
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Φ Ο Ρ ΟΛ Ο Γ Ι Κ Ο Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ

2 0 1 3

Φ
Ο

Ρ
Ο

Λ
Ο

Γ
Ι

Κ
Ο

Σ
 

Ο
Δ

Η
Γ

Ο
Σ

 
2

0
1

3





ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στη 
Φορολογία των Δικηγόρων • Σημαντικές 

Εγκύκλιοι • Πρακτικές Οδηγίες για τη 
συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης του 

Οικονομικού Έτους 2013

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ
2013



Συγγραφή:

Ευστάθιος Κ. Μπακάλης

Δικηγόρος,

Φορολογικός Σύμβουλος 

Ολομελείας Προέδρων Δ.Σ.

Copyright 2013
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ISBN: 978-618-80472-5-9

Απαγορεύεται η φωτογραφική, φωτοτυπική ή και με οποιανδήποτε άλλη τεχνο-
λογική μέθοδο  αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης, εξωφύλλου 
και της όλης αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου (άρθρο 51 του ν. 2121/1993).



Ό 
πως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών συ-
νεχίζει την προσπάθεια 
για έγκυρη και αξιόπι-

στη ενημέρωση των συναδέλφων, 
εκδίδοντας το παρόν εγχειρίδιο με 
οδηγίες για τη συμπλήρωση των 
φορολογικών δηλώσεων.

Η διαρκής προώθηση μέτρων 
οριζόντιας υπερφορολόγησης, 
που οδηγούν στην εξόντωση των 
συναδέλφων αλλά και ολόκληρου 
του ελληνικού λαού – και μάλιστα 
εν μέσω της οξύτατης οικονομι-
κής κρίσης που βιώνουμε – αντι-
στρατεύονται πλήρως τη συνταγ-
ματική υποχρέωση συνεισφοράς 
στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις 
δυνάμεις του καθενός. Αυτού του 

είδους οι «μεταρρυθμίσεις», που 
προωθούνται κατ’ επιταγή εξω-
θεσμικών κέντρων για την εξυπη-
ρέτηση διεθνών και εγχώριων οι-
κονομικών συμφερόντων, θα μας 
βρίσκουν πάντοτε απέναντί τους.

Ευελπιστούμε η ανά χείρας έκ-
δοση να αποτελέσει ένα πρακτικό 
και χρήσιμο βοήθημα, το οποίο θα 
απαλλάξει τους συναδέλφους από 
το βάρος της προσφυγής σε λογι-
στικές υπηρεσίες.

Ο Σύλλογός μας αισθάνεται την 
ανάγκη να εκφράσει τις θερμότε-
ρες ευχαριστίες του στον εκλεκτό 
συνάδελφο κ. Στάθη Μπακάλη 
για τις πολύτιμες και αφιλοκερ-
δείς υπηρεσίες του αναφορικά με 
την επιστημονική επιμέλεια και τη 
συγγραφή του παρόντος.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,



Αφιερωμένο 

στη μνήμη του φίλου και συνεργάτη

Ιωάννη Καλογριδάκη



Μ 
έσα σε ένα κυκεώ-
να αλλαγών στο πε-
δίο της φορολογίας, 
οι Δικηγόροι, όπως 
και οι λοιποί φορο-

λογούμενοι, καλούνται και φέτος 
να υποβάλουν την ετησία δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος για τα ει-
σοδήματα της χρήσεως 2012.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθη-
νών, πιστός στο καθήκον του, επι-
θυμεί διά του παρόντος Οδηγού 
να συνδράμει τα Μέλη του στην 
εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρε-
ώσεως, παρέχοντας την καλύτερη, 
κατά το δυνατόν, ενημέρωση σχε-
τικά με τη συμπλήρωση και υπο-
βολή της εν λόγω δηλώσεως.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι φο-
ρολογικές υποχρεώσεις των Δικη-
γόρων δεν εξαντλούνται στην υπο-
βολή της ως άνω δηλώσεως, αλλά 
ανακύπτουν καθημερινώς κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς τους, 
επιχειρείται διά του παρόντος μια 
γενικότερη ενημέρωση και πληρο-
φόρηση ως προς τα βασικά ζητή-
ματα, που σχετίζονται με αυτή.

Κατόπιν τούτων, φιλοδοξία 
του παρόντος Οδηγού δεν είναι η 
εξαντλητική περιγραφή κάθε φο-
ρολογικής πτυχής, που μπορεί να 
αναφανεί κατά την άσκηση της Δι-
κηγορίας, αλλά η κατά το δυνατόν 
πληρέστερη, αρτιότερη και σφαι-
ρικότερη αποτύπωση των συχνό-
τερων και σημαντικότερων θεμά-
των, που συνδεόνται αφενός με το 
γενικότερο φορολογικό πλαίσιο, 
που διέπει τη Δικηγορία, και αφε-
τέρου με την ειδικότερη και χρο-

νικά άμεση υποχρέωση υποβολής 
της δηλώσεως φορολογίας εισο-
δήματος οικονομικού έτους 2013 
(χρήση 2012).

Η σχηματική παρουσίαση του 
εν λόγω Οδηγού ακολουθεί τα 
ανωτέρω, ήτοι αυτός αποτελείται 
από το Κεφάλαιο Ι, που προσεγγί-
ζει τα βασικά φορολογικά ζητήμα-
τα σχετικά με την άσκηση της Δι-
κηγορίας, και το Κεφάλαιο ΙΙ, που 
περιστρέφεται γύρω από τις λε-
πτομέρειες της δηλώσεως φορο-
λογίας εισοδήματος οικονομικού 
έτους 2013 (χρήση 2012). Επιπρο-
σθέτως, παρατίθενται, υπό μορ-
φήν παραρτημάτων, υποδείγματα 
εκδόσεως φορολογικών στοιχείων 
και υπόδειγμα έγγραφης συμφωνί-
ας μεταξύ Δικηγόρου και εντολέως 
του, αλλά και οι σημαντικότερες 
εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονο-
μικών των τελευταίων ετών, που 
αφορούν στους Δικηγόρους, και, 
τέλος, οι επίσημες οδηγίες του 
Υπουργείου Οικονομικών αναφο-
ρικά με τη συμπλήρωση και υπο-
βολή της δηλώσεως φορολογίας 
εισοδήματος οικονομικού έτους 
2013 (χρήση 2012), οι οποίες δεν 
απεστάλησαν φέτος σε έντυπη 
μορφή.

Ως συντάκτης του παρόντος 
Οδηγού, φέρων την εξόχως τιμη-
τική ιδιότητα του Φορολογικού 
Συμβούλου της Ολομελείας των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων Ελλάδος και συναισθανόμε-
νος την ευθύνη, που απορρέει από 
αυτή, υπογραμμίζω τη δεδηλωμέ-
νη πρόθεση του Δικηγορικού Συλ-

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,



λόγου Αθηνών και της Ολομελείας 
των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος για συνεπή και 
αξιόμαχη παρουσία στη διαμόρ-
φωση του φορολογικού τοπίου 
στην Ελλάδα, με τη διαρκή υποβο-
λή προτάσεων και πραγματοποίη-
ση επεμβάσεων, οι οποίες άλλοτε 
βεβαίως εισακούονται, άλλοτε, 
όμως, υποτάσσονται ακουσίως στη 
φοροεισπρακτική λογική της επο-
χής. 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαί-
νεται ότι κάθε στιγμή υπάρχουν 
ευήκοα ώτα στα προβλήματα, 
απορίες και ερωτήσεις των Συνα-
δέλφων.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες δια-
τυπώνονται και από τη θέση αυτή 
προς το Λογιστήριο του Δικηγο-

ρικού Συλλόγου Αθηνών, με επι-
κεφαλής τον κ. Νικόλαο Λάμπου, 
για τη γόνιμη συνεργασία μας στην 
προσπάθεια αντιμετωπίσεως των 
ποικιλόμορφων φορολογικών ζη-
τημάτων της δικηγορικής καθημε-
ρινότητας. Ευχαριστίες αξίζουν και 
στην κ. Τίνα Καστραβέλη, υπάλλη-
λο του Υπουργείου Οικονομικών, 
για τις πολύτιμες συμβουλές της 
ως προς το περιεχόμενο του πα-
ρόντος και, εν γένει, τα φορολογι-
κά ζητήματα των Δικηγόρων, και 
την κ. Γιούλη Βαρνάκου, επίσης 
υπάλληλο του Υπουργείου Οικο-
νομικών, για τον εποικοδομητικό 
διάλογο αναφορικά με την επίλυ-
ση πρακτικών φορολογικών ζητη-
μάτων, που ανακύπτουν κατά την 
άσκηση της Δικηγορίας.

Μετά τιμής,
Ευστάθιος Κ. Μπακάλης

Δικηγόρος, Φορολογικός Σύμβουλος Ολομελείας Προέδρων Δ.Σ.
D.E.A. Φορολογικού Δικαίου Université Paris I Panthéon – Sorbonne

Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ.Δ.Ε. Φορολογικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Στο Κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η αποτύπωση των βασικών και πιο συ-
χνών φορολογικών ζητημάτων, που άπτονται της καθημερινότητας του 
Δικηγόρου και, εν γένει, της ασκήσεως της δραστηριότητάς του.

Περιγράφεται, δε, το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, που διέπει την άσκη-
ση της Δικηγορίας κατά την τρέχουσα χρήση 2013, όπως διαμορφώ-
θηκε με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές (Ν. 4093/2012, Ν. 
4110/2013) και όπως εξειδικεύεται με τις εκδιδόμενες κανονιστικές απο-
φάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους και ατομικές διοικητικές λύσεις.

Καταβάλλεται προσπάθεια συνδέσεως των παρεχομένων πληροφοριών 
με τις συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις, από τις οποίες και απορ-
ρέουν, προκειμένου ο Δικηγόρος να γνωρίζει επαρκέστερα το νομικό 
έρεισμα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του και να θωρακίζεται 
νομικά έναντι της φορολογικής αρχής. Παραλλήλως, παρατίθενται και 
διοικητικές θέσεις ή δικαστικές αποφάσεις, που διασαφηνίζουν ζητήμα-
τα, αλλά και παραδείγματα, που επεξηγούν πιο πρακτικά συγκεκριμένα 
πεδία.

