤΙΜΑ



Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν
προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και
φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα η οποία αφορά φορολογικά έτη,
υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά,
→ επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ

(περ. α’ της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54).
 Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει
φόρος για καταβολή (άρθρο 54 παρ. 1 περ. β'), επιβάλλεται, κατά περίπτωση:
 πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης
λογιστικών βιβλίων,
 διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων
και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, και
 πεντακοσίων (500) ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και
στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
 Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων χρήσεων μέχρι και 2013:
→ επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονταν από τις διατάξεις
του
ν.2523/1997
για
εκπρόθεσμη χρεωστική δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 1% για
κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο 60%.




Σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 66 του ΚΦΔ, εφόσον μετά την 1.1.2014,
υποβάλλεται εκπρόθεσμη χρεωστική δήλωση που αφορά χρήσεις ή περιόδους έως
31.12.2013, επιβάλλονται οι νόμιμοι πρόσθετοι φόροι έως το χρόνο της υποβολής.
Εάν δεν καταβληθούν τα βεβαιωθέντα (οφειλόμενα βάσει δήλωσης) ποσά, επιβάλλονται
τόκοι και πρόστιμα του ΚΦΔ.
Για την υποβολή μετά την 1.1.2014:

→ εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή που αφορούν χρήσεις
έως την 31.12.2013
→ επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 δηλαδή πρόστιμο από 117€ μέχρι 1170 €,
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→ με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο
πρόστιμο των εκατό (100) ευρώ
(περ. α’ παρ. 2 άρθρ. 54 του ν.4174/2013

(άρθ. 72 (πρώην 66) παρ. 19),

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται:
 σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου,
→ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.
 Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή
υποβάλλεται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγείται στη Δ.Ο.Υ. ή στη
Δ.ΗΛΕ.Δ για έλεγχο δικαιολογητικών:
 για την καταβολή του φόρου ισχύουν οι τρείς ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες
η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την
εκκαθάριση.

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξακολουθούν να ισχύουν
→ οι τρεις (3) δόσεις, προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους,
→ ως αφετηρία υπολογισμού τους θα έχουν τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων που ορίζονται στο
νόμο, δηλαδή Ιούλιο, Νοέμβριο, Σεπτέμβριο.
 Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται:
→ από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, καθώς και
→από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για προηγούμενα έτη,
αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις
→ μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις
αποδοχών ή συντάξεων ή οι σχετικές βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.






Ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής
φόρου εισοδήματος.
Ο τόκος δεν συνιστά κύρωση αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση
των οφειλών.
Αφετηρία για τον υπολογισμό του τόκου είναι η επόμενη ημέρα από τη λήξη της νόμιμης
προθεσμίας καταβολής.
Τόκος υπολογίζεται και επί των προστίμων του ΚΦΔ. Επίσης, δεν διενεργείται ανατοκισμός
(άρθρο 53 παρ. 3).
Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σήμερα σε 8,76 εκατοστιαίες
μονάδες ετησίως (0,73% μηνιαίως), δυνάμει της αριθμ. ΔΠΕΙΣ 1198598
ΕΞ2014/31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.



Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο 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 πέντε (5) ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη
σύζυγό του (παρ. 2 άρθρο 18 ν. 3522/2006 ΦΕΚ 276 Α΄)

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ


Ως προκαταβολή βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 75% του φόρου που προκύπτει αλλά μόνο
για τον φόρο που προκύπτει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αφού
αφαιρεθούν οι τυχόν παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι.

→ Δεν λαμβάνονται υπόψη: για τον υπολογισμό της προκαταβολής οι φόροι των εισοδημάτων που
προκύπτουν από:
μισθωτή εργασία και συντάξεις,


κεφάλαιο κ.λπ. συνεπώς ούτε και από εισοδήματα από ακίνητα.
Στη βεβαίωση προκαταβολής λαμβάνεται υπόψη και το ποσό του φόρου που προκύπτει
λόγω τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων).

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
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Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα,
προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:



α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει: →
εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον

→ το μεγαλύτερο ή ίσο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή
→ δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή
→ ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο. Α. Ε.Δ).
→ έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του
εισόδημα
→ δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ ή
 β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον :
→ ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή → εφόσον το
μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 γ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει:
→ εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή
→ εφόσον το μεγαλύτερο ή ίσο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική
επιχείρηση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
• εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 6.000 ευρώ,
• από κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία) 8.000 ευρώ,
• τεκμαρτό εισόδημα 16.000 ευρώ.
• Στην περίπτωση αυτή :
• το εισόδημα από μισθωτή εργασία θα φορολογηθεί με την κλίμακα του άρθρου 15,
• το εισόδημα από κεφάλαιο με την κλίμακα του άρθρου 40 και
• η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου 2.000 ευρώ με την κλίμακα του άρθρου 29, επειδή το
μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία.
• → βεβαιώνεται προκαταβολή, για το ποσό των 2.000 ευρώ.
•

εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 9.000 ευρώ,

•

από κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία) 1.000 ευρώ,

•

από επιχειρηματική δραστηριότητα 2.000 ευρώ και

•

φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 18.000 ευρώ.

•

Στην περίπτωση αυτή :

•

το εισόδημα από μισθωτή εργασία φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 15,

•

το εισόδημα από κεφάλαιο με την κλίμακα του άρθρου 40,

•

το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την κλίμακα του άρθρου 29 και

•

η διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος 6.000 ευρώ με την κλίμακα του άρθρου 15,
καθόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων προκύπτει από μισθωτή εργασία ή / και
συντάξεις (άρθρο 34 παρ.1 α’).

•

→ βεβαιώνεται προκαταβολή μόνο για το ποσό του φόρου που προκύπτει από το
πραγματικό εισόδημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή τις 2.000 ευρώ.

•

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 7.000 ευρώ και
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•

φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 11.000 ευρώ.

•

Στην περίπτωση αυτή:

•

το σύνολο του εισοδήματος (πραγματικό και προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου),
φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 29 και

•

→ βεβαιώνεται προκαταβολή με βάση όλο το ποσό του προκύπτοντος φόρου επί του
εισοδήματος των 11.000 ευρώ

•

Υποβολή δήλωσης για πρώτη φορά, το ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό.

•

Προκαταβολή φόρου μέχρι 30 ευρώ δεν βεβαιώνεται.(άρθρ.18 ν. 3522/2006ΦΕΚ 276 Α΄)

•

Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του
θανόντος φορολογούμενου.

•

Η προκαταβολή που βεβαιώνεται, συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει στο επόμενο
φορολογικό έτος, ανεξάρτητα από την κατηγορία του εισοδήματος που προκύπτει ο φόρος
αυτός.

•

Δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου μετά την παρέλευση του φορολογικού
έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται.

•

(πχ υποβολή δήλωσης Φορολογικού έτους 2015, εκπρόθεσμα μέσα στο φορολογικό έτος
2017, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος, γιατί το φορολογικό έτος 2016
έναντι του οποίου θα γινόταν η βεβαίωση της προκαταβολής έχει παρέλθει.)

•

Σε περίπτωση που προκύψει μείωση του εισοδήματος άνω του 25%. μπορεί να
υποβληθεί αίτησή για μείωση του προκαταβλητέου φόρου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
του φορ. έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά μόνο τα ποσά του φόρου που
αντιστοιχούν σε μη ληξιπρόθεσμες δόσεις.

•

Αίτηση για μείωση υποβάλλεται και όταν ο φορολογούμενος απεβίωσε από τους
κληρονόμους του θανόντος, στη Δ.Ο.Υ. μέσα στην ίδια προθεσμία του φορολογικού έτους
στο οποίο έγινε η βεβαίωση.

•

Απάντηση εντός (3) μηνών στην αίτηση μείωσης προκαταβολής φόρου.

δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών (κωδ.049 Πίνακα 7)
→ Ανενεργός κωδικός για το φορολογικό έτος 2015

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Ν. 89/1967
•

Τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα
γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967(Α΄132), που δεν προκύπτουν στην
Ελλάδα: (βάσει του άρθρου 3 του ν. 4172/2013)
→ δεν υπόκεινται σε φορολογία,

→ δηλώνονται (εφόσον αυτοί επιθυμούν) με δικαιολογητικό το παραστατικό εισαγωγής
χρηματικών κεφαλαίων σε λογαριασμό Τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα ,
→ στους κωδ. 781-782 του εντύπου Ε1. (πολ 1132/25.6.2015)

ΚΟΙΝΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
•

•
•

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών
των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι
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 καταβληθεί στην αλλοδαπή σε άλλο
νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), λαμβάνεται υπόψη:
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→ η ισοτιμία ευρώ και του ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής
αυτών στην αλλοδαπή.
→ η μέση ετήσια ισοτιμία, (όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) σε περίπτωση
αμοιβών ή φόρων που καταβάλλονται περιοδικά.

ΤΟΚΟΙ
Επισημαίνεται ότι στην έννοια των τόκων εμπίπτουν κάθε είδους τόκοι, ημεδαπής ή
αλλοδαπής προέλευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων, οι τόκοι
υπερημερίας λόγω συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που επιδικάζονται με
δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν αυτές αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της
επιχείρησης.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τόκων δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των
διατάξεων του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ.


ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Για τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
το τέλος
επιτηδεύματος → 650 ευρώ ετησίως και για κάθε υποκατάστημα → 600 ευρώ ετησίως
(Ν. 4110/2013)
 εξαίρεση οι επιτηδευματίες που φορολογούνται με την περ. στ΄ άρθρ.12 ν.4172/2013 σαν
μισθωτοί, → 500€ στην Αθήνα ή → 400€ στην υπόλοιπη Ελλάδα. (παρ. 3 άρθρ. 31 Ν.
3986/2011).
 Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν
ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη
του 80%
 Για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους
επιτηδεύματος και για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας,
λαμβάνεται υπόψη: → η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας,


ης

της 9 Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11247/28-12-2012 Απόφαση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄
αριθμ. 2890/15-03-2013 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 630 Β΄).

ΕΡΓΟΣΗΜΟ


→ Προσυμπληρώνεται από την Υπηρεσία στους κωδικούς 309-310 η διαφορά μεταξύ
μικτών αποδοχών μείον τις εισφορές εργαζόμενου-εργοδότη που αποτελούν το 20% των
αποδοχών αυτών.



→ Εκτός της αποστολής των αμοιβών ηλεκτρονικά οι οργανισμοί ΙΚΑ, ΟΓΑ υποχρεούνται
να χορηγούν βεβαίωση αποδοχών, εφόσον αυτή ζητηθεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


(ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ,
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΛΟΓΟΠΑΙΔΙΚΟΥ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ,
ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ)



Τα παραπάνω επαγγέλματα είχαν ενταχθεί στα ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.1 του
άρθρου 48 του ν.2238/1994(Δ12Α1054369/ 28/3/2013).



Αντιθέτως τα επαγγέλματα του διαιτολόγου – διατροφολόγου λογίζονται ως
εισοδήματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (γνωμοδότηση ΝΣΚ 864/
17/12/1991)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(ΠΟΛ 1213/2015 1229/2015)


Η απαλλαγή από τον φόρο του εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου αναπήρων και θυμάτων πολέμου σε τρίτους, έχει καταργηθεί
από το 2010, με τον ν. 3842/10, συνεπώς το εισόδημα αυτό καταρχήν φορολογείται. Το
περίπτερο δεν είναι ακίνητο, συνεπώς το εισόδημα αυτό δεν αποτελεί εισόδημα από
ακίνητα.
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Με τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ, είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε για νέες άδειες,
αποτελεί εισόδημα από δικαιώματα του άρθρου 38 του ν. 4172/13, καθόσον φέρει όλα τα
εννοιολογικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4172/13, με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).



Το εισόδημα που αποκτά ο μισθωτής (ενοικιαστής) του δικαιώματος εκμετάλλευσης
περιπτέρου, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.



Το πρόσωπο που ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης περιπτέρου,
υποχρεούται κατά την πληρωμή του δικαιώματος να παρακρατεί φόρο είκοσι τοις εκατό
(20%) από τον δικαιούχο του δικαιώματος και κάτοχο της άδειας λειτουργίας περιπτέρου.



Όταν τα δικαιώματα εισπράττονται από φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετική με τα δικαιώματα, με την παρακράτηση αυτή του φόρου 20%
εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα.



Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013),
δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Για τις πληρωμές που έγιναν μέχρι την 30/09/2015, αν δεν έγινε από τον μισθωτή η
παρακράτηση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, έγινε δεκτό ότι δεν υπάρχει
υποχρέωση καταβολής παρακρατούμενου φόρου με υποβολή σχετικής δήλωσης, διότι
δεν πραγματοποιήθηκε παρακράτηση.
Για όσες πληρωμές γίνουν από την 01/10/2015 και στο εξής, υπάρχει η υποχρέωση
παρακράτησης και απόδοσης φόρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος με την
παρ. 7 του άρθρ. 64 του ΚΦΕ, δηλαδή μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την
ημερομηνία καταβολής του δικαιώματος.