Σκοπός του εν λόγω Κεφαλαίου είναι να αποτελέσει έναν συμπυκνωμένο 
οδηγό θεμελιώδους γνώσεως για τον μαχόμενο Δικηγόρο, μια πυξίδα 
στον δαιδαλώδη διάδρομο της φορολογικής αντιμετωπίσεως της δρα-
στηριότητάς του. Ωστόσο, η προσέγγιση των αναπτυσσομένων ζητημά-
των θα πρέπει να γίνεται πάντοτε έχοντας κατά νου την αδιάκοπη τάση 
αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών στον τομέα της φορολογίας, 
που δημιουργούν την ανάγκη διαρκούς ενημερώσεως και επικαιροποιή-
σεως της πληροφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξία του γράφοντος είναι το παρόν Κεφάλαιο να 
επικαιροποιείται και να εμπλουτίζεται σε διαστήματα πιο τακτά από αυτά 
της εκδόσεως ενός φορολογικού οδηγού εξ αφορμής της ετησίας υπο-
χρεώσεως υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, με πίστη 
στο καθήκον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και σεβασμό στο εύλο-
γο αίτημα των Συναδέλφων για την πληρέστερη και αρτιότερη δυνατή 
ενημέρωση για τα φλέγοντα ζητήματα, που συνδέονται με την άσκηση 
της Δικηγορίας. 
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1. Έναρξη επαγγέλματος.

1.1. Δήλωση ενάρξεως εργασιών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36§1 περ. α’ του Ν. 2859/2000 
(Κώδικας Φ.Π.Α.), ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να υποβάλει 
δήλωση ενάρξεως των εργασιών του (Έντυπο Μ2), η οποία υποβάλλεται 
πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. 

Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποιήσεως της πρώτης 
συναλλαγής στο πλαίσιο της ασκήσεως του επαγγέλματός του.

1.2. Στάδια διαδικασίας ενάρξεως εργασιών.

α. Εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

β. Εγγραφή στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία.

γ. Επιλογή επαγγελματικής έδρας (ιδιόχρηση, μίσθωση, δωρεάν παρα-
χώρηση).

δ. Υποβολή δηλώσεως ενάρξεως εργασιών στη Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια 
της οποίας ευρίσκεται η επαγγελματική του εγκατάσταση (Έντυπο Μ2). 

Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δηλώνεται είναι ο 
69.10.10.00 (νομικές υπηρεσίες Δικηγόρου). 

ε. Θεώρηση φορολογικών στοιχείων (Έντυπο Β1). 

Δεδομένου ότι, όπως αναλύεται κατωτέρω (υπό 6 και 7), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και τα Τ.Π.Υ., 
που εκδίδονται προς πελάτες - υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, τη-
ρούνται αθεώρητα, η θεώρηση αφορά μόνο τις Α.Π.Υ., που εκδίδονται, 
πλέον, μόνο προς πελάτες – ιδιώτες.

στ. Δημιουργία σφραγίδας με τα στοιχεία του Δικηγόρου.

Ο Δικηγόρος λαμβάνει από το Τμήμα Μητρώου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. Βε-
βαίωση Ενάρξεως Εργασιών και από το Τμήμα Κ.Φ.Α.Σ. αυτής Βεβαίωση 
Θεωρήσεως των ως άνω φορολογικών του στοιχείων.  

Ο Δικηγόρος πρέπει να διαφυλάσσει το πρωτότυπο της Βεβαιώσεως Ενάρ-
ξεως Εργασιών και των Βεβαιώσεων Θεωρήσεως φορολογικών στοιχείων 
έως το πέρας της ασκήσεως της δραστηριότητάς του (έως τον χρόνο της 
υποβολής δηλώσεως διακοπής εργασιών στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.).

1.3. Μεταβολή στοιχείων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36§1 περ. β’ του Ν. 2859/2000, ο 
Δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεταβολών – μετατάξεως 
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(Έντυπο Μ2), με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως την 
αλλαγή του τόπου επαγγελματικής του εγκαταστάσεως, την πραγματο-
ποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την ίδρυση ή κατάργηση υποκατα-
στημάτων, την αλλαγή των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. κ.λπ. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τον χρόνο, 
που έγιναν οι μεταβολές αυτές.

Σημειώνεται ότι η μεταβολή επαγγελματικής έδρας προϋποθέτει προηγου-
μένη γνωστοποίηση στον Δικηγορικό Σύλλογο, για την οποία χορηγείται 
από τον τελευταίο σχετική βεβαίωση, που προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ.

1.4. Παύση Εργασιών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36§1 περ. γ’ του Ν. 2859/2000, σε 
περίπτωση οριστικής παύσεως της ασκήσεως της δραστηριότητάς του, ο 
Δικηγόρος υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από αυτή, να υποβάλει 
δήλωση διακοπής εργασιών (Έντυπο Μ4). 

Την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως ακολουθεί η ακύρωση των θεω-
ρημένων φορολογικών του στοιχείων (Α.Π.Υ.).

2. Χαρακτηρισμός του εισοδήματος.

2.1. Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα.

Το εισόδημα, που αποκτά ο Δικηγόρος από την ελεύθερη άσκησης της 
δραστηριότητάς του, αποτελεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48§1 
του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (Ζ’ πηγής).

2.2. Παγία αντιμισθία.

Το εισόδημα, που αποκτά ο με παγία αντιμισθία αμειβόμενος Δικηγόρος 
(άρθρο 63§4 του Κώδικα Δικηγόρων), θεωρείται, σύμφωνα με τη διάτα-
ξη του άρθρου 45§1 εδ. δ’ του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από μισθωτές υπηρε-
σίες (ΣΤ’ πηγής). 

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με την υπ’ αριθμ. 1076242/254/
ΠΟΛ 1163/30.06.1994 εγκύκλιο διαταγή (παρ. 10), εφ’ όσον η παγία 
αντιμισθία Δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών θεωρείται ει-
σόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν απαιτείται η έκδοση φορολογικού 
στοιχείου για την είσπραξη αυτής, αλλά ούτε και καμιά λογιστική απει-
κόνιση (εγγραφή) στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία.
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2.3. Παγία αντιμισθία Δικηγόρου – Μέλους Δ.Σ. Α.Ε.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28§3 περ. στ’ του Κ.Φ.Ε. «Θεωρεί-
ται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός που καταβάλλεται 
από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για 
τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασί-
ας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο». 

Από τον συνδυασμό της ανωτέρω διατάξεως με τη διάταξη του άρθρου 
45§1 εδ. δ’ του Κ.Φ.Ε. ζήτημα γεννήθηκε σχετικά με την εφαρμοστέα 
διάταξη σε περίπτωση, κατά την οποία Δικηγόρος λαμβάνει παγία αντι-
μισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε ανώνυμη εταιρεία, της 
οποίας αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ’ αριθμ. 209/1996 Γνωμο-
δότησή του, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών με την 
υπ’ αριθμ. 1082968/10436/Β0012/ΠΟΛ. 1214/18.07.1996 εγκύκλιο δι-
αταγή του, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι εφαρμοστέα τυγχάνει η 
διάταξη του άρθρου 45§1 εδ. δ’ του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 19§10 του Ν. 2214/1994, ως ειδικότερη, αλλά και 
νεότερη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παγία αντιμισθία θεωρείται 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν ο Δικηγόρος είναι 
συγχρόνως και μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε.

2.4. Αποζημίωση λόγω λύσεως της συμβάσεως έμμισθης εντολής.

Ως προς το ζήτημα της φορολογικής αντιμετωπίσεως της αποζημιώσεως, 
την οποία λαμβάνει ο Δικηγόρος σε περίπτωση καταγγελίας της συμβά-
σεώς του από τον εντολέα, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 14§1 εδ. 
γ’ του Ν. 2238/1994, ήτοι αυτή θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπη-
ρεσίες, φορολογούμενο αυτοτελώς (βλ. και ΣτΕ 370-374/1983, ΠΟΛ. 
1111/1999 και υπ’ αριθμ. 1031611/622/Α0012/13.04.2005 έγγραφο 
του ΥπΟικ).

2.5. Κατά πλάσμα «μισθωτοί».

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45§1 εδ. προτελευταίο του Κ.Φ.Ε., 
που προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1§2 του Ν. 4110/2013 και 
έχει ισχύ για τα εισοδήματα, που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 
2014 (χρήση 2013) και μετά, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ’ 
πηγής), αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισό-
δημα από ελευθέριο επάγγελμα (ελεύθεση άσκηση της Δικηγορίας), εφ’ 
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όσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ο Δικηγόρος έχει έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρό-
σωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες του, και

β. Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες 
του,

βα. δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή

ββ. εφ’ όσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέ-
ντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από 
ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Σημειώνεται ότι οι ανήκοντες σε αυτή την κατηγορία ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες εξακολουθούν να καταβάλλουν Τέλος Επιτηδεύματος ύψους 500 
Ευρώ αντί του αυξημένου ποσού των 650 Ευρώ, που θεσπίστηκε με το 
άρθρο 10§4 του Ν. 4110/2013 (βλ. κατωτέρω υπό 15.2.)

2.6. Ασκούμενοι Δικηγόροι.

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (βλ. την Ε.Υ.Ο. Α. 
5206/255/1986 και τα υπ’ αριθμ. 1014156/249/Α0012/18.02.1999 και 
1023707/140/03.03.199 έγγραφα του ΥπΟικ), η αμοιβή του Ασκουμέ-
νου Δικηγόρου αποτελεί εισόδημα μη δυνάμενο να υπαχθεί σε άλλη κα-
τηγορία και, συνεπώς, φορολογείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
48§3 του Κ.Φ.Ε. (Ζ’ πηγής). 

Ως εκ τούτου, ο Ασκούμενος Δικηγόρος δεν υποχρεούται να τηρεί βι-
βλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. και, για την καταβολή της αμοιβής του, 
ο Δικηγόρος υποχρεούται στην έκδοση αθεώρητης Αποδείξεως Δαπάνης 
(άρθρο 8§13 του Κ.Φ.Α.Σ.). 

Εφ’ όσον η ως άνω αμοιβή του υπερβαίνει τα 300 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 
υπόκειται κανονικά σε παρακράτηση φόρου 20%, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15ε§6 του Κ.Ν.Τ.Χ., υπο-
λογίζεται και τέλος χαρτοσήμου πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. συνολικού 
ύψους 3,6% στο ακαθάριστο ποσό της ως άνω αμοιβής. 

2.7. Μέρισμα και Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός.

Για τη λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του μερίσματος, στην 
ΠΟΛ. 1208/2010 ορίζονται τα ακόλουθα: «Για την είσπραξη του δια-
νεμόμενου μερίσματος, από μέλη δικηγόρους του οικείου δικηγορικού 
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συλλόγου, από λογαριασμό που έχει συσταθεί για αυτόν το σκοπό, δεν 
απαιτείται η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τους δικηγόρους 
(ΣτΕ 4083/1997). Όμως, επειδή, το ποσό αυτό αποτελεί ακαθάριστο 
έσοδο που συναθροίζεται με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του δικηγό-
ρου, πρέπει να καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία με βάση τα δικαιολο-
γητικά καταβολής από το δικηγορικό σύλλογο. Ειδικά, στην περίπτωση 
που ο δικηγόρος εργάζεται αποκλειστικά με πάγια αντιμισθία και επειδή 
το εισόδημά αυτό θεωρείται ότι αποκτάται από μισθωτές υπηρεσίες, δεν 
είναι δηλαδή υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του 
Κ.Β.Σ., το δικαιούμενο μέρισμα εμφανίζεται απ’ ευθείας στον προβλε-
πόμενο για τα ελευθέρια επαγγέλματα κωδικό της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματός του με βάση τα δικαιολογητικά καταβολής από το δικηγο-
ρικό σύλλογο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικηγόρος απο-
κτά δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος και επομένως δικαιούται μέρισμα, 
αλλά για διάφορους λόγους (π.χ. συνέχιση σπουδών για μεταπτυχιακό) 
δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος ως δικηγόρος και δεν είναι επιτη-
δευματίας από άλλη αιτία. Για τα ανωτέρω μερίσματα οι δικηγόροι δεν 
υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, ενώ οι δικηγορικοί 
σύλλογοι υποβάλλουν συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών, ανά δι-
κηγόρο, με τον κωδικό “1” (αντισυμβαλλόμενοι μη υπόχρεοι)». 