Μετά το πέρας της προθεσμίας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ
κυρώσεις.

Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου γίνεται χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. με το
έντυπο που ορίστηκε στην Απόφαση ΓΓΔΕ – ΠΟΛ. 1011/2014.
Κωδ.801 (φιλοξενία) Στην περίπτωση που αυτός που φιλοξενείται είναι υπόχρεος σε
υποβολή δήλωσης εισοδήματος, συμπληρώνει την ένδειξη «Φιλοξενία» στον Πίνακα 6 της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του.
Φιλοξενία δεν νοείται στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης, κατά την οποία η δ/νση του
παραχωρούντος είναι διαφορετική από τη δ/νση του λαμβάνοντα την παραχώρηση.
 Επίσης, στην δωρεάν παραχώρηση ακινήτου δεν δύναται ο παραχωρών το ακίνητο να
δηλώνει ότι φιλοξενείται σε αυτό.




Οι σκηνίτες, οι ρομά και οι άστεγοι που δεν έχουν δ/νση κατοικίας θα συμπληρώνουν
ΑΦΜ ‘’000000000’’ (εννέα 0)



Οι διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας, σε σωφρονιστικά ιδρύματα, καθώς και σε ψυχιατρικές
κλινικές, αναγράφουν αντίστοιχα τον ΑΦΜ του ιδρύματος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΠΟΛ 1058/2015)
 υποβολή αίτησης : → έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του
μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης,
στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. :
→ α. αίτηση (έντυπο Μ0) και έντυπα Μ1 και Μ7 ,
→ β. έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού
εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.
 Συνυποβάλλουν εφόσον διαθέτουν, και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται
κατωτέρω.
 Για όσες έγγαμες φορολογούμενες εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. αιτήματα για αλλαγή της
φορολογικής τους κατοικίας, και εφόσον αυτές κριθούν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και
έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, υπάρχει η
δυνατότητα:
→ να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013,
με το σύζυγο, εφόσον αυτός είναι κάτοικος εξωτερικού,
→ το αργότερο μέχρι τη λήξη του
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φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αποχώρησης και εφόσον έχουν μεταβάλλει την φορολογική
τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2015, το αργότερο έως 31/12/2016.
→ Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., συμπληρώνει την ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για τη
μεταβολή της φορολογικής κατοικίας,

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
→ το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του
φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης:
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν
φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους.
 Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦΕ και
εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της
βεβαίωσης,
→ την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
(β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή
(γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.
 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση (δεν χορηγούνται) κάποιων από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή του
αλλοδαπού κράτους με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών
συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
 Δεν αναγνωρίζεται βεβαίωση από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο.
 Η γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο
έδαφος του αλλοδαπού κράτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της
Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι οδηγίες
της Δ/νσης Οργάνωσης (Δ6Δ 1095210 ΕΞ2014/25.06.2014 έγγραφό ).
 Απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από πιστοποιημένη αρχή.
 Εξαίρεση για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές
αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, (ΣΑΔΦΕ)
 Εμπρόθεσμη υποβολή των εντύπων (Μ0-Μ1-Μ7) και η προσκόμιση των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών, → θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας → ενημερώνεται από το
Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του
απορρίπτεται → η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελό
του.
 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος
Ελλάδας ( με το παγκόσμιο εισόδημα) μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους
από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς.
→ (δηλαδή για το φορολογικό έτος 2015, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος
το αργότερο έως τις 31.12.2016), χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.
 Εμπρόθεσμη υποβολής εντύπων (Μ0-Μ1-Μ7) και η προσκόμιση των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών, αλλά → θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, → τα έντυπα
(Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού
εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι
σχετικές μεταβολές.
 Η βεβαίωση μεταβολής
αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής &
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, στον φορολογικό
εκπρόσωπο.
 Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος
εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος
αναχώρησης (π.χ. για το φορολογικό έτος 2015 έως τις 31.12.2016).
 Εκπρόθεσμη υποβολή των εντύπων (Μ0-Μ1-Μ7) και η προσκόμιση των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών → υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατόπιν κρίσης
της Δ.Ο.Υ., ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως φορολογικοί
κάτοικοι εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή
προστίμου.
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Αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά, → δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα), → θεωρείται εκπρόθεσμη από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την
επιβολή προστίμου.



Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποφαίνεται εντός δυο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ





Οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών (με την ιδιότητα τους
αυτή δηλαδή σαν μέλη του Δ.Σ.) από τα πρόσωπα αυτά προς τα υπόψη νομικά πρόσωπα
ή οντότητες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Αντίθετα οι αμοιβές για τις ανεξάρτητες υπηρεσίες των προς την ίδια εταιρία
αποτελούν σε κάθε περίπτωση εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας
αποτελούν μέρισμα.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ




Οι μηχανικοί οι οποίοι υπογράφουν τις μελέτες και τις επιβλέψεις για την έκδοση των
Αδειών Δόμησης των έργων εταιριών και οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι αυτών των
εταιριών, δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί προκαταβλητέου φόρου της παρ. 4 του
άρθρου 69 του ΚΦΕ.
Στις τακτικές αποδοχές και στις τυχόν πρόσθετες αμοιβές των μηχανικών αυτών,
διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου
60 του Κ.Φ.Ε.
(ΔΕΑΦ Α 1133403/12 Οκτωβρίου 2015)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ





Εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία
από τα ίδια μέλη ΔΣ, από τις αμοιβές μελών ΔΣ εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας. (περ. δ΄ παρ.2 άρθρ. 12 ΚΦΕ).
Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες
επιβάλλονται με νόμο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και
ΕΕ εφ’ όσον αφορούν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Η έκπτωση αυτή γίνεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης και όχι κατά
τη διενέργεια παρακράτησης.
Εκπίπτουν τα ποσά που μισθωτοί και συνταξιούχοι καταβάλλουν οι ίδιοι στα ασφαλιστικά
τους ταμεία και τα οποία προορίζονται για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου
στρατιωτικής θητείας κ.λπ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ


Στις παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013, λόγω του ότι στην πράξη η
αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη για μερικές από αυτές, κατά τη στιγμή
της χορήγησής τους:

→ Δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος θα
υπολογίζεται → κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές
φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων.
 Σε περιπτώσεις όμως που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών
αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση.
 Οι παροχές σε είδος που δίνονται στο προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με
επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας :
→ Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους, δεδομένου ότι αυτές δίνονται
προκειμένου να καλύψουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης (στολές
εργασίας, τροφή στο χώρο εργασίας, θέση στάθμευσης, χορήγηση γάλακτος κλπ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΩΝ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε(ΠΟΛ 1139/2015)


οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων
ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις
υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
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Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και
φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. (4172/2013.
ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 )
Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν παρεπόμενη εργασιακή σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ
του εταίρου που παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως ή/και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ως
όργανό της έμμισθο ή άμισθο (διοικητής της), και της εταιρείας.
Οι αμοιβές αυτές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της
εταιρείας και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.
Φυσικά πρόσωπα λογιστές που δεν ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και
έχουν ιδρύσει προσωπική εταιρεία με σκοπό την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουν
προς τους πελάτες της λογιστικής εταιρείας συνιστούν την εταιρική τους εισφορά προς
την εταιρεία η οποία:
→ δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και

→ δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας καθόσον δε νοείται η έκπτωση
αμοιβών που ουσιαστικά αποτελούν απολήψεις έναντι κερδών.


Αντίθετα ο μισθός (αμοιβές) που λαμβάνει ο ένας εκ των εταίρων για τις λογιστικές
υπηρεσίες που παρέχει στην ίδια την εταιρεία που συμμετέχει
→ αποτελεί εισόδημα από εξαρτημένη εργασία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Οι δικηγορικές εταιρίες με απλογραφικά βιβλία δύναται λόγω πρόβλεψης του
καταστατικού έκτακτων αμοιβών, να διανέμονται κέρδη:
→ διαφορετικά από τα προκύπτοντα με βάση το καταστατικό της εταιρείας

ή να χορηγούνται έκτακτες αμοιβές στους εταίρους χωρίς ωστόσο να
δημιουργείται πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης φόρου
εισοδήματος του νομικού προσώπου.
(ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015/12.8.2015)
 Τα σχετικά πεδία του Πίνακα 1 (Ν.Π περ, β' ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013 Στοιχεία Εταίρων/
Μελών - Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία),
στα οποία αναγράφονται τα κέρδη παραμένουν ανοιχτά για τροποποίηση από τα
εκάστοτε νομικά πρόσωπα. ΔΕΑΦ Β 1089508 /29.6.2015

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ


Στις αποδοχές που λαμβάνουν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα

εξαιτίας των υπηρεσιών τους σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, διενεργείται παρακράτηση φόρου :
→ 15% για τους αξιωματικούς και


→ 10% για το κατώτερο πλήρωμα.
Δεν προβλέπεται απαλλαγή από παρακράτηση φόρου στις αποδοχές των αλλοδαπών
κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.(σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ)

→ Υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
και πρέπει να αποκτήσουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, (
ΠΟΛ.1283/30.12.2013)
 Σε πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές η παρακράτηση
διενεργείται:
→ τόσο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας όσο και


→ σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.
Η παρακράτηση αυτή διενεργείται:
→ από την ημεδαπή πλοιοκτήτρια ή
→ την διαχειρίστρια εταιρεία,
ενώ σε περίπτωση αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, η παρακράτηση διενεργείται:



→ από τη διαχειρίστρια εταιρεία στην Ελλάδα.
Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου σε αποδοχές που αποκτούν φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδας (αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα) οι οποίοι εργάζονται σε πλοία με
ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές,
→ γιατί αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης.
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Σε πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές) είτε με
ελληνική είτε με ξένη σημαία, η παρακράτηση διενεργείται:
→ τόσο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας όσο και



→ σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.
Η παρακράτηση διενεργείται:
→ από τις ημεδαπές ή
→ αλλοδαπές πλοιοκτήτριες ή
→ διαχειρίστριες εταιρείες.

ΕΝΤΥΠΟ Ε2
Για την συμπλήρωση της στήλης 4 θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου
ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη
συμπλήρωση του εντύπου Ε9:
 Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης,
Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο,
Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κλπ),
Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση, Κενό, Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης
περιουσίας. Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής
της δήλωσης.
 Οι στήλες 13,14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που
αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών.
 Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την
εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας,




Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου, καθώς και τα
ανείσπρακτα εισοδήματα όπως αυτά προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των στηλών
13, 14 ,15 και 16.



Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται
υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον
υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει
(ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος
(συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται
περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).



Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης .



Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή
χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη
αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».



Στην στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.



Ως αύξων αριθμός του πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κτλ Ακίνητα» των «Συμπληρωματικών
Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός του πίνακα της 1 ης
σελίδας.



Στην «Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων» δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των
εξαρτώμενων ανηλίκων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα. Τα ακίνητα αυτά
συμπληρώνονται και στον πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του εντύπου.

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων
εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.→ (κωδ.125-126 έντυπο Ε1)



Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, στην φορολογική δήλωση συμπληρώνεται το
ποσό των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ.4
του άρθρου 39 του ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε.).
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Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί
από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την
προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις
βάρος του μισθωτή:
→ διαταγή πληρωμής ή
→ διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
→ δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή
→ έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να έχει προσκομιστεί το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη
Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της δήλωσης



Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα
εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8.



Από 09-11-2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4342/2015:

οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, εφόσον έχουν την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. για το ακίνητο που
εκμισθώνουν:
πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του εν λόγω πιστοποιητικού στο
αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας κατά την
υποβολή αυτής (παράγράφος 3 του άρθρου 58 του ν. 4342/2015 με την οποία αντικαταστάθηκε η
παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)
 Ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 Δεν φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και δεν επιβάλλεται
ειδική εισφοράς αλληλεγγύης, στα πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλά ή παρουσιάζουν
βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό
80% και άνω, ούτε επιβάλλεται τέλος
επιτηδεύματος σε επιτηδευματίες αυτής της κατηγορίας.


Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία
που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
Αναγνωρίζονται όλων των μορφών οι αναπηρίες, και όχι μόνο οι κινητικές αναπηρίες, που
ίσχυε με τον παλιό ΚΦΕ ( παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013)



Με την παρ. 8 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1132/25.6.2015 Απόφαση,
καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από τους
φορολογούμενους για την πιστοποίηση της αναπηρίας και την παροχή της ως άνω
φορολογικής απαλλαγής.





Για να γίνει δεκτή φορολογικά η αναπηρία, πρέπει να προσκομιστεί ιατρική γνωμάτευση
από υγειονομική επιτροπή από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της
Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από Νομαρχία αν αυτή
έχει εκδοθεί πριν από την σύσταση των ΚΕΠΑ.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής
από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από Νομαρχία, μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από
ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
80%, να προσκομίσει:

→ βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να
προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει
η αναπηρία αυτή.
 Αν ο φορολογούμενος για τη χορήγηση της ανωτέρω φορολογικής απαλλαγής προσκομίσει
απόφαση από ασφαλιστικό φορέα, με την οποία παρατείνεται η συνταξιοδότηση λόγω
αναπηρίας για χρόνο αόριστο, τότε η εν λόγω απόφαση μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εφόσον
η πιστοποιούμενη από την υγειονομική επιτροπή αναπηρία είναι σε ισχύ το φορολογικό
έτος στο οποίο αποκτώνται τα εισοδήματα.
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Στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της αναπηρίας, θα πρέπει να
προσκομίζεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και η σχετική γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής
του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία βεβαιώνεται η χρονική διάρκεια της αναπηρίας.
 Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις
αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υγειονομικές
επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού
Σώματος, Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας και ισχύουν παράλληλα για το ίδιο
φορολογικό έτος, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε γίνεται δεκτό ότι
λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.
 Επιπλέον απαλλάσσεται από το φόρο η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους
πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους
ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
4172/2013).




Τα πρόσωπα αυτά, λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους βάσει της οποίας λαμβάνουν
τα εν λόγω εισοδήματα, εμπίπτουν ταυτόχρονα και στις περιπτώσεις β' ή γ' του άρθρου 17
του ν. 4172/2013 και δικαιούνται και την πρόσθετη μείωση φόρου του ποσού των
διακοσίων (200) ευρώ.



Για την περίπτωση αυτή, γίνεται δεκτή και η βεβαίωση συντάξεων από την αρμόδια
υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι
λαμβάνουν τη σύνταξη της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, η οποία
αναγράφεται στον πίνακα των αμοιβών που απαλλάσσονται του φόρου.

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ




Προβλέπεται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες διαβίωσης των
φορολογουμένων και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το
συνολικό ποσό που προσδιορίζεται με τα ως άνω σχετικά άρθρα είναι ανώτερο από το
συνολικό εισόδημά του.
Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων περιορίζεται ή καλύπτεται μεταξύ άλλων, με
ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή
νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο.
Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου που σχηματίζεται κάθε έτος, λαμβάνονται υπόψη
εισοδήματα που είχαν φορολογηθεί ή είχαν νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, εισπράχθηκαν
αποδεδειγμένα και τα οποία προκύπτουν από τον συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών
στοιχείων του ίδιου έτους.

Εάν σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο τούτο επηρεάζει αρνητικά τα θετικά στοιχεία των
προηγούμενων ετών.




Επίσης τα έτη αυτά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φτάνουν μέχρι το προηγούμενο
του έτους που επικαλείται ο φορολογούμενος (κρινόμενο έτος).
Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα όλων αυτών των ετών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο
που σχηματίστηκε αυτά τα έτη.
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εξαιρείται από τον εναλλακτικό τρόπο
υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, π.χ. ανάπηρος για επιβατικό αυτοκίνητο, ή για τα
κρινόμενα έτη:

→ δεν εφαρμοζόταν η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες ) και
→δεν έχει φορολογηθεί το εισόδημά του βάσει προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου, τότε:
→ το αρνητικό υπόλοιπο που προκύπτει από την ανάλωση επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα του
συνόλου των ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος.
 Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης βάσει
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, τότε δεν υπάρχει κεφάλαιο προς επίκληση για το έτος
αυτό και λαμβάνεται ως μηδενικό.
 Επίσης, αν σε κάποιο έτος έχει προκύψει αρνητικό υπόλοιπο και το εισόδημα έχει
φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων τότε:
→ αυτό το υπόλοιπο δεν θα συμψηφιστεί με τα θετικά
υπόλοιπα των ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος
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→ (θεωρείται μηδενικό).
Διευκρινίζεται ότι τα έτη προς επίκληση πρέπει να είναι συνεχόμενα μέχρι το
προηγούμενο του κρινόμενου έτους.
Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα όλων των ετών θα αποτελέσει:
→ το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη
πηγή ή αιτία:

→ θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
 Η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία:
→ εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής,
→ καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία, είτε απαλλάσσεται από τον
φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
 Ο φορολογούμενος, έχει τη δυνατότητα να αποδείξει:
→ την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή


→ ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα.
Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές:

→η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται:
→ σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής, όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη,
αεροσκάφη,
→ τραπεζικές καταθέσεις και πάσης φύσεως χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία
κεφάλαια κλπ.),
 η οποία δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος.
 Η μεταβολή της σύνθεσης ή της διατήρησης της περιουσίας:


→ δεν σημαίνει απαραίτητα και την προσαύξησή της.
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο,
προκειμένου να φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 29 του
ΚΦΕ, δηλαδή με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%),

→ απαιτείται να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται και οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων του άρθρου 32 του ΚΦΕ.
 Για την δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας μέσω:
→ διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ή μέσω
→ απόκτησης εισοδημάτων που στο παρελθόν δεν υπήρχε η υποχρέωση της αναγραφής τους
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, είτε γιατί ήταν αφορολόγητα είτε γιατί
φορολογούνταν με ειδικό τρόπο (πχ. τόκοι, κέρδη από πώληση μετοχών),
→ πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα νόμιμα δικαιολογητικά.






Σε όσες περιπτώσεις επικαλείται ο φορολογούμενος ότι η προσαύξηση περιουσίας
προέρχεται από δωρεά, δανειοδότηση, γονική παροχή, κληρονομιά κλπ, πρέπει να
ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα από τον δωρητή, τον δανειοδότη, τον παρέχοντα, τον
κληρονομούμενο, να καταβάλλει ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος, καθώς και αν
έχουν καταλογιστεί τα ποσά που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
(π.χ. τέλη χαρτοσήμου , φόρος γονικής παροχής , φόρος δωρεάς κ.λπ.).
Η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών
πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις / καταθέσεις μπορεί να αφορούν
συναλλαγές-κινήσεις που δεν συνιστούν κατ' ανάγκη φορολογητέο εισόδημα.
Μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εξετάζονται και
διερευνάται ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών
αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα.
Δηλαδή το θέμα που πρέπει να εξετάζεται δεν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ
ανάληψης και κατάθεσης στον ίδιο ή άλλο τραπεζικό λογαριασμό αλλά
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→ αν τα αναβληθέντα ποσά υπερκαλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή
λοιπών δαπανών, έτσι ώστε να μην δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις ίσου ή άλλου ποσού
στον ίδιο ή άλλο λογαριασμό.
Σ' αυτήν την περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο ότι, οι συγκεκριμένες
αναλήψεις που έγιναν από τον φορολογούμενο από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν
για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί
εφικτή η επανακατάθεση των ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους λογαριασμούς.






Επιπλέον ο έλεγχος κρίνει και τεκμηριώνει εάν πρόκειται ή όχι για «πρωτογενείς
καταθέσεις», δηλαδή για ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή
πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από αναλήψεις από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σημειώνεται ότι δεν αντίκειται στη φορολογική νομοθεσία η ανάληψη χρηματικών
ποσών και η αποδεδειγμένη επανακατάθεση μέρους ή του συνόλου αυτών και ούτε
προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων.
Όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η προσαύξηση της περιουσίας, τότε αυτή φορολογείται
στη χρήση που διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι επήλθε.
Ο φορολογούμενος δύναται σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι
διάφορος από αυτόν που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο.
Για χρήσεις πριν από την 01/01/2014, σχετικές είναι οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994.

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από:
εισηγμένες και μη μετοχές
ιδρυτικούς τίτλους
εταιρικά μερίδια ΕΠΕ
συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες
επιπλέον :
τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του
κ.ν.2190/1920
οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων
οι τόκοι προνομιούχων μετοχών
οι υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών
οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων (trust)
τα κέρδη των εξωχώριων εταιρειών (off shore)
οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας με βάση τον ισολογισμό.
Όταν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία, υπάρχει η υποχρέωση της παρακράτησης και
απόδοσης φόρου 10%,
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως πχ:

→ ναυτιλιακά μερίσματα
→ ενδοομιλικά μερίσματα,
→ μερίσματα ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος αυτής Ε.Ε. ή σε
κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.
 Από 01/01/2014 οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι ημεδαπής που
αποκτούν μερίσματα στην αλλοδαπή, δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους τον φόρο επί
των μερισμάτων (αυτοαπόδοση στη Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα
ή παραμένουν στο εξωτερικό.
 Οφείλουν όμως να τα συμπεριλάβουν στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά και να φυλάσσουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα.
 Σε περίπτωση που έχει γίνει παρακράτηση φόρου από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα, ο
φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα
συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί.
 Αν έχει φορολογηθεί το μέρισμα στην αλλοδαπή χώρα και ζητείται πίστωση του φόρου
αυτού, αφού εξεταστεί αν όντως η αλλοδαπή χώρα είχε δικαίωμα να φορολογήσει,
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην ΑΥΟ – ΠΟΛ. 1026/2014.
 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, θεωρείται:
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→ ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με
άλλο τρόπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
•

Με την Απόφαση του Αναπληρωτή ΓΓΔΕ - ΠΟΛ.1260/3.12.2015, τροποποιήθηκε η
Απόφαση ΓΓΔΕ - ΠΟΛ. 1033/2014 και ορίστηκε ως η προθεσμία αποστολής των τόκων
τραπεζικών καταθέσεων, των μερισμάτων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
η

•




και των ποσών που καταβλήθηκαν για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων η 15
Ιανουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.
Με την Απόφαση ΓΓΔΕ- ΠΟΛ. 1274/15 ζητήθηκε για πρώτη φορά:
η αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων, με εισοδήματα από μερίσματα εταιριών μη
εισηγμένων στο χρηματιστήριο – τόκους εκτός αυτών των τραπεζικών καταθέσεων –
δικαιώματα.
Τα μερίσματα των εισηγμένων εταιριών, καθώς και οι τόκοι τραπεζικών καταθέσεων
ήδη αποστέλλονταν και τα προηγούμενα έτη, με βάση την Απόφαση ΓΓΔΕ- ΠΟΛ.
1033/14 όπως ισχύει.
Τα δεδομένα που θα ληφθούν, κατά το πρώτο φορολογικό έτος εφαρμογής (2015), δεν θα
αναρτηθούν κατά την συμπλήρωση της δήλωσης, απλώς θα χρησιμοποιηθούν για
διασταύρωση στοιχείων.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ



ο παρακρατούμενος φόρος στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
αποδίδεται → το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία
καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος .
Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος είτε αυτό προέρχεται από μισθωτή εργασία είτε από
επιχειρηματική δραστηριότητα

→ θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. ( πρώτο εδαφ. παρ.4
άρθρ. 8 ΚΦΕ)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου:

→ στις περιπτώσεις που ημεδαπή εταιρεία καταβάλλει αποδοχές σε εργαζόμενό της (φορολογικό
κάτοικο Ελλάδας) για μισθωτή υπηρεσία που ασκείται στο εξωτερικό,




→ Οι ανωτέρω αποδοχές αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης.
Το αλλοδαπό κράτος πηγής του εισοδήματος έχει ενδεχομένως, το πρωταρχικό δικαίωμα
να επιβάλλει ή όχι φόρο επί του εισοδήματος αυτού.
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κατά την καταβολή αποδοχών από 01.08.2015 και μετά, για
μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να υπολογίσουν τη μηνιαία
παρακράτηση Φ.Μ.Υ. με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τη μείωση φόρου του
άρθρου 16,

→ να περιορίζουν αναλογικά το μηνιαίο φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που
διαρκεί η σύμβαση.
 Συνεπώς, αν η σύμβαση είναι πεντάμηνη, η μηνιαία παρακράτηση, θα περιοριστεί σε 5/12
του προκύπτοντος μηνιαίου φόρου.
(Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 με την ΠΟΛ.1179/13.8.2015 )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 Οι κατηγορίες (πηγές) εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα είναι οι εξής:
Από μισθωτές υπηρεσίες :
 Συντελεστής 22% σε εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ
 Συντελεστής 32% σε εισόδημα από 25.000 μέχρι 42.000 ευρώ
 Συντελεστής 42% σε εισόδημα μεγαλύτερο από 42.000 ευρώ
Από επιχειρηματική δραστηριότητα :
 Συντελεστής 26% για εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ
 Συντελεστής 33% για πάνω από 50.000 ευρώ

Σελίδα 20 από 37



οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα ανέρχεται
σε ποσοστό 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από
1.1.2015 έως και 31.12.2015.

(περιπτ. δ΄ και ε΄ της παρ.11 της υποπαρ. Δ.1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 69
του ν.4172/2013 και προστέθηκε νέα
παράγρ. 38 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 αντίστοιχα),
Από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα:
 Το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα προσδιορίζεται λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα).
 Και για το φορολογικό έτος 2015 φορολογούνται με συντελεστή → 13%.
 Υποχρεωτική η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.
Από κεφάλαιο:
 α. Μερίσματα, δηλαδή η διανομή κερδών όλων νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.