Με το υπ’ αριθμ. Δ15Β/1053867/ΕΞ 2011/07-04-2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίστηκαν τα εξής:

α) Δικαιολογητικό εγγραφής του μερίσματος των Δικηγόρων στα βιβλία 
τους αποτελεί το δικαιολογητικό καταβολής αυτού, δηλαδή η βεβαίωση, 
που εκδίδεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την καταβολή του 
ως άνω μερίσματος. 

Εφ’ όσον η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε ετήσια βάση (μια φορά τον χρό-
νο), στα βιβλία διενεργείται εγγραφή στο τέλος της διαχειριστικής πε-
ριόδου με βάση την εν λόγω βεβαίωση και ανεξάρτητα από τον χρόνο 
εισπράξεως του μερίσματος.

β) Οι Δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά με πά-
για αντιμισθία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες), χωρίς, δηλαδή, να 
αποκτούν εισόδημα και από την παροχή λοιπών δικηγορικών υπηρεσιών 
(ως ελεύθεροι επαγγελματίες), δεν απαιτείται να καταχωρίζουν το μέ-
ρισμα, που λαμβάνουν από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, στα φορο-
λογικά βιβλία, που τυχόν έχουν θεωρήσει σε χρόνο, στον ασκούσαν το 
δικηγορικό επάγγελμα (ως ελεύθεροι επαγγελματίες).

Τέλος, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1048/2011, το μέρισμα, που εισπράττε-
ται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του 
Φ.Π.Α. (αφορά πράξη εξαιρουμένη χωρίς δικαίωμα εκπτώσεως του φό-
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ρου εισροών) και δεν περιλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών για σκοπούς 
Φ.Π.Α. Ωστόσο, δεδομένου ότι το μέρισμα καταχωρίζεται στα τηρούμενα 
από τον Δικηγόρο βιβλία, θα καταχωρίζεται και στους κωδικούς 611 και 
613 της Εκκαθαριστικής Δηλώσεως Φ.Π.Α. (και στον κωδικό 310 της 
Περιοδικής Δηλώσεως Φ.Π.Α. Δ’ τριμήνου).

Τα ίδια ισχύουν και για το ποσό, που λαμβάνει ο Δικηγόρος δυνάμει του 
Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού.

3. Προσδιορισμός αμοιβής και υπολογισμός κρατήσεων.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3919/2011, 
που τροποποιούν τις διατάξεις των άρθρων 92§1, 96, 160 και 161 του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954), ο προσδιορισμός της αμοιβής του 
Δικηγόρου και ο υπολογισμός των κρατήσεων υπέρ του οικείου Δικη-
γορικού Συλλόγου (και λοιπών τρίτων) σε δικαστηριακές και εξώδικες 
πράξεις ακολουθούν, πλέον, διαφορετικές - διακριτές πορείες, χωρίς να 
συσχετίζονται μεταξύ τους. Ειδικότερα:

3.1. Δικαστηριακές πράξεις.

3.1.1. Προσδιορισμός αμοιβής.

Καθ’ όσον αφορά στις δικαστηριακές πράξεις, οι διατάξεις του άρθρου 
5§6 του Ν. 3919/2011 προβλέπουν ότι τα της αμοιβής του Δικηγόρου 
ορίζονται «ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία τούτου και του εντολέως 
του ή του αντιπροσώπου αυτού». 

Πάντοτε κατά τις ίδιες ως άνω διατάξεις, σε περίπτωση, που δεν προ-
κύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής, ισχύουν οι 
λεγόμενες πλέον «νόμιμες αμοιβές». 

Ως «νόμιμες αμοιβές», δε, νοούνται είτε οι οριζόμενες στην υπ’ αριθμ. 
1117864/2297/Α0012/07.12.2007 Κ.Υ.Α. αμοιβές (παλαιές ελάχιστες 
αμοιβές), είτε οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 100 επ. 
του Κώδικα Δικηγόρων αμοιβές, ως ποσοστά επί της αξίας του αντικει-
μένου της δίκης.

3.1.2. Υπολογισμός κρατήσεων.

Αναφορικά με τον υπολογισμό των κρατήσεων υπέρ Δικηγορικού 
Συλλόγου κ.λπ., όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5§8 του Ν. 
3919/2011, αυτές υπολογίζονται ως ποσοστά επί «ποσών αναφοράς». 
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Ως «ποσά αναφοράς», δε, νοούνται σήμερα τα ποσά, που προβλέπονται 
στην υπ’ αριθμ. 1117864/2297/Α0012/07.12.2007 Κ.Υ.Α. (παλαιές ελά-
χιστες αμοιβές). 

Επομένως, ο υπολογισμός των κρατήσεων πραγματοποιείται κατά τρό-
πο σταθερό και δεδομένο, ανεξαρτήτως του ύψους της αμοιβής που 
συμφωνείται, ήτοι εάν αυτή είναι η «νόμιμη», μεγαλύτερη ή μικρότερη 
αυτής.

Υπόχρεος για την καταβολή των κρατήσεων είναι ο ίδιος ο Δικηγόρος και 
όχι ο εντολέας του, με εξαίρεση την περίπτωση της παγίας αντιμισθίας, 
στην οποία η σχετική υποχρέωση βαρύνει τον εντολέα, για την καταβολή 
του σχετικού ποσού, όμως, ευθύνεται εις ολόκληρον και ο Δικηγόρος.

3.2. Εξώδικες ενέργειες.

3.2.1. Προσδιορισμός αμοιβής.

Στις εξώδικες ενέργειες (έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου, σύνταξη 
ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημοσίων εγγράφων για κάθε είδους 
δικαιοπραξίες κ.λπ.), η αμοιβή του Δικηγόρου καθορίζεται, όπως προ-
βλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5§10 του Ν. 3919/2011, «ελεύθερα με 
γραπτή συμφωνία». 

Σε αντίθεση με τις δικαστηριακές πράξεις, στην εν λόγω κατηγορία δι-
κηγορικών υπηρεσιών δεν προβλέπονται ρητώς στον Νόμο «νόμιμες 
αμοιβές», οι οποίες ισχύουν σε περίπτωση απουσίας της έγγραφης συμ-
φωνίας.

3.2.2. Υπολογισμός κρατήσεων.

Σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου κ.λπ., ισχύουν όσα 
αναφέρονται ανωτέρω για τις αντίστοιχες κρατήσεις στις δικαστηριακές 
πράξεις, ήτοι αυτές υπολογίζονται ως ποσοστά επί «ποσών αναφοράς» ή 
«ποσοστών αναφοράς», τα οποία «ποσά αναφοράς» υπολογίζονται επί 
της αξίας του αντικειμένου της δικαιοπραξίας.

3.3. Απαίτηση έγγραφης συμφωνίας.

3.3.1. Δικαστηριακές πράξεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις δικαστηριακές πράξεις, έγγραφη συμφω-
νία απαιτείται σε κάθε περίπτωση, όταν συμφωνείται αμοιβή μικρότερη 
από τη «νόμιμη». 

Όπου δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, ισχύουν οι «νόμιμες αμοιβές», 
ενώ μπορεί να τιμολογηθεί και αμοιβή μεγαλύτερη της «νόμιμης».  
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3.3.2. Εξώδικες ενέργειες.

Στις εξώδικες ενέργειες, ιδίως στα συμβόλαια, όπου, όπως προαναφέρ-
θηκε, δεν προβλέπονται από τον Ν. 3919/2011 «νόμιμες αμοιβές», συ-
στήνεται εν γένει η σύναψη έγγραφης συμφωνίας για λόγους προστασίας 
τόσο έναντι του εντολέως, όσο και έναντι του φορολογικού ελέγχου. 

Απαρέγκλιτη είναι η σύναψη έγγραφης συμφωνίας σε περίπτωση, κατά 
την οποία, επί παραστάσεως σε συμβόλαιο, λαμβάνεται ως αμοιβή ποσό 
μικρότερο του «ποσού αναφοράς», που χρησιμοποιείται για τον υπολο-
γισμό των κρατήσεων.  

3.4. Γραμμάτιο Προκαταβολής.

3.4.1. Έκδοση.

Ο υπολογισμός και η καταβολή των κρατήσεων συντελείται διά της εκδό-
σεως «γραμματίου προκαταβολής» από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. 

Το «γραμμάτιο προκαταβολής», ως γραμμάτιο υπολογισμού κρατήσεων, 
δεν συνδέεται κατά την έκδοσή του με τον υπολογισμό Φ.Π.Α. 

Αντιθέτως, Φ.Π.Α. θα υπολογισθεί κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής, 
που αφορά στην παρεχομένη υπηρεσία και θα τιμολογηθεί διά της εκδό-
σεως της Α.Π.Υ. ή του Τ.Π.Υ. 

3.4.2. Αναβολή ή ματαίωση.

Στις δικαστηριακές πράξεις, σε περίπτωση αναβολής της συζητήσεως ή 
ματαιώσεως της δίκης, η προκαταβολή είτε αναζητείται από τον Δικηγό-
ρο, που προέβη σε αυτή, είτε ισχύει για τη νέα συζήτηση.  

3.4.3. Υποβολή από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20§7 στοιχ. στ’ του Ν. 3943/2011, 
οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υποχρεούνται, με ευθύνη του Προέδρου τους, 
να υποβάλουν στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας, όπου ευρίσκεται η επαγγελ-
ματική τους έδρα, έως την 20η Φεβρουαρίου εκάστου έτους, με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των γραμματίων προ-
καταβολής ανά Δικηγόρο κατά την προηγουμένη διαχειριστική περίοδο, 
στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του, η 
δικηγορική υπηρεσία, στην οποία αφορά η προκαταβολή, και το ποσό 
αναφοράς, επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. 

Εκκρεμεί η έκδοση Υ.Α., που θα καθορίζει τον τύπο, το περιεχόμενο και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή των καταστάσεων 
αυτών. 
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Για τα γραμμάτια προκαταβολής, που αφορούν στη χρήση 2011, η προθε-
σμία υποβολής τους μέσω διαδικτύου παρατάθηκε αρχικώς έως 28-09-2012 
με την ΠΟΛ. 1043/2012 και, τελικώς, με την ΠΟΛ. 1186/2012, ανεστάλη η 
σχετική υποχρέωση για τη χρήση 2011.

Ομοίως, με την ΠΟΛ. 1053/2013, ανεστάλη η υποχρέωση υποβολής 
τους και για τη χρήση 2012.

3.5. Τρόπος καταχωρίσεως των κρατήσεων – φορολογική 
        αναγνώριση αυτών.

Οι κρατήσεις υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου κ.λπ., που αναγράφονται στα 
γραμμάτια προκαταβολής για παράσταση σε Δικαστήρια (π.χ. 12% για 
τον Δ.Σ.Α.) και για παράσταση σε συμβόλαια (π.χ. 35% για τον Δ.Σ.Α.), 
αποτελούν έξοδα, καταχωρίζονται στο σκέλος των εξόδων του Βιβλίου 
Εσόδων – Εξόδων με παραστατικό το γραμμάτιο προκαταβολής και εκ-
πίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφ’ όσον, όπως διευκρινίζεται με την 
ΠΟΛ. 1026/2012, οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές είναι ίσες ή με-
γαλύτερες από τα ποσά αναφοράς, που αναγράφονται επί των γραμμα-
τίων προκαταβολής. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ως άνω κρατήσεις υπολογίζονται πάντοτε ως «πο-
σοστά επί ποσών αναφοράς», ανεξαρτήτως του ύψους της συμφωνημέ-
νης αμοιβής. 

Π.χ. Επί «ποσού αναφοράς» 100 Ευρώ, Δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή 100 
Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% και καταβάλλει κρατήσεις υπέρ Δικηγορικού 
Συλλόγου κ.λπ. ύψους 12 Ευρώ. Οι κρατήσεις αυτές θα αναγνωρισθούν 
φορολογικά προς έκπτωση. 

Αντιθέτως, εάν ο ανωτέρω Δικηγόρος προβεί σε έγγραφη συμφωνία και 
λάβει αμοιβή 50 Ευρώ (μικρότερη του «ποσού αναφοράς») πλέον Φ.Π.Α. 
23%, οι κρατήσεις υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου κ.λπ. ύψους 12 Ευρώ 
δεν θα αναγνωρισθούν φορολογικά προς έκπτωση (θα πρέπει να τύχουν 
φορολογικής αναμορφώσεως κατά την υποβολή της ετησίας Δηλώσεως 
Φορολογίας Εισοδήματος, στο Έντυπο Ε3).  

  

4. Περιεχόμενο και θεώρηση εγγράφων συμφωνιών.

4.1. Περιεχόμενο.

Το ελάχιστο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας αντλείται από τη δι-
άταξη του άρθρου 20§7 στοιχ. ε’ του Ν. 3943/2011. 
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Συνίσταται, δε, στην αναγραφή του ονοματεπωνύμου, της διευθύνσεως 
και του Α.Φ.Μ. των συμβαλλομένων μερών, στην περιγραφή της παρε-
χομένης δικηγορικής υπηρεσίας και στην αναγραφή της συμφωνηθείσης 
αμοιβής.

4.2. Θεώρηση.

Όλες οι έγγραφες συμφωνίες θα υποβάλλονται από τον Δικηγόρο με 
κατάσταση στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της επαγγελματικής του έδρας 
έως την 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους (για τις έγγραφες συμφωνίες του 
προηγούμενου έτους), στη δε κατάσταση αυτή θα αναγράφονται το ονο-
ματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα, η δικηγορική 
υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή. 

Εκκρεμεί η έκδοση Υ.Α., που θα καθορίζει τον τύπο, το περιεχόμενο 
και τον τρόπο υποβολής της ως άνω κατάστασης, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια. 

Για τις έγγραφες συμφωνίες, που αφορούν στη χρήση 2011, η προθε-
σμία υποβολής τους μέσω διαδικτύου παρατάθηκε αρχικώς έως 28-09-
2012 με την ΠΟΛ. 1043/2012 και, τελικώς, με την ΠΟΛ. 1186/2012, 
ανεστάλη η σχετική υποχρέωση για τη χρήση 2011. 

Ομοίως, με την ΠΟΛ. 1053/2013, ανεστάλη η υποχρέωση υποβολής 
τους και για τη χρήση 2012.

4.3. Εργολαβικά δίκης.

Ειδικά για τα εργολαβικά δίκης, με την ΠΟΛ. 1056/2013 προβλέφθηκε 
ότι «επειδή η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών 
που συνάπτουν οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, για τις χρήσεις 2010, 
2011 και 2012 έχει ανασταλεί, λόγω της ένταξης υποβολής τους στον 
προγραμματισμό υλοποίησης του έργου ΤΑΧΙS του 2013, και λαμβανο-
μένου υπόψη ότι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι Δικηγορικοί 
Σύλλογοι να μην υπολογίζουν και να μην αποδίδουν προκαταβλητέο 
φόρο στις περιπτώσεις των εργατικών, αυτοκινητικών κ.λπ. υποθέσεων 
όπου ο δικηγόρος αμείβεται με εργολαβικό συμβόλαιο, αποτελεί η υπο-
βολή των στοιχείων της έγγραφης συμφωνίας που αποδεικνύει το ύψος 
της αμοιβής κτλ., γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η υποβολή 
αντιγράφου του εργολαβικού συμβολαίου, που συνάπτεται μεταξύ δικη-
γόρου και εντολέα του, στη Δ.Ο.Υ. την αρμόδια για την φορολογία του 
εισοδήματος του δικηγόρου».
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5. Προκαταβολή φόρου 15% και παρακράτηση φόρου 20%.

5.1. Προκαταβολή φόρου 15%.

5.1.1. Πεδίο εφαρμογής.

Η προκαταβολή φόρου 15%, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
20§7 του Ν. 3943/2011, ενεργείται, όπως ορίστηκε με την Υ.Α. ΠΟΛ. 
1210/2011, μόνο σε περίπτωση διενέργειας δικαστηριακών πράξεων και 
μόνον επί των «ποσών αναφοράς», που αναγράφονται επί των εκδιδο-
μένων γραμματίων προκαταβολής, υπολογίζεται, δε, και αποδίδεται από 
τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. 

5.1.2. Εξαιρέσεις.

Ως εκ τούτου, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου 15% στην παγία 
αντιμισθία, στις συμβολαιογραφικές πράξεις, στην αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση ακινήτου, στην πτώχευση και στα εργολαβικά δίκης (βλ. για 
την περίπτωση των εργολαβικών και ανωτέρω υπό 4.3.), εφ’ όσον (στα 
εργολαβικά) τα στοιχεία τους, που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής 
κ.λπ., υποβληθούν στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση αυτή των ερ-
γολαβικών, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι Ορ-
γανισμοί Κοινής Ωφέλειας, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Ι.Δ., ήτοι όχι οι ιδιώτες, 
υπολογίζουν και αποδίδουν προκαταβολή φόρου 15% στο ακαθάριστο 
ποσό της αμοιβής του Δικηγόρου όταν αυτή εισπραχθεί). 

5.1.3. Μέρισμα.

Προκαταβολή φόρου 15% ενεργείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
θρου 20§7 στοιχ. γ’ του Ν. 3943/2011, και επί οποιουδήποτε ποσού 
καταβάλλεται ως μέρισμα σε Δικηγόρο.

5.2. Παρακράτηση φόρου 20%.

5.2.1. Πεδίο εφαρμογής. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58§1 του Κ.Φ.Ε., παρακράτηση 
φόρου με συντελεστή 20% ενεργείται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής 
του ελευθέρου επαγγελματία (άρα και του Δικηγόρου), εφ’ όσον συ-
ντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ο πελάτης είναι δημόσια υπηρεσία, Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ., κοινω-
φελές ίδρυμα, οργανισμός και επιχείηση κοινής ωφελείας, δημόσια επι-
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χείρηση, τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα ή πιστωτικός οργανισμός, συ-
νεταιρισμός και ενώσεις τους, σύλλογος γενικά και ένωση προσώπων 
ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχείρηση (νομικό πρόσωπο 
ή ατομική) και ελεύθερος επαγγελματίας.

β. Η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα τριακόσια (300) Ευρώ.

Το όριο των 300 Ευρώ προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6§11 του 
Ν.3842/2010, με ισχύ από 01-01-2011. Έως τις 31-12-2010, δεν υφί-
στατο το ως άνω όριο και η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% 
γινόταν από το πρώτο Ευρώ της αμοιβής επί υπηρεσίας παρεχομένης 
προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Στην αξία της συναλλαγής δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 
1135/2010).

Δεν πραγματοποιείται ποτέ παρακράτηση φόρου 20% επί παροχής υπη-
ρεσίας προς ιδιώτη. 

Επίσης, επί παροχής υπηρεσίας σε ασκούντα ατομική επιχείρηση ή ελεύ-
θερο επαγγελματία, εφ’ όσον πρόκειται για ιδιωτική τους υπόθεση (π.χ. 
σύνταξη και κατάθεση αγωγής διαζυγίου) και όχι για υπόθεση, που σχε-
τίζεται με την επιχειρηματική – επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν 
ενεργείται παρακράτηση φόρου 20%.

5.2.2. Δικαστηριακές πράξεις.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1026/2012, στις δικαστηριακές πράξεις, όταν 
ο εντολέας του Δικηγόρου υποχρεούται να προβαίνει σε παρακράτη-
ση φόρου 20% με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., θα 
παρακρατεί φόρο με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοι-
βής, που καταβάλλεται στον Δικηγόρο, μετά την αφαίρεση του ποσού, 
που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής (επί του οποίου, 
όπως προαναφέρθηκε, υπολογίζεται προκαταβολή φόρου με συντελεστή 
15%), εφ’ όσον αυτή η επιπλέον του γραμματίου αμοιβή υπερβαίνει τα 
300 Ευρώ, με την υποχρέωση της προσκομίσεως από τον Δικηγόρο φω-
τοαντιγράφου επικυρωμένου από τον ίδιο του αντιστοίχου γραμματίου 
προκαταβολής (ώστε να αποδεικνύεται σε ποιό ποσό ενεργήθηκε προ-
καταβολή φόρου 15%).

Π.χ. Συνολική αμοιβή Δικηγόρου από Α.Ε. ύψους 500 Ευρώ, από τα 
οποία 100 Ευρώ αφορούν στο γραμμάτιο προκαταβολής και 400 Ευρώ 
στην επιπλέον αμοιβή. Στα 100 Ευρώ υπολογίζεται προκαταβολή φόρου 
15% από τον Δικηγορικό Σύλλογο κατά την έκδοση του γραμματίου 
προκαταβολής και στην επιπλέον αμοιβή των 400 Ευρώ υπολογίζεται 
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παρακράτηση φόρου 20% από την Α.Ε. κατά την έκδοση του Τ.Π.Υ. Ο 
Φ.Π.Α. (23%) υπολογίζεται επί του συνόλου της αμοιβής (500 Ευρώ). 