Συντελεστής → 10%
β. Τόκοι που εισπράττονται από κάθε αιτία.
Συντελεστής → 15%
γ. Δικαιώματα όταν δεν αποκτώνται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συντελεστής → 20%
 Από το φορολογικό έτος 2015 και εξής, αποστέλλονται και για αυτή την κατηγορία
εισοδήματος ηλεκτρονικά αρχεία με βεβαιώσεις (Απόφαση ΓΓΔΕ – ΠΟΛ. 1274/15)
(εξαιρετικά για το έτος 2015 αποστέλλονται έως 31.12.2016)
δ. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία - Ενοίκια (πρώην Α΄ πηγή)
 Συντελεστής → 11% για μέχρι 12.000 ευρώ
 Συντελεστής → 33% για μεγαλύτερο εισόδημα
 Καταργήθηκε η εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο,
 Δεν φορολογούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια.
 Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, στην φορολογική δήλωση συμπληρώνεται το ποσό
των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ.4 του
άρθρου 39 του ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε.).
Από μεταβίβαση κεφαλαίου :
 Συντελεστής για μεταβίβαση κεφαλαίου → 15%,

μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία (αναστολή για τα φορολογικά έτη 2015 και
2016, οπότε έχουν καταργηθεί και οι αντίστοιχοι κωδικοί της δήλωσης)

μεταβίβαση τίτλων (του άρθρου 42 του ΚΦΕ) από επαχθή αιτία:
→ μετοχές,
→ μερίδια, μερίδες,
→ ποσοστά συμμετοχής σε εταιρίες,
→ ομόλογα,
→ παράγωγα κλπ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α




Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις προκύπτει από τη συμπλήρωση των
κωδικών του πίνακα 4Α (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) και από
υποπεριπτώσεις των κωδικών 657-658, 659-660, 617-618, 619-620, 661-662, 305-306 και
335-336 του πίνακα 6 και συγκεκριμένα μισθοί –συντάξεις αναπήρων, επιδόματα,
διατροφή, εκλογική αποζημίωση, επίδομα ανεργίας, ΕΚΑΣ.
Από τo σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος ημεδαπής προέλευσης που δηλώνεται
αφαιρείται μόνο τo ποσό του κωδικού 351-352 που αφορά εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εμφανίζεται παράθυρο για να παρέχεται η
πληροφορία από τον φορολογούμενο, εάν οι εισφορές αφορούν αμοιβές μελών Δ.Σ. ή ΝΑΤ
ή λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς. Από τo σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος στον
κωδ. 325-326 (αμοιβές μελών Δ.Σ.) αφαιρείται μόνο το ποσό του κωδικού 351-352 που
αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές αμοιβών μελών Δ.Σ. Εάν το εισόδημα στον κωδ. 325-326
είναι μικρότερο από το ποσό του κωδ. 351-352 που αφορά ασφαλιστικές εισφορές αμοιβών
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μελών Δ.Σ. ή δεν είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 325-326, τότε οι εισφορές αυτές δεν
μπορούν να εκπέσουν από εισόδημα μισθωτής εργασίας και συντάξεων.
Στη συνέχεια προστίθεται το εισόδημα του κωδ. 307-308 (περ. στ. παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ –
«μπλοκάκηδες») καθώς και το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης των κωδ. 389-390, 391392, 393-394.
Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας (κωδ. 661-662) και τα λοιπά εισοδήματα του
φορολογούμενου (πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο) υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, τότε το ποσό του επιδόματος ανεργίας προστίθεται
στο φορολογητέο εισόδημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β







Το εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης των αξιωματικών και κατώτερου
πληρώματος εμπορικού ναυτικού προκύπτει εάν από το δηλωθέν εισόδημα στους κωδικούς
του πίνακα αυτού, αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται από τον ίδιο τον
φορολογούμενο στο ΝΑΤ (κωδ. 351-352).
Εάν ο φορολογούμενος εντός του φορολογικού έτους 2015 είχε αποδοχές και με την ιδιότητα του
αξιωματικού και με την ιδιότητα του κατώτερου πληρώματος, οι εισφορές του κωδ. 351-352
αφαιρούνται επιμεριστικά, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών που έχουν δηλωθεί ανά ιδιότητα.
Αν μετά την αφαίρεση του κωδ. 351-352 που αφορά εισφορές στο ΝΑΤ μηδενιστεί το εισόδημα
και προκύψει υπόλοιπο ποσό του κωδ. 351-352, αυτό θα αφαιρεθεί από τυχόν εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 301-302, 303-304, 321-322, 309-310, 311-312 και 343344).
Ομοίως αν στον πίνακα 4Α, του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, μετά την αφαίρεση του
351-352 μηδενιστεί το εισόδημα και προκύψει υπόλοιπο ποσό, αυτό θα αφαιρεθεί από τυχόν
δηλωθέν ναυτικό εισόδημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1
Το εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα προκύπτει από τη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα Γ1, καθώς και από την
υποπερίπτωση του κωδικού 659-660 λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις.
 Το συνολικό ποσό των λοιπών αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων συμπληρώνεται στον
κωδ. 908 του εντύπου Ε3 και ποσό αυτών μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ μεταφέρεται
υποχρεωτικά από τον φορολογούμενο στον κωδ. 659-660.
 Το τελικό εισόδημα που θα φορολογηθεί προκύπτει από τον συμψηφισμό των θετικών και
αρνητικών εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί στον πίνακα Γ1.
 Εάν περισσέψει ποσό ζημιάς είτε προηγούμενου είτε ιδίου έτους, αυτή θα μεταφερθεί από τον
φορολογούμενο στο επόμενο έτος, για να συμψηφιστεί μόνο με εισόδημα αγροτικής
επιχείρησης.



ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2










Το εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης από επιχειρηματική δραστηριότητα
προκύπτει από τη συμπλήρωση των κωδικών:
401-402 καθαρά κέρδη ή 413-414 εάν το αποτέλεσμα είναι ζημιά και 425-426 ακαθάριστα έσοδα,
τα οποία μεταφέρονται υποχρεωτικά από το έντυπο Ε3 και αφορούν επιτηδευματίες με έναρξη
στο μητρώο
415-416 ζημιά προηγουμένων ετών (ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης της μεταφερόμενης
ζημιάς)
403-404, 409-410, 427-428 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από μη επιτηδευματίες,
χωρίς δηλαδή έναρξη στο μητρώο και χωρίς υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3
411-412 καθαρό κέρδος αλλοδαπής προέλευσης
659-660 απαλλασσόμενα εισοδήματα ή εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο και
προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα (κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας μέχρι 10 KW).
Το εισόδημα που τελικά θα φορολογηθεί είναι αυτό που προκύπτει από τον συμψηφισμό των
θετικών και αρνητικών εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί στον πίνακα Γ2 του εντύπου Ε1.
Στο σύνολο των εισοδημάτων που δηλώνονται στους κωδ. 401-402, 403-404, 409-410, 427-428,
411-412, συμψηφίζεται η ζημιά προηγούμενου έτους και η ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους.
Εάν περισσέψει ποσό ζημιάς είτε προηγούμενου είτε ίδιου έτους, αυτή θα μεταφερθεί από τον
φορολογούμενο στο επόμενο έτος, για να συμψηφιστεί μόνο με εισόδημα ίδιας πηγής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1
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Το εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης από μερίσματα, τόκους και
δικαιώματα προκύπτει από τη συμπλήρωση των κωδικών του πιο πάνω πίνακα, αλλά επιπλέον
και από τους κωδικούς 657-658, 659-660 όπου δηλώνονται απαλλασσόμενα εισοδήματα ή
εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο και προέρχονται από μερίσματα, τόκους και
δικαιώματα (τόκοι ομολόγων ελληνικού δημοσίου ή εντόκων γραμματίων ελληνικού
δημοσίου, μερίσματα εταιριών παρ. 5 αρθρ. 45 ν. 4141/2013 κ.τ.λ.), καθώς επίσης και από τον
κωδικό 431-432 καθαρά κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που
τηρούν απλογραφικά στοιχεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2








Το εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης από ακίνητη περιουσία προκύπτει από
τη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα αυτού, αφού αφαιρεθεί ποσοστό πέντε τις εκατό (5%)
από τα εισοδήματα των ακινήτων, εκτός των γαιών και των χώρων τοποθέτησης
επιγραφών. Δηλαδή δεν αφαιρείται ποσοστό 5% από τα εισοδήματα από εκμίσθωση, δωρεάν
παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση γαιών και του κωδικού 145-146 και από ιδιοχρησιμοποίηση
χώρων τοποθέτησης επιγραφών.
Από το ποσό του κωδικού 111-112 (υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας) αφαιρείται πρώτα το
μίσθωμα που έχει καταβληθεί στους κωδ. 113-114 και μετά από αυτό που απομένει εκπίπτει το
5%.
Εκπίπτει το ποσό της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για γαίες το οποίο αναγράφεται στον
κωδικό 159-160 και μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ακαθάριστου εισοδήματος των
κωδικών 101-102, 141-142 και 149-150.
Από το άθροισμα των παραπάνω καθαρών εισοδημάτων που τελικά προκύπτει, αφαιρείται η
αποζημίωση καταβληθείσα με νόμο στο μισθωτή για τη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης
(κωδ. 163-164). Σε περίπτωση που η αποζημίωση των κωδ. 163-164 είναι μεγαλύτερη από το
ακαθάριστο εισόδημα που δηλώνεται στους κωδ. 165-166, τότε το ποσό της αποζημίωσης αυτής
περιορίζεται στο ποσό των κωδ.165-166.
Προστέθηκαν οι κωδ. 125-126 που αφορά ανείσπρακτα εισοδήματα της παρ. 4 άρθρου 39 ΚΦΕ.
Το ποσό αυτών των κωδικών δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου
και συνεπώς δε φορολογείται, ούτε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τρόπου
φορολόγησης της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικών δαπανών. Για να συμπληρωθεί ποσό
στον κωδικό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε









Το εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης από υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου προκύπτει από τη συμπλήρωση των κωδικών
829-830 κέρδος από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής
865-866 κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής και
659-660 απαλλασσόμενα εισοδήματα ή εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο και
προέρχονται από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (κέρδη από πώληση εισηγμένων μετοχών
όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει με ποσό μικρότερο του 0,5% ή μετοχών που έχουν αγοραστεί
πριν από κ.λ.π.).
Το ποσό του κωδ. 871-872 που αφορούν ζημιά από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής,
έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και μπορούν να συμψηφιστούν μόνο με μελλοντικά κέρδη
της υπεραξίας που προκύπτει από τις περιπτώσεις α) β) και γ) της παραγρ. 1 του άρθρου 42
ΚΦΕ για τα πέντε (5) επόμενα έτη.
Δεν υπάρχουν πλέον οι κωδικοί που αφορούν στην υπεραξία από πώληση ακινήτων, διότι η
σχετική διάταξη είναι σε αναστολή.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ


Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη (άρθρο 31 ΚΦΕ) που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ για τον άγαμο και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για τους συζύγους/Μ.Σ.Σ. εφαρμόζεται
εφόσον δηλώνεται οποιοδήποτε πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.



Στους κωδικούς 211, 218 και 225 δηλώνεται όλη η επιφάνεια της κατοικίας
(συμπεριλαμβανομένων των τακτοποιούμενων), υπολογίζεται η συνολική αντικειμενική δαπάνη
και μετά επιμεριστικά υπολογίζεται η αντικειμενική δαπάνη στα τετραγωνικά μέτρα που
συμπληρώθηκαν στους κωδικούς 231,232 και 233. Στη συνέχεια, γίνεται μείωση 50% στην
υπολογισθείσα επιμεριστικά αντικειμενική δαπάνη.
Σε περίπτωση συζύγων/Μ.Σ.Σ., ο ένας μπορεί να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά
αντικειμενικών δαπανών του άλλου συζύγου/Μ.Σ.Σ. με τα ποσά που μειώνουν αυτή τη διαφορά
(παρ. 2 άρθρ. 34).
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Τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια (κωδ. 783-784) μειώνουν μόνο τις δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων (πίνακας 5.2 του εντύπου Ε1)



Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων του φορολογούμενου που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο
ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), φορολογείται ως
εισόδημα από μισθωτές. Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων, η πληροφορία του ανέργου θα ληφθεί υπόψη από ηλεκτρονικό αρχείο του Ο.Α.Ε.Δ.
το οποίο αφορά τους μακροχρόνια ανέργους και όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας την 22η
Ιανουαρίου 2016 και ζητήθηκε στα πλαίσια εξαίρεσης αυτής της κατηγορίας φορολογουμένων
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
τμήμα Α στον ΟΑΕΔ : Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1156137ΕΞ2015).



Οι δηλώσεις των φορολογούμενων που ήταν άνεργοι κατά το έτος 2015 και δεν περιλαμβάνονται
στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό αρχείο, εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.



Όταν δηλώνεται μόνο ζημιά από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, επειδή και αυτό
αποτελεί εισόδημα (αρνητικό), η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών φορολογείται με
την κλίμακα/φορολογικό συντελεστή της κατηγορίας που δηλώνεται η ζημιά.