5.2.3. Εξώδικες ενέργειες.

Στις εξώδικες ενέργειες (π.χ. συμβόλαια), στις οποίες, όπως προαναφέρ-
θηκε, δεν υφίσταται υποχρέωση προκαταβολής φόρου 15%, η παρα-
κράτηση φόρου 20% πραγματοποιείται όταν ο εντολέας είναι πρόσωπο 
του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. και η αμοιβή του Δικηγόρου υπερβαίνει τα 
300 Ευρώ.

Π.χ. Αμοιβή Δικηγόρου για παράσταση σε συμβόλαιο με εντολέα Α.Ε. 
ύψους 1.000 Ευρώ. Στο ποσό των 1.000 Ευρώ η Α.Ε. θα ενεργήσει πα-
ρακράτηση φόρου 20%. Ο Φ.Π.Α. (23%) θα υπολογιστεί επί του ποσού 
των 1.000 Ευρώ. Προσοχή: Για τον υπολογισμό της παρακρατήσεως, 
δεν θα αφαιρεθούν από την αμοιβή του Δικηγόρου οι κρατήσεις υπέρ 
Δικηγορικού Συλλόγου κ.λπ. (35% επί του «ποσού αναφοράς»), καθώς 
αυτές αποτελούν ατομική υποχρέωση του Δικηγόρου, που αναγνωρίζε-
ται ως επαγγελματικό έξοδο αυτού (βλ. ανωτέρω υπό 3.5.).

6. Φορολογικά στοιχεία.

6.1. Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγής (Α.Λ.Σ.) – Απόδειξη Παροχής 
Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.).

6.1.1. Περιπτώσεις εκδόσεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7§1 του Κ.Φ.Α.Σ., από 01-01-2013, 
ο Δικηγόρος, ως υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, εκδίδει Απόδειξη 
Λιανικής Συναλλαγής, τουλάχιστον διπλότυπη, για την παροχή υπηρε-
σίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενει-
ακών αναγκών του. 

Κατ’ ουσίαν, για παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί 
ως ιδιώτης, ήτοι στο πλαίσιο της ικανοποιήσεως ατομικών ή οικογενεια-
κών αναγκών του, ο Δικηγόρος εξακολουθεί να εκδίδει, τουλάχιστον έως 
31-12-2013, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, τίτλο, τον οποίο, σύμφωνα 
με την ΠΟΛ. 1004/2013, μπορεί να φέρει στην περίπτωσή του η Α.Λ.Σ.

6.1.2. Θεωρημένη.

Η εν λόγω απόδειξη εκδίδεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9§1 
του Κ.Φ.Α.Σ, θεωρημένη.
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6.1.3. Περιεχόμενο της Α.Λ.Σ. - Α.Π.Υ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7§3 του Κ.Φ.Α.Σ., στην Α.Λ.Σ., το 
ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χει-
ρόγραφη. 

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα αναγράφουν στην Α.Λ.Σ. και το ονο-
ματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1026/2012, στην Α.Π.Υ. του 
Δικηγόρου αναγράφονται υποχρεωτικά (διακεκριμένα) η ακαθάριστη 
αμοιβή και ο αναλογών Φ.Π.Α. (23%) (διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται, 
πλέον, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση αναγραφής και τυχόν παρα-
κρατήσεως φόρου 20%, καθώς η Α.Π.Υ. αφορά αποκλειστικώς σε παρο-
χή υπηρεσιών προς ιδιώτες, όπου, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω υπό 
5.2.1., δεν ενεργείται ποτέ παρακράτηση φόρου 20%). 

Τυχόν άλλες πληροφορίες (π.χ. κρατήσεις υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου 
κ.λπ., προκαταβολή φόρου 15%), αναγράφονται στην Α.Π.Υ. δυνητικά. 

6.1.4. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας.

Επί δωρεάν παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, 
είτε εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης (ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών)             
(άρθρο 8§12 του Κ.Φ.Α.Σ.), είτε στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η 
ένδειξη «δωρεάν» (άρθρο 7§3 του Κ.Φ.Α.Σ.).  

Το στοιχείο αυτοπαράδοσης καταργείται από 01-01-2014 (άρθρο 14§5 
του Κ.Φ.Α.Σ.).

6.1.5. Χρόνος εκδόσεως της Α.Λ.Σ. - Α.Π.Υ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7§4 του Κ.Φ.Α.Σ., ως χρόνος εκ-
δόσεως των αποδείξεων λιανικής ορίζεται, στην παροχή υπηρεσιών 
(Α.Π.Υ.), ο χρόνος, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6§14 
του Κ.Φ.Α.Σ. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, η Α.Π.Υ. εκδίδεται 
με την ολοκλήρωση της παροχής. 

Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά τον χρόνο, 
που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την 
υπηρεσία που παρασχέθηκε. 

Πάντως, η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιό-
δου, που παρασχέθηκε η υπηρεσία (άρθρο 6§14 του Κ.Φ.Α.Σ.).
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6.1.6. Χρόνος εκδόσεως της Α.Π.Υ. σε περίπτωση εκδόσεως 
          γραμματίου προκαταβολής.

Η Α.Π.Υ. δεν εκδίδεται άνευ ετέρου την ημέρα, που εκδίδεται το γραμ-
μάτιο προκαταβολής, καθώς το γραμμάτιο δεν συνδέεται πλέον με την 
καταβολή της αμοιβής (όπως συνέβαινε στο παρελθόν με τα γραμμάτια 
προεισπράξεως). 

Τα ανωτέρω, όπως είναι αυτονόητο, σύμφωνα και με την ΠΟΛ. 
1046/2012, δεν αναιρούν την υποχρέωση των Δικηγόρων να εκδίδουν 
την Α.Π.Υ. στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. χρόνο για 
τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών τους. 

Ως εκ τούτου, η Α.Π.Υ. εκδίδεται όταν παρέχεται η υπηρεσία ή, όταν 
πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, στον χρόνο, που καθίστα-
ται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και 
την υπηρεσία που παρασχέθηκε (ασχέτως πραγματικής εισπράξεως της 
αμοιβής).

Π.χ. Δικηγόρος εκδίδει το γραμμάτιο προκαταβολής 01-03-2013 για 
υπόθεση πελάτη ιδιώτη, που έχει προσδιορισθεί για την επομένη, 02-
03-2013, πλην όμως η συζήτηση αυτής αναβάλλεται για τη 01-06-2013, 
ότε και τελικά συζητείται. Τη 01-03-2013, που εξέδωσε το γραμμάτιο 
προκαταβολής, δεν υποχρεούται να εκδώσει Α.Π.Υ., διότι δεν παρέσχε 
τις υπηρεσίες του. Α.Π.Υ. οφείλει να εκδώσει την 01-06-2013, όταν και 
παρέσχε τις υπηρεσίες του, ανεξαρτήτως εάν εισέπραξε πράγματι ή όχι 
την αμοιβή του.

6.1.7. Χρόνος εκδόσεως της Α.Π.Υ. επί εργολαβικού δίκης και 
           επί εξαρτήσεως της αμοιβής μόνο από το (θετικό) 
           αποτέλεσμα της υποθέσεως.

6.1.7.1. Εργολαβικό δίκης

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1208/2010, όταν, μεταξύ του Δικηγόρου και του 
εντολέως του, έχει συναφθεί εργολαβικό συμβόλαιο (εργολαβικό δίκης), 
δηλαδή όταν η αμοιβή του Δικηγόρου εξαρτάται από την έκβαση της 
δίκης (π.χ. ως ποσοστό επί του αντικειμένου αυτής), η Α.Π.Υ. εκδίδεται 
με την εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου, ήτοι με την καταβο-
λή στον πελάτη του Δικηγόρου του επιδικασθέντος ποσού, οπότε και η 
αμοιβή του Δικηγόρου καθίσταται απαιτητή.

Παράδειγμα από την ΠΟΛ. 1208/2010: Δικηγόρος συνάπτει τον Φεβρου-
άριο του 2011 εργολαβικό με πελάτη του για διεκδίκηση αποζημιώσεως 
ύψους 30.000 Ευρώ και η αμοιβή του ορίζεται στο 10% της επιδικασθη-
σομένης αποζημιώσεως. Η υπόθεση τελεσιδικεί στις 10 Μαρτίου 2013 για 
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ποσό αποζημιώσεως 12.000 Ευρώ, ενώ η καταβολή του επιδικασθέντος 
ποσού στον πελάτη του Δικηγόρου πραγματοποιείται στις 23 Απριλίου 
2014. Ο Δικηγόρος εκδίδει την Α.Π.Υ. στις 23 Απριλίου 2014 με αξία 
1.200 Ευρώ (12.000 Ευρώ Χ 10% = 1.200 Ευρώ).

Ειδικά για τα εργολαβικά συμβόλαια, τα οποία έχουν συναφθεί πριν την              
01-01-2011, η σχετική Α.Π.Υ. εκδίδεται από τον Δικηγόρο με την εί-
σπραξη της οφειλομένης αμοιβής.

Παράδειγμα από την ΠΟΛ. 1208/2010: Δικηγόρος έχει συνάψει τον Φε-
βρουάριο του 2007 εργολαβικό με πελάτη του για διεκδίκηση αποζη-
μιώσεως ύψους 10.000 Ευρώ και η αμοιβή του ορίζεται στο 20% της 
επιδικασθησομένης αποζημιώσεως. Η υπόθεση τελεσιδικεί στις 10 Μαρ-
τίου 2011 για ποσό αποζημιώσεως 10.000 Ευρώ. Η καταβολή του επιδι-
κασθέντος ποσού στον πελάτη του Δικηγόρου πραγματοποιείται στις 11 
Ιανουαρίου 2012, ενώ ο Δικηγόρος εισπράττει την αμοιβή του στις 28 
Ιουλίου 2014. Ο δικηγόρος εκδίδει την Α.Π.Υ. στις 28 Ιουλίου 2014 με 
αξία 2.000 Ευρώ (10.000 Ευρώ Χ 20% = 2000 Ευρώ).

Υπενθυμίζεται και στο σημείο αυτό πως, ειδικά για τα εργολαβικά δίκης, 
με την ΠΟΛ. 1056/2013 προβλέφθηκε ότι «επειδή η υποβολή των κα-
ταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι δικηγόροι με 
τους εντολείς τους, για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 έχει ανασταλεί, 
λόγω της ένταξης υποβολής τους στον προγραμματισμό υλοποίησης του 
έργου ΤΑΧΙS του 2013, και λαμβανομένου υπόψη ότι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση, προκειμένου οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να μην υπολογίζουν και 
να μην αποδίδουν προκαταβλητέο φόρο στις περιπτώσεις των εργατι-
κών, αυτοκινητικών κ.λπ. υποθέσεων όπου ο δικηγόρος αμείβεται με ερ-
γολαβικό συμβόλαιο, αποτελεί η υποβολή των στοιχείων της έγγραφης 
συμφωνίας που αποδεικνύει το ύψος της αμοιβής κτλ., γι’ αυτό τον λόγο 
κρίνεται απαραίτητη η υποβολή αντιγράφου του εργολαβικού συμβολαί-
ου, που συνάπτεται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στη Δ.Ο.Υ. την 
αρμόδια για την φορολογία του εισοδήματος του δικηγόρου».

6.1.7.2. Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών όταν το απαιτητό 
              της αμοιβής εξαρτάται μόνο από το (θετικό) 
               αποτέλεσμα της υποθέσεως.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1208/2010, στην περίπτωση παροχής δικηγο-
ρικών υπηρεσιών, που το απαιτητό της αμοιβής εξαρτάται μόνο από το 
θετικό αποτέλεσμα της υποθέσεως, η Α.Π.Υ. εκδίδεται στον χρόνο αυτό, 
δηλαδή στον χρόνο, που πληρούται η αίρεση περί της θετικής εκβάσε-
ως, οπότε και καθίσταται πλέον απαιτητή η αμοιβή για την υπηρεσία που 
παρασχέθηκε.
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Παράδειγμα από την ΠΟΛ. 1208/2010: Δικηγόρος συμφωνεί με ανώνυ-
μη εταιρεία κατ’ αποκοπή αμοιβή 9.000 Ευρώ για νομική υποστήριξη στη 
διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), 
με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή. Οι δικηγορικές 
υπηρεσίες αρχίζουν να παρέχονται την 1η Ιουλίου του 2011 και η ει-
σαγωγή στο Χ.Α.Α. εγκρίνεται στις 20 Μαρτίου του 2012. Η δικηγορική 
υπηρεσία ολοκληρώνεται με την έγκριση της εισαγωγής, ήτοι στις 20 
Μαρτίου του 2012, και στον ίδιο χρόνο εκδίδεται και η σχετική Α.Π.Υ. 
για το σύνολο του ποσού, ανεξαρτήτως εάν εισπραχθεί ή όχι το αντάλ-
λαγμα. Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση, που δεν εγκριθεί η εισαγωγή, 
δεν εκδίδεται Α.Π.Υ. 

6.1.8. Διαδικαστικές ενέργειες στο πλαίσιο εντολής 
           για εκκρεμή δίκη.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1208/2010, οι προπαρασκευαστικές ή διαδικα-
στικές ενέργειες των Δικηγόρων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 
εντολής για εκκρεμή δίκη ή συνέχονται αιτιωδώς με αυτή (π.χ. κλήσεις 
πάσης φύσεως, εξώδικες προσκλήσεις ή δηλώσεις, εκπροσώπηση εντο-
λέως, αναβολές κ.λπ.), δεν λογίζονται ως επιμέρους τμηματικές δικηγο-
ρικές πράξεις και δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης Α.Π.Υ., εφ’ όσον δεν 
υφίσταται απαίτηση αμοιβής γι’ αυτές.

6.1.9. Έκδοση Α.Π.Υ. «επί πιστώσει».

Προβλέπεται ρητά στην ΠΟΛ. 1026/2012 η έκδοση Α.Π.Υ. «επί πιστώσει» 
και από Δικηγόρους με βιβλία απλογραφικά (πρώην βιβλία Β’ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ.), πλην όμως αυτό αφορά μόνο στη σχέση του Δικηγόρου με 
τον εντολέα του και δεν έχει φορολογική συνέπεια, υπό την έννοια ότι 
και στην Α.Π.Υ. «επί πιστώσει» υπολογίζεται και αποδίδεται κανονικά ο 
αναλογών Φ.Π.Α. και αποτελεί η σχετική αμοιβή ακαθάριστο εισόδημα 
ανεξαρτήτως εισπράξεως.

6.1.10. Κατάργηση Α.Λ.Σ. από 01-01-2014.

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ., που αναφέρονται στην Από-
δειξη Λιανικής Συναλλαγής (Α.Λ.Σ. - Α.Π.Υ.), καταργούνται από 01-01-
2014 (άρθρο 14§5 του Κ.Φ.Α.Σ.).
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6.2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.).

6.2.1. Περιπτώσεις εκδόσεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6§1 του Κ.Φ.Α.Σ., για την παροχή 
υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευ-
ματία), σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ημεδαπό 
ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, που δεν έχει εγκατά-
σταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί) 
ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της Χώ-
ρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού 
τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται Τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.

6.2.2. Αθεώρητο.

Το ως άνω τιμολόγιο είναι αθεώρητο (αιτιολογική έκθεση του Ν. 
4093/2012, άρθρο 9§1 του Κ.Φ.Α.Σ. και ΠΟΛ. 1004/2013, άρθρο 9§1).

6.2.3. Επαναλαμβανομένη παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6§2 του Κ.Φ.Α.Σ., για την παρο-
χή υπηρεσιών, που επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα 
χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απει-
κόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή 
σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο παρέχων τις υπηρεσίες 
μπορεί, αντί της εκδόσεως Τ.Π.Υ. για κάθε παροχή υπηρεσιών, να τη-
ρεί κατάσταση κατά πελάτη, στην οποία καταχωρίζεται για κάθε παροχή 
υπηρεσιών η ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών, το είδος των υπηρε-
σιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. 

Με βάση τα δεδομένα της καταστάσεως αυτής, εκδίδεται το Τ.Π.Υ. την τε-
λευταία ημέρα του μήνα εκείνου, στον οποίο αφορά, στο οποίο δεν απαι-
τείται αναλυτική περιγραφή, εφ’ όσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσε-
ται σε δύο αντίτυπα, ένα εκ των οποίων επισυνάπτεται στο Τ.Π.Υ. 

Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται, όταν το Τ.Π.Υ. που εκδίδεται περιέχει 
αναλυτικά όλα τα δεδομένα, τα οποία απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν δι-
ατάξεις.

Το εν λόγω Τιμολόγιο επιτρέπεται να εκδοθεί μέχρι τη δεκάτη πέμπτη 
(15η) ημέρα του επομένου μήνα, με ημερομηνία εκδόσεως την τελευ-
ταία ημέρα του προηγουμένου μήνα (άρθρο 6§15 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
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6.2.4. Περιεχόμενο Τ.Π.Υ.

Στο Τ.Π.Υ. αναγράφονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6§9 του 
Κ.Φ.Α.Σ., η ημερομηνία εκδόσεως αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμ-
βαλλομένων, η ημερομηνία της συναλλαγής, εφ’ όσον δεν συμπίπτει με 
την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής.

Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή 
η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. (άρθρο 6§10 του Κ.Φ.Α.Σ.).

Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται η αξία ή το είδος των υπη-
ρεσιών και η αμοιβή. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά τον 
χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβα-
ρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη, αναγράφεται το 
συνολικό ποσό της αμοιβής (άρθρο 6§11 του Κ.Φ.Α.Σ.).

Δεδομένου ότι το Τ.Π.Υ. υποκαθιστά πλέον την Α.Π.Υ. όταν η παροχή 
υπηρεσίας δεν γίνεται προς ιδιώτη, τότε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΠΟΛ. 1026/2012, στο Τ.Π.Υ. θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά 
και η τυχόν παρακράτηση φόρου 20%.

6.2.5. Έκδοση Α.Π.Υ. αντί Τ.Π.Υ.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ15Β 1019996 ΕΞ 05.02.2013 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων – 15η) 
με τίτλο «Έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών αντί αθεώ-
ρητου τιμολογίου», η έκδοση θεωρημένης Α.Π.Υ. αντί αθεώρητου Τ.Π.Υ. 
δεν συνιστά παράβαση ούτε για τον εκδότη ούτε για τον λήπτη, εφ’ όσον, 
βεβαίως, εκδίδεται για πραγματική συναλλαγή και από τους πραγματικά 
συμβαλλομένους, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§5 περ. 
γ’ του Ν. 2523/1997 (ποινολόγιο), κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρό-
στιμο, όταν για συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το μη προσήκον 
φορολογικό στοιχείο, εφ’ όσον το εκδοθέν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
δεδομένα του προβλεπομένου, έχει εκδοθεί στον οριζόμενο γι’ αυτό χρό-
νο και φέρει θεώρηση, στην περίπτωση που απαιτείται.

6.2.6. Χρόνος εκδόσεως του Τ.Π.Υ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6§14 του Κ.Φ.Α.Σ., στην περίπτω-
ση παροχής υπηρεσίας, το Τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της 
παροχής.

Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται Τιμολόγιο κατά τον χρόνο, 
που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την 
υπηρεσία που παρασχέθηκε. 
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Πάντως, το Τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής 
περιόδου, που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγ-
γελμα προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., το Τιμολόγιο εκδίδεται με κάθε 
επαγγελματική τους είσπραξη, σε συμμόρφωση και με τα οριζόμενα στη 
φορολογία εισοδήματος ως προς τον χρόνο κτήσεως του εισοδήματος 
από ελευθέριο επάγγελμα (ΠΟΛ. 1036/2013, άρθρο 48§7 του Κ.Φ.Ε.).

6.2.7. Χρόνος εκδόσεως του Τ.Π.Υ. σε περίπτωση εκδόσεως 
           γραμματίου προκαταβολής.

Το Τ.Π.Υ. δεν εκδίδεται άνευ ετέρου την ημέρα, που εκδίδεται το γραμ-
μάτιο προκαταβολής, καθώς το γραμμάτιο δεν συνδέεται πλέον με την 
καταβολή της αμοιβής (όπως συνέβαινε στο παρελθόν με τα γραμμάτια 
προεισπράξεως). 

Τα ανωτέρω, όπως είναι αυτονόητο, σύμφωνα και με την ΠΟΛ. 
1046/2012, δεν αναιρούν την υποχρέωση των Δικηγόρων να εκδίδουν 
το Τ.Π.Υ. στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. χρόνο για 
τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών τους. 

Ως εκ τούτου, το Τ.Π.Υ. εκδίδεται όταν παρέχεται η υπηρεσία ή, όταν 
πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, στον χρόνο, που καθίστα-
ται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και 
την υπηρεσία που παρασχέθηκε (ασχέτως πραγματικής εισπράξεως της 
αμοιβής, πλην της περιπτώσεως του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., όπου 
το Τ.Π.Υ. εκδίδεται όταν εισπράττεται η αμοιβή). 

Π.χ. Δικηγόρος εκδίδει το γραμμάτιο προκαταβολής στις 10-04-2013 για 
υπόθεση πελάτη-ανώνυμης εταιρείας, που έχει προσδιορισθεί για την 
επομένη, 11-04-2013, πλην όμως η συζήτηση αυτής αναβάλλεται για τις 
10-10-2013, ότε και τελικά συζητείται. Στις 10-04-2013, που εξέδωσε 
το γραμμάτιο προκαταβολής, δεν υποχρεούται να εκδώσει Τ.Π.Υ., διότι 
δεν παρέσχε τις υπηρεσίες του. Τ.Π.Υ. οφείλει να εκδώσει στις 10-10-
2013, όταν και παρέσχε τις υπηρεσίες του, ανεξαρτήτως εάν εισέπραξε 
πράγματι ή όχι την αμοιβή του.