Οι δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα είναι:
κωδ. 061-062, πολιτιστικές χορηγίες του ν. 3525/2007. Αφαιρείται όλο το ποσό των χορηγιών
με ανώτατο όριο το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος
κωδ. 663-664, ποσά επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες. Ανάλογα με το εάν
ο φορολογούμενος εμπίπτει στις διατάξεις α ή β της παρ. 9 άρθρ. 73 του ν.
3842/2010 αφαιρείται το 20% ή το 40% της επένδυσης. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος.





Ο επιμερισμός των δαπανών γίνεται μεταξύ των εισοδημάτων που φορολογούνται με
διαφορετική κλίμακα ή φορολογικό συντελεστή και ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων αυτών.



Εάν έχει υπολογιστεί προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών που φορολογείται με
διαφορετικό φορολογικό συντελεστή από ότι το πραγματικό εισόδημα, τότε οι δαπάνες θα
επιμερίζονται μεταξύ του εισοδήματος και της προστιθέμενης διαφοράς.

ΕΝΤΥΠΟ Ε3 ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2015(ΠΟΛ 1042/2016)
Στο έντυπο Ε3 δεν έγιναν ουσιαστικές αλλαγές για το Φορολογικό Έτος 2015 :
 Στην 1η σελίδα : τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε είναι τα εξής:
α. κωδ.593: παρέμεινε ο κωδ. 593 για τους συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή
γλύπτες ή χαράκτες για τους οποίους με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 το
καθαρό τους εισόδημα κατανέμεται για να φορολογηθεί μέχρις ότου «εξαντληθεί» η ισχύς της διάταξης
δηλαδή, φορολογηθεί και το τελευταίο τέταρτο του εισοδήματος στο αντίστοιχο φορολογικό έτος.
β. κωδ. 597: Αφορά φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την
εμπορική ιδιότητα (πολ. 1120/2014)
(αφορά την μη επιβολή του τέλους επιτηδεύματος εφόσον είναι πάνω από 62 ετών )
γ. κωδ.591: συμπληρώνεται από τους επιτηδευματίες της περ. στ΄ παρ.2 αρθρ.12 ΚΦΕ (μπλοκάκια)
δ) κωδικοί 595 και 596 . για τις αγροτικές επιχειρήσεις υπαγόμενες στο «κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.» και
στο «ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.» (άρθρο 41 ν.2859/2000).

1. πίνακας Α΄
α. κωδ. 018: υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ του επιτηδευματία
β. κωδ. 019: παρέμειναν οι κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά -διπλογραφικά & μικτά),
γ. κωδ. 705 : αναγραφή του κωδικού αριθμού της κύριας δραστηριότητας


Προστέθηκαν τρία νέα πεδία, που αφορούν:
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→ μόνο φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις,
στα οποία, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο μητρώο της Δ.Ο.Υ., εμφανίζονται κατά
περίπτωση:
→ η ημερομηνία πρώτης έναρξης,
→ η ημερομηνία έναρξης η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος και
→ η ημερομηνία διακοπής εργασιών
φορολογικού έτους.


αν αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του τρέχοντος

Τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται αποκλειστικά από την Υπηρεσία και όχι από τους
φορολογούμενους:
→ ο κωδικός 019 που αφορά κατηγορία βιβλίων και

→ ο κωδικός 705 που αφορά τον Κωδικό Αριθμό Κύριας Δραστηριότητας, συμπληρώνονται με
βάση τα αρχεία του μητρώου της Υπηρεσίας.


Προστέθηκε νέος κωδικός 598 για τους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα και μη υπαγόμενους
σε καθεστώς Φ.Π.Α. δηλαδή, οι μη υπαγόμενοι στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α..



Τα πρόσωπα αυτά δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
(ΠΟΛ.1116/2015) το οποίο μεταφέρεται από τον κωδ.347 του πίνακα Ζ’ στους ανάλογους
κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).



Σ’ αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνεται ο Κ.Α.Δ. 99999998 όπως στο προηγούμενο
φορολογικό έτος.



Στον πίνακα Γ’ με τα «ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» καταργήθηκαν οι κωδικοί 063 (Βιβλίο
αποθήκης) και 072 (Τήρηση βιβλίων μηχανογραφικά).

2. πίνακας Δ΄
κωδ. 736-741-750 : αναγράφονται τα στοιχεία του υπευθύνου για την συμπλήρωση του εντύπου
3. πίνακας

Ε΄

α. κωδ. 681 – 904 : αναγράφονται οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση
από επιχειρήσεις ( για πληροφοριακούς και ελεγκτικούς λόγους)
β. κωδ. 907 : αναγράφονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες (παγίων και λοιπών
δαπανών),
κωδ. 908: οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις καθώς και
κωδ. 909: οι αγροτικές αποζημιώσεις που εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση ( για
πληροφοριακούς και ελεγκτικούς λόγους)
γ. αναγράφεται η δ/νση της έδρας του κεντρικού και υποκαταστήματος τα στοιχεία των εκμισθωτών
(ονοματεπώνυμο-ΑΦΜ) καθώς και τα ενοίκια που καταβλήθηκαν.


αναγράφεται και η ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων-γαιών.



επισημαίνουμε ότι (στην τελευταία γραμμή των ενοικίων αναγράφουμε την δωρεάν
παραχώρηση όταν μας παραχωρείται δωρεάν ένα ακίνητο για επαγγελματική στέγη δεν
αναγράφουμε ποσόν και δεν μεταφέρουμε στα έξοδά μας ποσό που προέρχεται από αυτή,



το τεκμαρτό όμως ποσό που προκύπτει από αυτή τη δωρεάν παραχώρηση αποτελεί έσοδο για
τον ιδιοκτήτη στο οποίο δεν επιβάλλεται χαρτόσημο το οποίο το αναγράφει στο έντυπο Ε1).

δ. κωδ. 905 : αναγράφουμε το σύνολο των ενοικίων του πιν. Ε΄
Στην 2η σελίδα τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε είναι τα εξής:
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4.πίνακας


ΣΤ΄

κωδ. 516-517-518 : αναγράφονται οι εισφορές σε ταμεία ΟΑΕΕ κτλ.

Σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας η παραπάνω δαπάνη μερίζεται βάσει των ακαθαρίστων εσόδων.


στήλη ε΄ κωδ.643,644,645,646 : αναγράφονται τα έσοδα από
(αφορά πώληση ίδιων προϊόντων)



στήλη κωδ. 518-546
δραστηριότητα



κωδ.515 στη στήλη με τις δαπάνες αγροτικής δραστηριότητας για τις δαπάνες άρδευσης.
(ποσοστό 10% για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών)



αγροτική δραστηριότητα

στον υποπίνακα στ΄ : αναγράφονται οι δαπάνες από αγροτική

όταν κατά την πώληση παγίου προκύπτει ζημιά (λόγω αναπόσβεστης αξίας)

τότε η ζημιά αυτή εκπίπτει σαν δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα.
Δεν θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα:


η αυτοπαράδοση, καθόσον η διαδικασία γίνεται για λόγους του ΦΠΑ. Όταν κατά την λύση
ατομικής επιχείρησης πάγια ή τα εμπορεύσιμα στοιχεία αναλαμβάνονται από τον επιχειρηματία
δεν προκύπτει ακαθάριστο έσοδο, καθόσον αυτός είναι ο μοναδικός φορέας της.



Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων
και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα,

→ δεν θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα και συνεπώς δεν φορολογούνται, καθόσον δεν αποτελούν
επιχειρηματική συναλλαγή.
→ Θα υπαχθούν σε φόρο εισοδήματος κατά την είσπραξη ή πληρωμή
υποχρεώσεων.

των σχετικών απαιτήσεων ή



Συμπληρώνεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.



τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία συμπληρώνουν
την τρίτη σελίδα του εντύπου Ε3.



Ο πίνακας ΣΤ’ χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος από
τους:
→ επιτηδευματίες και

→ τους αποκτώντες γεωργικό εισόδημα, που δεν είναι υπόχρεοι ή απαλλάσσονται από την
τήρηση βιβλίων, καθόσον αυτοί θεωρείται ότι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στις περιπτώσεις αυτές ο προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσματος γίνεται με βάση τα δεδομένα των
φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και θα αποτυπωθούν στους ανάλογους
κωδικούς του πίνακα αυτού


ΠΡΟΣΟΧΗ: οι μη επιτηδευματίες (πχ δημόσιοι υπάλληλοι εισηγητές σεμιναρίων, κλπ.) δεν
υποβάλλουν Ε3 καθόσον ολόκληρο το εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα
εμφανίζεται επί του εντύπου Ε1 στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα και φορολογείται χωρίς την αφαίρεση των τυχόν κρατήσεων.



Επίσης, οι συγγραφείς δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα στον
αντίστοιχο κωδικό του Ε1 του πίνακα του εισοδήματος από κεφάλαιο.

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ


Ως προς τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015, σύμφωνα με
την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 89 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 270) με το οποίο προστέθηκε ως
μεταβατική διάταξη νέα παρ.32 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, αποκλειστικά και μόνο για το
φορολ. έτος 2014,
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οι οντότητες(ατομικές επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία που δεν
υποχρεούνταν σε διενέργεια απογραφής,

→ ως απογραφή έναρξης μπορούσαν να λάβουν ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2013 (την
οποία χρησιμοποίησαν ως απογραφή λήξης για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της
διαχειριστικής χρήσης 2013) και
→ ως απογραφή λήξης ποσοστό 10% των αγορών φορολογικού έτους 2014.


Την 1.1.2015 όμως ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα πραγματικής
απογραφής εφόσον είχαν προβεί υποχρεωτικά σε πραγματική απογραφή ή προαιρετικά είχαν
προβεί σε απογραφή.



Οι οντότητες αυτές, δηλαδή σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα :

ως απογραφή έναρξης του φορολογικού έτους 2015, λαμβάνουν τα δεδομένα πραγματικής
απογραφής → εφόσον διενεργούν υποχρεωτικά απογραφή ή προαιρετικά και σε διαφορετική περίπτωση
μη διενέργειας απογραφής
→ μηδενικό αρχικό απόθεμα.
ως απογραφή τέλους λαμβάνουν την πραγματική απογραφή σε περίπτωση προαιρετικής ή
υποχρεωτικής απογραφής και
→ μηδενικό τελικό απόθεμα όταν δεν υποχρεούνται σε απογραφή.


Με βάση το άρθρο 27 του ν.4172/2013 η ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέρεται
για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη.



Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν έχει δηλώσει τη μεταφερόμενη ζημιά στην επόμενη
χρήση κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, πρέπει λόγω της διαδοχικότητας του
συμψηφισμού, να τη δηλώσει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, σε κάθε περίπτωση, με τροποποιητική
δήλωση στο επόμενο έτος που αφορά, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν δηλωθέντα κέρδη χρήσης ή
ζημιά χρήσης σε αυτό το έτος.



Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με ζημία, ακόμα και μετά τη λήξη του οικείου
φορολογικού έτους εντός του οποίου υποβάλλεται η δήλωση, η υπόψη ζημιά συμψηφίζεται εντός
της πενταετίας.



Καταργήθηκε η ειδική έκπτωση της δαπάνης για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων του
άρθρου 26 του ν.4172/2013 που προβλέπονταν για τις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων
παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
(Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.).

(περ. η΄ παρ. 11 υποπαρ. Δ.1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, η παρ. 8 του άρθρου 26 του
ν.4172/2013, όπως είχε προστεθεί με την παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4328/2015 (ΦΕΚ Α΄51), καταργείται
για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά).
5. ΠΙΝΑΚΑΣ


Ζ΄

Κωδ. 348 : το καθαρό εισόδημα των υπαγόμενων στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 άρθρ.
12 ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ενώ αποκτούν εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογούνται τελικώς ως μισθωτοί) → ακαθάριστα έσοδα δαπάνες των εισφορών σε ταμεία ΟΑΕΕ κλπ. (Κωδ.348=κωδ. 547- κωδ. 517)
→ δηλαδή, δεν θα αφαιρούνται οι υπόλοιπες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία.



Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο κωδικός
της πρώτης σελίδας του εντύπου.

591

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(ΠΟΛ.1047/12.2.2015)


Εργασιακή σχέση: υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης,
προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας
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με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον
τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών. (περ. β' παρ. 2 άρθρ. 12 ν.4172/2013)
→ τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική
εξάσκηση,
→ τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας,
→ οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση
επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,
→ τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν
στα προγράμματα αυτά)
→ τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ
→ τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας
της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και
→ οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές,
νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση
ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.
→ στον τίτλο κτήσης διενεργείται παρακράτηση 20% μόνο στην περίπτωση που
παρέχεται εξειδικευμένη δραστηριότητα ανεξαρτήτως ποσού. (πολ.1120/2014- άρθρ. 60 ν.4172/2013).

ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ


αν ένα φυσικό πρόσωπο με έναρξη επιτηδεύματος:

→ παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον
υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που
λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον
→ δεν έχει την εμπορική ιδιότητα,
→ ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.
(περ.στ' παρ. 2 άρθρ. 12 ΚΦΕ)
α. δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη γενικά οι αμοιβές, που χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις.(άρθρ.28 ν.2238/1994 (πολ.1120/25.4.2014)
(αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης
προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων,
μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες
ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων)


β. θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω
διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που
καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή
της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που
με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα
όπως:

(του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου,
συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού,
τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου,
σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη
γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού,
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου,
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ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου
επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού,
εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή,
λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες,
διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και
κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας).


Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με
μία από τις περ. α' έως ε' παρ.2 άρθρ. ΚΦΕ και παράλληλα αποκτά εισόδημα από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται
στην περ. στ' παρ.2 άρθρ. 12 του ίδιου νόμου, φορολογείται:

→ για το μεν εισόδημα από μισθωτή εργασία των περ.α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 με →
την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013,
(με την κλίμακα των μισθωτών)
→ ενώ για το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της περ. στ‘ παρ.2 άρθρ.
12 με → την κλίμακα παρ.1 άρθρ. 29 του ΚΦΕ.
(με συντελεστή 26% ή 33% ανάλογα).
Υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις περιπτώσεις της περ. στ‘ παρ.2 άρθρ.12 σύμφωνα
εγκύκλιο ΠΟΛ.1120/25.4.2014.


με

Η φορολόγηση που προβλέπεται με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.
4172/2013:
→ αφορά μόνον εισόδημα ημεδαπής που αποκτάται βάσει:
έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με:
φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. (ΔΕΑΦ Α 1118536 -11 .9 . 2015)



Κωδ. 349 : μεταφέρεται το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος-ζημία) από εκμετάλλευση σκάφους του
ν.27/1975.

→ το αποτέλεσμα αυτό μεταφέρεται στους κωδ.659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων (Ε1).
→ το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος αλλά επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης του
ν.3986/2011.


κωδ.346 : αναγράφεται το φορολογητέο καθαρό αποτέλεσμα από επιχειρηματική δραστηριότητα



Κωδ. 347: μεταφέρεται το αποτέλεσμα (κέρδος-ζημία)
δραστηριότητας.



κωδ.312 : αναγράφεται το ποσοστό απόσβεσης της αδείας Φ.Δ.Χ. που προβλέπεται από
τους ν.3007/2010 & ν.3888/2010.



κωδ.382 : αναγράφεται το ποσό της επένδυσης της παραγρ. 9 άρθρου 73 ν. 3842/2010.
Επίσης οι κωδικοί 383 & 384 για το ποσοστό έκπτωσης 40% ή 20% της ίδιας παραγρ., άρθρου
και νόμου.



κωδ.324 : στον οποίο αναγράφονται τα απαλλασσόμενα κέρδη από παραγωγή και διάθεση
ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ (10 KW) με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 και την
παρ.5 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 για ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα αντίστοιχα.
Τα κέρδη αυτά αν έχουν συμπεριληφθεί στα απλογραφικά βιβλία, αφαιρούνται από τα κέρδη του
λογιστικού προσδιορισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν τα φορολογητέα καθαρά
αποτελέσματα.

της αγροτικής επιχειρηματικής
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Όσον αφορά φυσικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις μεταφέρονται στον κωδ.659-660 του
εντύπου Ε1.



κωδ. 319 : αφορά τους συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή γλύπτες ή
χαράκτες για τους οποίους το καθαρό τους εισόδημα κατανέμεται για να φορολογηθεί μέχρις
ότου «εξαντληθεί» η ισχύς της διάταξης, δηλαδή φορολογηθεί και το τελευταίο τέταρτο του
εισοδήματος στο αντίστοιχο φορολογικό έτος. ( παρ.7 άρθρ. 48 ν.2238/1994)
Ο κωδικός αυτός λειτουργεί συνδυαστικά με τον κωδ.593 (1η σελίδα του εντύπου Ε3).



ΠΡΟΣΟΧΗ: τα αναφερόμενα πιο πάνω εφαρμόζονται μόνο για φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), καθόσον ο Πίνακας Ζ' δεν
συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ






Από 01.01.2014 έχει καταργηθεί ο τεκμαρτός προσδιορισμός του αγροτικού
εισοδήματος άρθρ. 42 ν.2238/94.



Το εισόδημα που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 αρθρ. 21 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 μείον έξοδα ) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης
βιβλίων.



Οι μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων που έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές
πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που
αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο.
Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το
φορολογικό έτος 2015 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.
για τα εισοδήματα που αποκτούνται από 01.01.2014, έχει γίνει δεκτό ότι: → ο φορολογικός
συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική δραστηριότητα ανεξάρτητα
από :
→ τον τόπο και

→ τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
• Οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις που δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα
έσοδα από αγροτική δραστηριότητα θα συμπληρώνονται από το φορολογούμενο στους
κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 (ΠΟΛ. 1116/2015).
 Δεν φορολογούνται: οι αγροτικές αποζημιώσεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους.
 Δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό των κερδών:
Οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, μέχρι 12.000.
Περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό των κερδών:





→ μόνο το τμήμα άνω των 12.000 ευρώ.
• ( ν.4330/2015 έγινε προσθήκη στην παρ.2 του άρθρ.39 ΚΦΕ):
Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι
ομάδες παραγωγών: φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). (άρθρο 58
§2 ΚΦΕ).
Τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών,
υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται:
→ από την πώληση των προϊόντων που παράγουν
→ από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%.
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Ειδικότερα, οι παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση:
→
πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που
έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά)
→ είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές.



Προϋπόθεση:

→ τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό και να μην
έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία.


Στην περίπτωση που ο παραγωγός πωλεί (λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά του, και
προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα
επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που
προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και μόνο για αυτά) εφαρμόζεται ο
φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (26% ή 33%).



Ο φορολογικός συντελεστής 13% δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του
εξοπλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς η
δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα.



Η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων ή τρίτος για υπηρεσίες που
παρέχει ο ίδιος σε άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα, με εξαίρεση
την εκτροφή πτηνών (φασόν πτηνοτροφικών).



Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω
κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά:

α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
β) καλλιεργητικές δαπάνες,
γ) δαπάνες άρδευσης,
δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
στ) τους τόκους και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού,
η) ασφαλιστικές εισφορές κλπ.
(εγκύκλιοι ΠΟΛ 1041/2015 και ΠΟΛ 1113/2015)


«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του
ειδικού καθεστώτος». (απόφαση ΠΟΛ 1055/17.02.2014 τροπ/κή απόφασή ΠΟΛ
1281/31.12.2013)



Όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από
το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την
ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα
κέρδη τους λογιστικά (με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία) και σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 21 έως και 28 του νέου ΚΦΕ (ν.4172/13). (ΠΟΛ 1041/2015)



Η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων δεν αναιρεί τον λογιστικό προσδιορισμό του κέρδους για
τους αγρότες του ειδικού και του αφανούς καθεστώτος των αγροτών (κατ΄ εφαρμογή του
άρθρο 21 του ν.4172/2013). (ΠΟΛ 1041/2015)



Οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους με
βάση τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
και οφείλουν να τα τηρούν και να τα διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.
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Όσοι ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οφείλουν να προσδιορίζουν αποτέλεσμα:
→ με λογιστικό τρόπο και έχουν δικαίωμα να εκπίπτουν:

→ τις δαπάνες που αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος ακόμα και στην περίπτωση
που δεν τηρούνται βιβλία (ειδικό και αφανές καθεστώς αγροτών).
Βασική προϋπόθεση ωστόσο για την αναγνώριση των δαπανών αυτών θα είναι να συνοδεύονται από
τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π.
→ δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης των αποσβέσεων προς έκπτωση για τις περιπτώσεις παγίων
παλαιών ετών που έχουν ήδη παρέλθει τα έτη ωφέλιμης ζωής τους και έχουν αποσβεστεί.


Η ζημία που προκύπτει από τους διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής ή αγροτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις οικίες διατάξεις,
ωστόσο η ζημία του ενός κλάδου δεν συμψηφίζεται με κέρδη του άλλου καθόσον το αποτέλεσμα
του καθενός φορολογείται με διαφορετικό τρόπο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ


«Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως
100 KW, ο ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης
του.»(13%)

(άρθρο 116 ν.4316 (ΦΕΚ Α' 270/24-12-2014) προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. στ΄
άρθρο 2 ν. 3874 (ΦΕΚ Α' 151/06-09-2010))

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
«Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται :
→ τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή
Επιπλέον αν ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται:
→ τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση προς :
 ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται:
 λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και
 κάθε είδους κατασκευές ή
 εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.»


Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση γαιών τεκμαίρεται, ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής
αξίας. (παρ.2 άθρ. 39 ΚΦΕ)



Ιδιοχρησιμοποίηση στα αγροτεμάχια (και επομένως, τεκμαρτό εισόδημα και υποχρέωση
υποβολής Ε2) υφίσταται στην περίπτωση που ασκείται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.



Στην περίπτωση που δεν ασκήθηκε επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά π.χ. το λάδι που
παράχθηκε χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για προσωπική χρήση, δεν υφίσταται εισόδημα από
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε και από ιδιοχρησιμοποίηση (ούτε και υποχρέωση
υποβολής Ε2).



Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να έχουν εισπραχθεί

ούτε επιδοτήσεις, είτε επί της παραγωγής, είτε επί των μέσων
παραγωγής.
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Στην περίπτωση που ασκήθηκε αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, υφίσταται ιδιοχρησιμοποίηση
γαιών και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει αναγράφεται στη στήλη 16 της Αναλυτικής Κατάστασης
Μισθωμάτων (Ε2) για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας.
Αντίστοιχα το ποσό αυτό αποτελεί δαπάνη της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και πρέπει να
αναγραφεί στα βιβλία, εάν τηρούνται, και αντίστοιχα στο Ε3.
Δηλαδή, το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση γης αποτελεί τεκμαρτό εισόδημα για τον κύριο του
ακινήτου και ταυτόχρονα
εκπιπτόμενη δαπάνη όταν χρησιμοποιείται για την άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας (σχετ. εγκ.πολ 1069/23.3.2015).
Ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος στα αγροτεμάχια, προσδιορίζεται με το έντυπο (ΑΑ ΓΗΣ).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ


Για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρ.29 του ΚΦΕ, για τα
πρώτα 50.000 € με συντελεστή 26% και τα κέρδη που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 € με
συντελεστή 33%.



Εάν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία το σύνολο των κερδών φορολογείται με συντελεστή 29% και
τα διανεμόμενα μερίσματα με 10%, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και64 του ΚΦΕ.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Ειδικά, για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, όπου μέχρι 31.12.2013 ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου
34 του ν.2238/1994, επισημαίνονται τα εξής:



Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα
οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. (μεταβατική διάταξη άρθρ.72
ΚΦΕ)

→ για πωλήσεις οικοδομών από 1.1.2014 και μετά οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης
οικοδομών, εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 1.1.2006 και
μετά,
→ ενώ για πωληθέντα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας μέχρι 31.12.2005
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994.


Επισημαίνεται, ότι οι οικοδομικές επιχειρήσεις που ανεγείρουν οικοδομές προς πώληση όταν
μετά την ανέγερση τους,



→ επακολουθήσει εκμετάλλευση της οικοδομής με οποιοδήποτε τρόπο,
ιδιοχρησιμοποίηση κλπ.,



→ τότε τα εν λόγω ακίνητα → αποκτούν την ιδιότητα του ενσώματου πάγιου στοιχείου της
επιχείρησης, (σε αντιδιαστολή με τα εμπορεύσιμα στοιχεία αυτής), κατά την πώληση αυτών η
επιχείρηση αποκτά εισόδημα → που προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση λογιστικά και
φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσης
της οικοδομικής άδειας.



Για οικοδομικές επιχειρήσεις και για τα πωληθέντα ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια έχει
εκδοθεί πριν την 1.1.2006, ανεξάρτητα εάν αυτή στη συνέχεια αναθεωρήθηκε για οποιοδήποτε
λόγο και ανεξάρτητα του εύρους της παλαιότητας της οικοδομής, υπό την προϋπόθεση το
ακίνητο να μην αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης .



→ το κέρδος από την πώλησή τους θα υπολογιστεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34
του ν.2238/1994, δηλαδή με συντελεστή 20% επί των πωλήσεων.



→ Το ίδιο ισχύει και για οικοδομές που σύμφωνα με την παρ. 2 της
1024543/1717/389/Α0014/ΠΟΛ.:1038/9.3.2006 Απόφασης, εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των
διατάξεων της παρ.4 άρθρ. 6 Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), (κατάθεση πλήρη φακέλου στην
πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και είχε υπογραφεί προσύμφωνο και
εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25.11.2005)

όπως εκμίσθωση,
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→ για τις οικοδομές αυτές δεν υπήρχε υποχρέωση προσδιορισμού του κόστους ανέγερσης κατά
οικοδομή και δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογής των στοιχείων κόστους (δαπάνες ανέγερσης για
κάθε οικοδομή).