6.2.8. Χρόνος εκδόσεως του Τ.Π.Υ. επί εργολαβικού δίκης και επί 
εξαρτήσεως της αμοιβής μόνο από το (θετικό) αποτέλεσμα της 
υποθέσεως.

Για το εν λόγω ζήτημα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό 6.1.7.
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6.2.9. Διαδικαστικές ενέργειες στο πλαίσιο εντολής 
           για εκκρεμή δίκη.

Για το εν λόγω ζήτημα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό 6.1.8.

6.2.10. Έκδοση Τ.Π.Υ. «επί πιστώσει».

Για τη λειτουργία του Τ.Π.Υ. «επί πιστώσει», βλ. ανωτέρω υπό 6.1.9.

6.2.11. Στοιχεία, που επέχουν θέση Τιμολογίου.

Ως στοιχεία, που επέχουν θέση Τιμολογίου, γίνονται δεκτά όλα τα έγ-
γραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν 
τους όρους, που καθορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 
6§18 του Κ.Φ.Α.Σ.).

6.3. Χρόνος ενάρξεως ισχύος.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Κ.Φ.Α.Σ., ο χρόνος ενάρξεως 
ισχύος των διατάξεών του, μεταξύ των οποίων και οι ως άνω αναφερό-
μενες, που σχετίζονται με την έκδοση των προσηκόντων φορολογικών 
στοιχείων, εκκινεί από 01-01-2013.

7. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

7.1. Αθεώρητο.

Το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων είναι πλέον αθεώρητο, χωρίς την υποχρέω-
ση τηρήσεως επιπλέον μηνιαίας καταστάσεως Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων 
επί μηχανογραφικής τηρήσεώς του (άρθρα 4§16 και 9§1 του Κ.Φ.Α.Σ., 
αιτιολογική έκθεση του Κ.Φ.Α.Σ., ΠΟΛ. 1004/2013).

Τα ανωτέρω δεν παρακωλύουν την εξακολούθηση της τηρήσεως του θε-
ωρημένου Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων, που τηρεί ήδη ο Δικηγόρος, μέχρι 
του πέρατος αυτού. 

7.2. Περιεχόμενο

Στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, καταχωρίζονται σε ξεχωριστές στήλες:

α. το είδος του δικαιολογητικού αγορών και εξόδων, ο αύξων αριθμός 
και η χρονολογία εκδόσεως ή λήψεώς του, καθώς και το ονοματεπώνυ-
μο ή η επωνυμία του εκδότη,
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β. τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πρά-
ξεις,

γ. οι δαπάνες λήψεως υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις,

δ. η αξία αγοράς και πωλήσεως των παγίων στοιχείων, 

ε. ο Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις, 

στ. οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, 

η. οι επιστροφές και εκπτώσεις, που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί 
των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρίζονται αφαιρετικά από τις 
αντίστοιχες στήλες.

7.3. Καταχώριση εσόδων και εξόδων με μία εγγραφή.

7.3.1. Καταχώριση εσόδων με μία εγγραφή.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4§21 του Κ.Φ.Α.Σ., καθιερώνεται νέα δυ-
νατότητα συγκεντρωτικής καταχωρίσεως (μία εγγραφή) των ημερησίων 
εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων. Ειδικότερα, τα ποσά 
των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί σε αυτά, μπορεί 
να καταχωρίζονται καθημερινά στις στήλες που αφορούν με ένα ποσό, 
για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων, που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα, 
με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού.

7.3.2. Καταχώριση εξόδων με μία εγγραφή.

Ομοίως, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του άρθρου 4§21 του 
Κ.Φ.Α.Σ., όσον αφορά στα έξοδα, τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πε-
νήντα (150) Ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί σε αυτά, μπορεί 
να καταχωρίζονται καθημερινά στις στήλες που αφορούν συγκεντρωτικά 
με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους των αντιστοίχων δικαιολο-
γητικών.

7.3.3. Λήψη αποδείξεως λιανικής για έξοδα έως 100 Ευρώ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6§16 περ. γ’ του Κ.Φ.Α.Σ., 
για τα έξοδα έως εκατό (100) Ευρώ (αντί 50 Ευρώ, που ίσχυε βάσει 
Κ.Β.Σ.), μπορεί να λαμβάνεται, ως παραστατικό εξόδου, και απόδειξη 
λιανικής, αντί τιμολογίου, εφ’ όσον στην εν λόγω απόδειξη αναγράφεται 
το είδος των αγαθών και υπηρεσιών κατά γενική περιγραφή, που πρέπει 
να προκύπτει είτε άμεσα (αναγραφή), είτε έμμεσα (με την περιγραφή της 
δραστηριότητας - επαγγέλματος του εκδότη) στα στοιχεία.



30

7.4. Αξία αγοράς και πωλήσεως παγίων - ιδιοχρησιμοποίηση υπη-
ρεσιών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4§17 του Κ.Φ.Α.Σ., η αξία αγοράς 
και πωλήσεως των παγίων στοιχείων και η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσι-
ών δεν καταχωρίζονται πλέον σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου Εσόδων - 
Εξόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες αυτού.

Σύμφωνα, δε, με τη διάταξη του άρθρου 4§19 του Κ.Φ.Α.Σ., για τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων, σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου Εσόδων - 
Εξόδων ή σε καταστάσεις, καταχωρίζεται, μέχρι τον χρόνο της εμπρόθε-
σμης υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, για κάθε πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήσεώς του, το οικείο 
δικαιολογητικό, ο συντελεστής αποσβέσεώς του, οι αποσβέσεις και η 
αναπόσβεστη αξία.            

7.5. Χρόνος ενημερώσεως του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4§18 του Κ.Φ.Α.Σ., ο χρόνος ενη-
μερώσεως του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων συνδέεται πλέον με τον χρόνο 
υποβολής της δηλώσεως Φ.Π.Α. και, συνακόλουθα, από 01-01-2013, η 
ενημέρωση του Βιβλίου αυτού γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου υποβολής της 
περιοδικής δηλώσεως Φ.Π.Α. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1129/2013, η περιοδική δήλωση 
Φ.Π.Α. υποβάλλεται έως:  

α. Την 20η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της φορολογικής 
περιόδου (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία αφορά η δήλωση, εφ’ όσον προ-
κύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.

β. Την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της φορολογι-
κής περιόδου (μήνα ή τρίμηνο),  στην οποία αφορά η δήλωση, εφ’ όσον 
προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.

7.6. Χρόνος ενάρξεως ισχύος.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Κ.Φ.Α.Σ., ο χρόνος ενάρξε-
ως ισχύος των διατάξεών του, μεταξύ των οποίων και οι ως άνω αναφε-
ρόμενες, που σχετίζονται με την τήρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων, 
εκκινεί από 01-01-2013.
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7.7. Τρόπος τηρήσεως του Βιβλίου 
        Εσόδων – Εξόδων του Δικηγόρου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ. 1026/2012, στο Βιβλίο Εσό-
δων – Εξόδων, καταχωρίζεται στο σκέλος των εσόδων, με δικαιολογη-
τικό εγγραφής την Α.Π.Υ. ή το Τ.Π.Υ., ως ακαθάριστο έσοδο από παρο-
χή υπηρεσιών, η ακαθάριστη αξία της αμοιβής (χωρίς να αφαιρείται η 
προκαταβολή φόρου 15% ή η τυχόν παρακράτηση φόρου 20%) και, σε 
ξεχωριστή στήλη, ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Οι κρατήσεις υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου κ.λπ., που καταβάλλονται από 
τον Δικηγόρο (ως ατομικώς υπόχρεο) μέσω του γραμματίου προκαταβο-
λής, καταχωρίζονται στο Βιβλίο στο σκέλος των εξόδων χωρίς Φ.Π.Α., με 
δικαιολογητικό εγγραφής το γραμμάτιο προκαταβολής του Δικηγορικού 
Συλλόγου. 

Όπως διευκρινίζεται και στην ΠΟΛ. 1026/2012, δεν απαιτείται να κα-
ταχωρίζεται διακεκριμένα ο φόρος, που παρακρατείται είτε από τον Δι-
κηγορικό Σύλλογο (15%) είτε από τα λοιπά υπόχρεα σε παρακράτηση 
πρόσωπα (20%).

7.8. Τήρηση βιβλίων διπλογραφικών.

Αντί των απλογραφικών βιβλίων (Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων), ο Δικηγό-
ρος τηρεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., βιβλία διπλογραφικά, 
εφ’ όσον κατά την προηγουμένη χρήση το ύψος των ακαθαρίστων εσό-
δων του υπερέβη το όριο του 1.500.000 Ευρώ (άρθρο 4§5 Κ.Φ.Α.Σ.). 

Επιτρέπεται και η προαιρετική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων αντί απλο-
γραφικών, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων.

8. Απόδειξη Δαπάνης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8§13 του Κ.Φ.Α.Σ., ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών, που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας, 
για κάθε δαπάνη, η οποία αφορά στην άσκηση του επαγγέλματός του, 
για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του 
Κ.Φ.Α.Σ., εκδίδει διπλότυπη Απόδειξη Δαπάνης. Στην Απόδειξη Δαπά-
νης, η οποία υπογράφεται και από τον δικαιούχο και στα δύο αντίτυπα, 
αναγράφονται:

α) τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 6§10 του Κ.Φ.Α.Σ.,

β) η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογράφως 
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(δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσού ολογράφως στις αποδείξεις, που 
εκδίδονται με Η/Υ), 

γ) οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο Δικηγόρος εκδίδει Απόδειξη Δαπάνης για την καταβολή της αμοιβής 
του ασκουμένου σε αυτόν Δικηγόρου (βλ. ανωτέρω υπό 2.6.).

Η Απόδειξη Δαπάνης καταργείται από 01-01-2014 (άρθρο 14§5 του 
Κ.Φ.Α.Σ.). 

9. Διαφύλαξη δεδομένων. 

9.1. Τόπος τηρήσεως βιβλίων και διαφυλάξεως στοιχείων.

9.1.1. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§2 του Κ.Φ.Α.Σ., κατά τη διάρ-
κεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της δηλώσεως 
φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και 
τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελματική 
εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στον φορολογικό 
έλεγχο.

Με γνωστοποίηση στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποχρέου απεικό-
νισης συναλλαγών μπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς 
και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε άλλο τόπο, 
με την προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία, που ορίζεται από 
την αρμοδία φορολογική αρχή.