 Για πωλήσεις ακινήτων από 1.1.2014 και μετά, των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε από
1.1.2006 και μετά, για να εξαχθεί ορθό λογιστικό αποτέλεσμα, σύμφωνα και με την
ΠΟΛ.1097/2015, λαμβάνονται υπόψη οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα
ακίνητα,
→ έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή
στο έτος ή στα έτη
κατασκευής.
 Oι δαπάνες ανέγερσης (κόστος), που πραγματοποιήθηκαν από την έκδοση της άδειας και μέχρι
31.12.2013, για τις οικοδομές που πωλήθηκαν εντός του έτους 2015 λαμβάνονται υπόψη στον
προσδιορισμό του αποτελέσματος από πωλήσεις οικοδομών του έτους.
 Το έσοδο που αποκτούν οι οικοδομικές επιχειρήσεις από πώληση ακινήτων (προσύμφωνο,
σύνταξη οριστικού συμβολαίου) πριν την αποπεράτωσή τους
→ θα καταχωρηθεί στο έτος που αυτό καθίσταται δεδουλευμένο, δηλαδή στο έτος
ολοκλήρωσης
και παράδοσης του ακινήτου προκειμένου να αντιστοιχηθεί με το πραγματοποιούμενο κόστος.
 Επισημαίνεται, ότι ως έσοδο από την πώληση ακινήτων μετά την 1.1.2014, προκειμένου για τον
προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό αντίτιμο
που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης και όχι η αντικειμενική αξία αυτών (ΔΕΑΦ Β
1083058 ΕΞ2015/18-6-2015 έγγραφό μας).
 Οι οικοδομικές επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών που προσδιορίζουν τα κέρδη
τους λογιστικά με βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ:
→ είτε υποχρεούνται σε σύνταξη απογραφής,
→ είτε συντάσσουν προαιρετικά απογραφή,
→ είτε υπολογίζουν κόστος πωληθέντων χωρίς αρχικό και τελικό απόθεμα έτους (μη υπόχρεοι σε
απογραφή), αρχικά το κόστος ανέγερσης από 1.1.2014 (έναρξη λογιστικού προσδιορισμού) όπως αυτό
προκύπτει
από το βιβλίο κοστολογίου οικοδομής.
→ λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος (κέρδος/ζημία) διαμέσου του
υπολογισμού του κόστους πωληθέντων, ανεξάρτητα αν στο υπόψη διαχειριστικό έτος υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν πωλήσεις οικοδομών. (ΠΟΛ.1223/2015).
 Ωστόσο, το αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους (κέρδος ή ζημία) προκύπτει από την
αντιστοίχηση του πραγματοποιηθέντος κόστους ανέγερσης του τμήματος της οικοδομής που έχει
ανεγερθεί μέχρι και το τέλος του έτους και πωληθεί μέσα σ’ αυτό. (σχετ. γνωμ.25/2257/1995
της ΕΛΤΕ).
 Το μικτό (λογιστικό) αποτέλεσμα του φορολογικού έτους, προσδιορίζεται από το τμήμα που
αναλογεί στο πραγματοποιούμενο μέχρι το τέλος του ίδιου έτους αντίστοιχο κόστος ανέγερσης
του πωληθέντος κτιρίου ή τμήματος του.
 Το κόστος ανέγερσης που αφορά οικοδομές που τελικώς δεν θα πωληθούν μέσα στο κρινόμενο
φορολογικό έτος, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα αυτού.
 Ειδικότερα, το κόστος ανέγερσης-παραγωγής αυτών (μη πωληθέντων), που παρακολουθείται
μέσω του λογαριασμού «παραγωγή σε εξέλιξη», δεν θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του
κόστους πωληθέντων και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του φορολογικού έτους
που πραγματοποιήθηκε, αλλά θα ληφθεί υπόψη μεταγενέστερα, στο έτος της πώλησης της
οικοδομής.
 Για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων θα ληφθούν υπόψη τα αποθέματα αρχής και
τέλους του υπόψη φορολογικού έτους, με αποτίμηση των ημιτελών καθώς και αποπερατωμένων
κτισμάτων, ή μηδενικά αποθέματα κατά περίπτωση.
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 Θα υπάρξει τελικώς, με τη σταδιακή πώληση ολόκληρης της οικοδομής, πλήρης αντιστοίχηση –
συσχέτιση του συνολικού κόστους ανέγερσης της οικοδομής με το συνολικό έσοδο.
 Επιπλέον, δεν θα δημιουργούνται ζημίες που θα μεταφέρονται για συμψηφισμό με πιθανότητα
ωστόσο, το έσοδο από τις πωλήσεις να προκύψει μετά την παρέλευση των ετών που δικαιούται η
επιχείρηση το συμψηφισμό των ζημιών.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 Εξαιρετικά για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία, το κόστος ανέγερσης κτισμάτων που
πραγματοποιήθηκε μέχρι 31.12.2013, αν έχει συμπεριληφθεί μέσω της απογραφής στο κόστος
πωληθέντων φορολογικού έτους 2014


→ δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την πώληση κτισμάτων κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2015,
όπου από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφορούν τα
πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε
προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή στο έτος ή στα έτη κατασκευής.



Έτσι, θα αποφευχθεί το κόστος ανέγερσης να ληφθεί υπόψη δυο φορές στον υπολογισμό του
αποτελέσματος (κέρδος/ζημία).



τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στην πώληση ημιτελών οικοδομών.



Επισημαίνεται, σε ό,τι αφορά τα έσοδα:

→ από την πώληση των οικοδομών μετά την 1.1.2014, των οποίων η άδεια κατασκευής εκδόθηκε μετά
την 1.1.2006 και δεδομένου ότι αυτές αποτελούν εμπορεύσιμα στοιχεία
→ για την οικοδομική εταιρία, λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό αντίτιμο που αναγράφεται στη σύμβαση
μεταβίβασης και όχι η αντικειμενική αξία αυτών (σχετ. το ΔΕΑΦ Β 1083058 ΕΞ 2015 έγγραφό μας).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα), καθώς και

→ τα πρόσωπα της περ. β’ άρθρ. 45 του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ’ του ιδίου
άρθρ. και νόμου (κοινοπραξίες) στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παρ.1 άρθρ. 101 ,
ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.),
→ όταν αποκτούν εισόδημα από τεχνικά έργα μετά την 1.1.2014, ημερομηνία εφαρμογής των
διατάξεων του νέου Κ.Φ. Ε (ν.4172/2013), ανεξάρτητα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης,
→ προσδιορίζουν το εισόδημα αυτό σε κάθε περίπτωση λογιστικά.

(ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ

2016)
 Για την εξαγωγή του λογιστικού αποτελέσματος, στις περιπτώσεις αυτές, κατ’ ανάλογη
εφαρμογή όσων εφαρμόζονται για τις οικοδομικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ.1113/2015 και
ΠΟΛ.1097/2015 εγκύκλιοι),
→ οι δαπάνες που αφορούν εισοδήματα από τεχνικά έργα τα οποία θα φορολογηθούν από
1.1.2014 και μετά, λαμβάνονται υπόψη έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε
προγενέστερα έτη.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ν. Π.


Επισημαίνεται ότι, για τα νομικά πρόσωπα της περ. β’ του άρθρου 45 που αποκτούν εισόδημα
αποκλειστικά από ακίνητη περιουσία, το εισόδημά τους αυτό θεωρείται εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα όπως και των λοιπών νομικών προσώπων (παρ.2 άρθρου 47) και
συνεπώς, οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 έχουν εφαρμογή και για τις ως άνω περιπτώσεις.



Στην περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που

δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και φορολογείται σύμφωνα
των άρθρων 47 και 58 του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από το αν

με τις διατάξεις
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αποκτά ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα(ΠΟΛ.1069/23.3.2015 εγκύκλιός
μας), το σύνολο των δαπανών εκπίπτει με τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων
22 και 23του νόμου αυτού. (ΠΟΛ 1113/2015)
 Τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία δεν θα συμπληρώνουν τον πίνακα Ζ’ → η
αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών τους γίνεται στο έντυπο Ν.
 Μετά την συμπλήρωση των κωδικών 551, 555, 559 και 563 του υποπίνακα ζ΄ του πίνακα ΣΤ
μεταφέρουν το αποτέλεσμα τους (κωδικός 563) → στο έντυπο Ν
→ για τυχόν φορολογική αναμόρφωση (δαπάνες μη εκπιπτόμενες, απαλλασσόμενα μερίσματα κ.λ.π) και
→ φορολόγηση στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων.


Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες :

→ τα έσοδα τους που αποτελούν εισροές κεφαλαίου και στερούνται τα
εννοιολογικά γνωρίσματα του
εισοδήματος (συνδρομές, εγγραφές των μελών τους καθώς και χορηγίες ή δωρεές προς αυτές), τα
καταχωρούν :
→ στον κωδικό 282 του πίνακα ΣΤ’ για τους τηρούντες απλογραφικά αρχεία και
→ στον κωδικό 457 του πίνακα Θ’ για όσα νομικά πρόσωπα τηρούν διπλογραφικά αρχεία,
→ προκειμένου να διαχωριστούν από τα λοιπά τους έσοδα που εμπίπτουν στην έννοια των
ακαθαρίστων εσόδων και φορολογούνται.
 Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα (περιπτ.γ’ άρθρου 45),
→ σε περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και
→ υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
→ δεν θα αναγράφουν ποσά στο έντυπο Ε3.
→ Στην περίπτωση αυτή εφόσον συμπληρώνουν την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (κατάσταση
αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων) θα οριστικοποιούν το έντυπο
Ε3 χωρίς να αναγράφουν ποσά.
→ Αντίθετα όταν τα ίδια νομικά πρόσωπα έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, τότε
υποχρεούνται και στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.
 Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία:
→ συμπληρώνουν του πίνακες Η’ και Θ’, με βάση την σχετική περιγραφή που αναγράφεται στους κατ’
είδους κωδικούς προκειμένου να προκύψει το αποτέλεσμα χρήσης (ΚΑ 479) το οποίο μεταφέρεται:
→ στο έντυπο Ν για φορολογική αναμόρφωση και
→ φορολόγηση στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η κατηγοριοποίηση των δαπανών που αναμορφώνονται γίνεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων
22, 22Α, 23, 24 και 26 του ν.4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες,
προβλέψεις κ.λπ.).
Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2015, προστέθηκαν νέες
περιπτώσεις.
Οι Πίνακες που αφορούσαν τις δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων καθώς και η κατάσταση για την κινητή
τηλεφωνία απαλείφθηκαν καθόσον καταργήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις (άρθρο 31 ν.2238/1994).
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Επισημαίνεται ότι ο προκαταβλητέος φόρος αρχιτεκτόνων - μηχανικών δεν αναγράφεται στην
κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει κατά περίπτωση η ΠΟΛ.1235/24.11.2011 εγκύκλιος μας, με την οποία
δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
! Προσοχή:


Το σύνολο που προκύπτει από τον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης

θα μεταφέρεται :
→ για τις ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία ανάλογα με την
δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 565 και 566 και συγκεντρωτικά στον κωδ. 567 του υποπίνακα
η΄ του πίνακα ΣΤ΄ της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3.
→ για τους υπόχρεους της περιπτ. β΄ του άρθρου 45 του ΚΦΕ που τηρούν απλογραφικά
βιβλία, θα μεταφέρεται απευθείας στο έντυπο Ν1
→ για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της περιπτ. β΄ του άρθρου 45 του ΚΦΕ
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία στον κωδικό 196 «συνολικό ποσό κατάστασης φορολογικής
αναμόρφωσης» του πίνακα Θ΄ της τρίτης σελίδας του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2015.
→για τους υπόχρεους της περιπτ. β΄ του άρθρου 45
βιβλία θα μεταφέρεται απευθείας στο έντυπο Ν1

του ΚΦΕ που τηρούν διπλογραφικά

! Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατάσταση θα συνυποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου με
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εντύπου Ε3).
! Επισημαίνεται ότι η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης θα υποβάλλεται επίσης μέσω
διαδικτύου (με την νέα εφαρμογή) και στην περίπτωση των εταιριών της περ. β΄ του άρθρου 45 του
Κ.Φ.Ε. για τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός
τους.
Ο γενικός κανόνας για να αναγνωριστεί κάποια δαπάνη, είναι να πραγματοποιείται προς το συμφέρον της
επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, να αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή, η
αξία της συναλλαγής να μην κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, να εγγράφεται στα τηρούμενα
βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών και να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Αν κάποια δαπάνη δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να αναμορφωθεί. Εκτός αυτών των
περιπτώσεων, πρέπει να αναμορφωθούν και οι δαπάνες που ρητά κατονομάζονται ως μη εκπιπτόμενες
στο άρθρο 23 του ΚΦΕ.
Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει αποτυπωθεί στο έντυπο της φορολογικής αναμόρφωσης.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ: Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την
αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση,
δεδομένου ότι δεν αποτελούν πραγματική συναλλαγή, αλλά είναι αποτέλεσμα αποτίμησης. Η πραγματική
συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί κατά την είσπραξη ή πληρωμή των σχετικών απαιτήσεων ή
υποχρεώσεων.
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Óýíïëï áãïñþí 251

252

õðïëåßììáôá

270

271

520

521

áíáëþóéìùí õëéêþí
áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí
åéäþí óõóêåõáóßáò

ÁãïñÝò ðáãßùí ÷ñÞóçò

265

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

540

Óýíïëï Åóüäùí Ðáñï÷. Õðçñåó.

547

Óýíïëï Åóüäùí Åìðïñ.-Ìåô.
óô) ÄáðÜíåò

Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò

ÅéóöïñÝò óå ôáìåßá ÏÁÅÅ êôë. (1)

Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí

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 ÁÔÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÁÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ÂÉÂËÉÁ
(4)

319

ìåßïí áöïñïë. åêðôþóåéò áíáðô. íüìùí

592

ìåßïí äáðÜíç åðéóô. Ýñåõíáò (åîùëïãéóôéêÜ)

318

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

313

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

312

ðëÝïí êáèáñü ìåôáö/íï åéóïä. ðáñ. 7 áñèñ. 48 í.2238/94

383

á

384 â

382

ÖïñïëïãçôÝá ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá áðü åðé÷åéñ. äñáóô.

346

324

ÖïñïëïãçôÝá ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá áðü áãñïôéêÞ äñáóôçñ.

347

ìåßïí ôçí õðåñáîßá ôïõ Üñèñ. 10 ôïõ í. 2579/1998

325

Êáèáñü åéóüäçìá ðåñ. óô´ ðáñáãñ. 2 Üñèñ.12

ìåßïí ôï êÝñäïò ôïõ Üñèñ. 71 ôïõ í. 3842/2010

342

Êáèáñü áðïôÝëåóìá áðü åêìåôÜëëåõóç óêÜöïõò (í.27/1975)

ìåßïí ðïóü åðÝíäõóçò ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/10
ìåßïí ôï åéóüäçìá ôçò ðáñ.6 áñèñ. 29 êáé ðáñ. 5 áñèñ. 58 (ìÝ÷ñé 10 kw)

(5)

(3)

348
(6)

349

(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 (ìå áðëïãñáöéêÜ âéâëßá) êáé áöáéñåßôáé ìüíï üôáí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôá âéâëßá ôïõò.
Ôï ðïóü ôïõ êùä. 324 ìåôáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 659 - 660 ôïõ åíôýðïõ Å1.
(6) ÁíáãñÜöåôáé ôï êáèáñü áðïôÝëåóìá áðü ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí áôïìéêÞ åðé÷åßñéóç åêìåôÜëëåõóçò óêáöþí ôïõ í.27/1975 (ìå áðëïãñáöéêÜ âéâëßá).
Ôï ðïóü ôïõ êùä. 349 ìåôáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 659 - 660 ôïõ åíôýðïõ Å1.

ÐÉÍÁÊÁÓ Ç´. ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÄÉÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ÂÉÂËÉÁ
¸íáñîçò(1)

á)¸óïäá
Éóïëïãéóìïý
á)

ËÞîçò

â) Êüóôç

óõíïëéêÜ
õðçñåóéþí
1. ÊåöÜëáéïÝóïäá áðü ðáñï÷Þ(ÁÉ)
161

459 162

áîßá ðáñá÷èÝíôùí ðñïúüíôùí åôïßìùí êáé çìéôåëþí

412

2. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç
åðé÷ïñçãÞóåéò
êáé
äéÜöïñá (ÁÉÉ)
Ýóïäá165
ðùëÞóåùí
ìåôï÷þí õðÝñ ôï
Üñôéï

465 166

êüóôïò á’ & â’ õëþí - õëéêþí óõóêåõáóßáò

416

3. ÄéáöïñÝò
áíáðñïóáñìïãÞò
(ÁÉÉÉ) 169
Ýóïäá
ðáñåðüìåíùí
áó÷ïëéþí

467 170

êüóôïò áíáëþóéìùí õëéêþí ðïõ áíáëþèçêáí

420

Ýóïäá
êåöáëáßùí
4. ÁðïèåìáôéêÜ
êåöÜëáéá

469 174

êüóôïò áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí ðïõ áíáëþèçêáí

424

5. ÁðïôåëÝóìáôá
óå íÝï& ÷ñçóéìïð.
(AV) ðñïâë.
éäéïðáñáãùãÞ
ðáãßùí
177 åêìåôÜëëåõóçò

471 178

êüóôïò åéäþí óõóêåõáóßáò ðïõ áíáëþèçêáí

425

6. Ìáêñïðñüèåóìåò
õðï÷ñåþóåéò(ÃÉ)
Ýêôáêôá
êáé áíüñãáíá
Ýóïäá êáé êÝñäç
181

475 182

äáðÜíåò ðáñáãùãÞò

428

öýñá âéïìç÷áíïðïßçóçò

431

(ÁÉV)

15. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò
ã) ÄáðÜíåò
ìåôá÷ñïíïëïãçìÝíåò

(ÄÉÉ3á)

173

184

183

16. ÅðéôáãÝò ìå êáèõóôÝñçóç

óýíïëï
äáðáíþí ãéá ðáñï÷Þ
õðçñåóéþí
187
(óöñáãéóìÝíåò)
(ÄÉÉ3â)

461 188

17. Åðéóöáëåßò
- åðßäéêïß ðåëÜôåò
Ýêôáêôá
êáé áíüñãáíá
Ýîïäá êáé æçìéÝò
191

477 192

êáé ÷ñåþóôåò

(ÄÉÉ10)

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

×ïíôñéêÝò Åóùôåñéêïý

ËéáíéêÝò Åóùôåñéêïý

ÅíäïêïéíïôéêÝò Ðáñáäüóåéò

ÅîáãùãÝò

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

óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

óå ôñßôåò ÷þñåò

874

875

876

877

ÅéóáãùãÝò

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

Åíäïêïéí. áðïêôÞóåéò

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 óõóêåõáóßáò

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

Óýíïëï áðïãñáöÞò

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ðñïóùðéêïý

439

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí

442

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÁÐÏ ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

463

ðáñï÷Ýò ôñßôùí

445

ÌÉÊÔÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÁÐÏ ÐÙËÇÓÅÉÓ

496

öüñïé - ôÝëç

448

ÏËÉÊÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ

473

490

491

äéÜöïñá Ýîïäá

451

ÊÁÈÁÑÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ×ÑÇÓÇÓ

479

494

495

ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá

452

ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÐÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÍÔÁÉ

481

498

499

áðïóâÝóåéò ðáãßùí

454

ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ

483

502

503

ðñïâëÝøåéò åêìåôÜëëåõóçò

456

ÁËËÁ ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÊÅÑÄÇ

485

506

507

ïñãáíéêÜ Ýîïäá õðïêáôáóôçìÜôùí

458

% ìéêôü åìðïñéêü áðïôÝëåóìá åðß êüóôïõò

500

881

511

Üèñïéóìá

460

% ìéêôü åìðïñéêü áðïôÝëåóìá åðß ðùëÞóåùí

504

882

883

462

% áðïôÝëåóìá ðáñï÷Þò õðçñåóéþí åðß åóüäùí

884

885

886

(ìå ðñüóçìï)
Ãåíéêü óýíïëï åîüäùí

Óõíïëéêü ðïóü êáôÜóôáóçò öïñïëïãéêÞò áíáìüñöùóçò (1) 196

450

449

ÌåôáöïñÜ áðïôåëåóìÜôùí áðü áðëïãñáöéêÜ âéâëßá

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

(2)

197

(1) ÌåôáöïñÜ áðü êáôÜóôáóç öïñïëïãéêÞ áíáìüñöùóçò
(2) 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.
ÁíáãñÜöïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí áðëïãñáöéêþí âéâëßùí ìÝ÷ñé ôï ÷ñüíï ïëïêëÞñùóçò ôïõ ìåôáó÷çìáôéóìïý (÷ïñÞãçóç ÁÑÌÁÅ).

¸óïäá

(1)

Á/Á åñãïëáâéêïý Þ
óõìâïëáßïõ áãïñÜò áêéíÞôïõ

Tïðïèåóßá ïéêïäïìÞò

áãïñÜò ïéêïðÝäïõ

(¢ñèñï 34, 35 êáé36. í.2238/1994)

Óõíô/óôÞò
êáèáñïý
êÝñäïõò

685

1.
2.

686

3.

692

4.

693

ÄéáöïñÜ êåñäþí (2) 691

694

ÓÕÍÏËÏ

696

687

áìïéâÝò êáé Ýîïäá ôñßôùí

381

ÐÉÍÁÊÁÓ Ê´. ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÑÏÓÙÑÉÍÙÍ ÄÉÁÖÏÑÙÍ ÌÅÔÁÎÕ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇÓ - ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÂÁÓÇÓ
ÄéáöïñÝò

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

ËïãéóôéêÞ ÂÜóç

ÖïñïëïãéêÞ ÂÜóç

ÁñíçôéêÝò

ÈåôéêÝò

åíóþìáôá ðÜãéá

765

773

781

789

Üõëá óôïé÷åßá

766

774

782

790

÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá

767

775

783

791

ðñïâëÝøåéò

768

776

784

792

ëïéðÝò äéáöïñÝò åíåñãçôéêïý

769

777

785

793

ëïéðÝò äéáöïñÝò ðáèçôéêïý

770

778

786

794

äéáöïñÝò áðü åôåñï÷ñïíéóìü åóüäùí

771

779

787

795

äéáöïñÝò áðü åôåñï÷ñïíéóìü åîüäùí

772

780

788

796

797

798

ÓÕÍÏËÏ

(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.
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÃÐÓ - ÄÐËÓÅËÕ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός

Είδος αποδοχών

1

Τακτικές αποδοχές

2

Πρόσθετες αποδοχές

3

Λοιπά αποδοχών

4

Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε
επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ

5

Αμοιβές μελών ΔΣ (δηλώνονται οι ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση
τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών)

6

Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που
εισπράττονται

7

Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες θα φορολογηθούν στο έτος που θα καταβληθούν

8

Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία

9

Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία

10

Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς
πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)

11

Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν
εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)

12

Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού

13

Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού

14

Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο

15

Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013

16

Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο
Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες

17

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

18

Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)

19

Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

20

Αναδρομικά αποδοχών εκτός συντάξεων που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

21

Αναδρομικά αποδοχών εκτός συντάξεων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή
αυτοτελώς (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

22

Αναδρομικά αποδοχών εκτός συντάξεων απαλλασσόμενων από φόρο και εισφορά στο
σύνολο τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

23

Κύρια σύνταξη

24

Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές

25

Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές

26

Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές

27

ΕΚΑΣ

28

Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό (80%)

29

Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

30

Αναδρομικά

κύριας

σύνταξης

που

φορολογούνται

στο

έτος που

ανάγονται

(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
31

Αναδρομικά

επικουρικής

σύνταξης

από

ασφαλιστικές

εισφορές

(υποβάλλεται

Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
32

Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

33

Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική
δήλωση στα έτη που αφορούν)

34

Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

35

Αναδρομικά αποδοχών σύνταξης που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

36

Αναδρομικά αποδοχών σύνταξης απαλλασσόμενων από φόρο και εισφορά στο σύνολό
τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

37

Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία
απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2015

38

Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. γ΄ και στ΄ του ν.4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής,
εφάπαξ)

39

Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων – Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων

40

Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους

41

Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων

42

Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας

43

Καθαρό ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών

44

Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες
θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς
γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές
τους.

45

Εκλογική αποζημίωση

46

Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ

47

Εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
( βουλευτών, δικαστικών, στρατιωτικών, κλπ)

48

Εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό
τους (βουλευτών, δικαστικών, στρατιωτικών,κλπ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός

Συντ/ής

Είδος αμοιβών

παρ/σης
φόρου (%)

1.

20

Άρθρο 64§1 περ. δ΄ εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική
δραστηριότητα

2.

3

Άρθρο 64§1 περ. δ΄ εδάφιο 2 του ν.4172/2013

3.

1

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα΄ του ν.4172/2013

4.

4

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ΄ του ν.4172/2013

5.

8

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ΄ του ν.4172/2013

6.

20

Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη
υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων κ.λ.π)

7.

15

Προκαταβολή

φόρου

στις

ελάχιστες

αμοιβές

των

δικηγόρων

από

τους

δικηγορικούς συλλόγους Άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013
8.

15

Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους Άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013

9.

0

Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια(π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται
στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.

10.

0

Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2
του άρθρου 64 §8 ν.4172/2013

11.

0

Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.

12.

0

Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός

Συντ/ής
παρ/σης

Είδος Εισοδημάτων

φόρου (%)

1.

10

Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία

2.

0

Καθαρά κέρδη Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία

3.

15

Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις

4.

20

Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική
δραστηριότητα