Επίσης, με τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, μπορεί τα βι-
βλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοι-
χεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία, μετά την ενημέρωση 
τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Σημειώνεται ότι γνωστοποιήσεις, που είχαν υποβληθεί, και εγκρίσεις, 
που είχαν δοθεί με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., εξακολου-
θούν να ισχύουν και για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων του 
Κ.Φ.Α.Σ. σε άλλο τόπο, χωρίς, δηλαδή, την υποχρέωση υποβολής νέας 
γνωστοποιήσεως.

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και όσον αφορά στη φύλαξη των φορο-
λογικών στοιχείων και των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθηκεύσεώς 
τους (ΠΟΛ. 1004/2013).
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9.1.2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως φο-
ρολογίας εισοδήματος. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§3 του Κ.Φ.Α.Σ., μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, τα 
βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και 
τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθηκεύσεως αυτών κάθε διαχειριστικής 
περιόδου, μπορεί να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός 
της Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσμία, που ορί-
ζεται από την αρμοδία φορολογική αρχή.

 Όταν ο τόπος αποθηκεύσεως ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται 
να γνωστοποιεί στην αρμοδία Δ.Ο.Υ., πριν την αποθήκευση, τον τόπο 
αυτό, καθώς και κάθε μεταβολή του τόπου αυτού.

Αναλόγως με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 9§2 του Κ.Φ.Α.Σ. (βλ. 
ανωτέρω υπό 9.1.1.), τυχόν σχετικές γνωστοποιήσεις, που έχουν υπο-
βληθεί με τις προϊσχύσασες διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεν υποβάλλονται ξανά 
(ΠΟΛ. 1004/2013).

9.2. Χρόνος διαφυλάξεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9§5 του Κ.Φ.Α.Σ., τα βιβλία, τα 
στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς και 
τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλί-
ων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτυπώσεώς τους, διατηρού-
νται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις 
χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου 
και, οπωσδήποτε, όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των 
Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9.3. Διαφύλαξη σε μικροφίλμ ή ηλεκτρονική μορφή.

Με τη διάταξη του άρθρου 9§6 του Κ.Φ.Α.Σ., δίνεται η δυνατότητα 
σε όλους τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών να διαφυλάττουν 
τα φορολογικά στοιχεία, εκδοθέντα και ληφθέντα, σε μικροφίλμ ή σε 
ηλεκτρονική μορφή μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του 
Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, περιορίζοντας έτσι 
σημαντικά τον χώρο αποθηκεύσεως.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα διαφυλάξεως των φορολογικών στοι-
χείων σε ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου αυτής, 
παρέχεται πλέον για το σύνολο των εκδοθέντων και ληφθέντων φορο-
λογικών στοιχείων των υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών, συμπερι-
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λαμβανομένων και των ληφθέντων φορολογικών στοιχείων με ημερο-
μηνία εκδόσεως πριν την 01-01-2013 (ΠΟΛ. 1004/2013).

9.4. Μη εκτύπωση μηχανογραφικώς τηρουμένων βιβλίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§7 του Κ.Φ.Α.Σ., όταν τα αθε-
ώρητα βιβλία και οι αθεώρητες καταστάσεις, που αναφέρονται στις δι-
ατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην 
εκτυπώνονται, αλλά να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, με την 
προϋπόθεση, όμως, ότι τα δεδομένα τους εκτυπώνονται άμεσα όταν ζη-
τηθεί από τον φορολογικό έλεγχο.

Σε περίπτωση αδυναμίας αναπαραγωγής - εκτυπώσεως των δεδομένων 
αυτών, η αδυναμία - μη διαφύλαξή τους ισοδυναμεί με μη τήρηση των 
αντιστοίχων βιβλίων ή καταστάσεων. 

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των φορολογικών στοιχείων, για τα οποία 
δεν προβλέπεται εκτύπωση των στελεχών τους, δεδομένου ότι αποθη-
κεύονται ηλεκτρονικά δεδομένα, που επέχουν θέση στελέχους (π.χ. 
ηλεκτρονικά αρχεία σημάνσεως), η μη διαφύλαξη των αποθηκευμένων 
αυτών δεδομένων ισοδυναμεί με μη διαφύλαξη των αντιστοίχων εκδιδο-
μένων φορολογικών στοιχείων.

10. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών – Προμηθευτών. 

10.1. Υπόχρεοι υποβολής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§§1,3,4 του Κ.Φ.Α.Σ. και την 
ΠΟΛ. 1004/2013, ο Δικηγόρος, ως υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, 
υποβάλλει Κατάσταση, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύ-
ρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές, που πραγματοποίησε για την 
επαγγελματική του εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού του, από 
αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από παροχή υπηρεσιών και από 
καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων 
και άλλων δικαιωμάτων.

10.2. Περιεχόμενο.

Η ανωτέρω Κατάσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή 
την επωνυμία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υποχρέου και το έτος, στο οποίο 
αφορά (στην Κατάσταση δεν αναγράφονται πλέον το επάγγελμα, η τα-
χυδρομική διεύθυνση και η αρμοδία Δ.Ο.Υ. του υποχρέου, καθώς και το 
επάγγελμα και η διεύθυνση των συναλλασσομένων με αυτόν). 
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Στην Κατάσταση αυτή καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, 
ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών 
κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων και η συνολική αξία, προ 
Φ.Π.Α.

Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση αυτή συναλλαγές, 
εφ’ όσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου, που έχει 
εκδοθεί για αυτές, δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) Ευρώ. 

Οι αμοιβές καταγράφονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών και οι 
δαπάνες καταγράφονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Προμηθευτών.

Από την αμοιβή του Δικηγόρου δεν αφαιρούνται οι κρατήσεις υπέρ του 
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (τούτο οριζόταν, για το ημερολογιακό έτος 
2011, ήδη με την ΠΟΛ. 1208/2010 και, πλέον, ισχύει κατά μείζονα λόγο 
μετά τον Ν. 3919/2011 και την αποσύνδεση των αμοιβών από τις κρατή-
σεις).  

Στην ανωτέρω Κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οι Α.Π.Υ. του Δικηγόρου 
προς πελάτες ιδιώτες ή επαγγελματίες - επιχειρηματίες για ιδιωτικές τους 
υποθέσεις, ανεξαρτήτως ποσού.  

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα Τ.Π.Υ. του Δικηγόρου προς πελάτες νο-
μικά πρόσωπα και επιτηδευματίες για επαγγελματικές τους υποθέσεις, εφ’ 
όσον η καθαρή αμοιβή (χωρίς Φ.Π.Α.) δεν υπερβαίνει τα 300 Ευρώ.

Δεν περιλαμβάνονται στην Κατάσταση δαπάνες για Ο.Τ.Ε. (περιλαμβάνο-
νται, όμως, οι ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνίας για λογαριασμούς άνω των 
300 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ., ΕΛ.ΤΑ., μισθώματα, κοινόχρη-
στα, συνδρομές σε Δικηγορικούς Συλλόγους, συνδρομές σε περιοδικά, 
εισιτήρια μεταφορικών μέσων και πάρκινγκ.

Ο κάθε πελάτης ή προμηθευτής καταχωρίζεται σε μία γραμμή με τα προ-
σωπικά του στοιχεία του και το σύνολο των φορολογικών του στοιχείων.

Δεν υποβάλλονται μηδενικές Καταστάσεις. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει κα-
μιά συναλλαγή από τις προβλεπόμενες, δεν συμπληρώνουμε τις σχετικές 
Καταστάσεις.

10.3. Χρόνος υποβολής.

Υποβάλλεται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις 
συναλλαγές του προηγουμένου ημερολογιακού έτους, αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.  

Η υποβολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης ημερολογιακού έτους 2012 
παρατείνεται και θα λάβει χώρα από 30-9-2013 έως 10-10-2013 ανάλο-
γα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
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11. Απόδειξη συναλλαγών.

11.1. Τρόπος εξοφλήσεως φορολογικών στοιχείων.

11.1.1. Επαγγελματικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§6 του Κ.Φ.Α.Σ., για την από-
δειξη της συναλλαγής από τον λήπτη φορολογικού στοιχείου, που αφορά 
σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ 
και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τρα-
πεζικού λογαριασμού ή με επιταγή εκδόσεως του λήπτη του στοιχείου. 

Σε περίπτωση εκχωρήσεως επιταγών τρίτων, εκδίδεται άμεσα λογιστική 
απόδειξη εκχωρήσεως αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοι-
χεία των εκχωρουμένων επιταγών.

Στο ίδιο πλαίσιο, στη διάταξη του άρθρου 20§2 του Ν. 3842/2010 και 
την ΠΟΛ. 1026/2012 ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις επαγγελματικών συ-
ναλλαγών, όταν η ακαθάριστη αμοιβή του Δικηγόρου υπερβαίνει το ποσό 
των 3.000 Ευρώ, η εξόφληση του ποσού αυτού από τον λήπτη του Τ.Π.Υ. 
γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή. 

11.1.2. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20§2 του Ν. 3842/2010, την ΠΟΛ. 
1027/2011 και την ΠΟΛ. 1026/2012, οι Α.Π.Υ. για παροχή υπηρεσι-
ών από Δικηγόρους σε εντολείς ιδιώτες εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω 
τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του λήπτη των υπηρεσιών 
ή με επιταγές, όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει (από 01-01-
2012) τα 1.500 Ευρώ (για το έτος 2011, τα 3.000 Ευρώ).    

11.1.3. Τρόπος υπολογισμού της αξίας της συναλλαγής.

Όπως διευκρινίζεται με την ΠΟΛ. 1046/2012, στις ανωτέρω περιπτώσεις 
εξοφλήσεως των συναλλαγών, ως αξία της συναλλαγής νοείται η συνο-
λική αμοιβή του Δικηγόρου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

11.1.4. Συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§6 του Κ.Φ.Α.Σ., επιτρέπεται 
ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλο-
μένων, ανεξαρτήτως ύψους της αξίας της συναλλαγής και της σχέσης 
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
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Επιτρέπονται οι συμψηφισμοί, που θα γίνονται από 01-01-2013 και εφ’ 
εξής, για τις αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, 
που προκύπτουν από φορολογικά στοιχεία, τα οποία έχουν εκδοθεί και 
πριν την 01-01-2013 (ΠΟΛ. 1004/2013).

11.2. Βάρος αποδείξεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§8 του Κ.Φ.Α.Σ., το βάρος απο-
δείξεως της συναλλαγής φέρει τόσο ο εκδότης, όσο και ο λήπτης του 
στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία 
του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση ενάρξεως εργασιών ή από άλλο 
πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί 
φορολογικού απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκα-
τέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρί-
βεια των στοιχείων που παρέχει. 

Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και 
από βάση δεδομένων ή αρχείο υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών, που 
είναι διαθέσιμα από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομέ-
νου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου.

12. Επαγγελματικές δαπάνες.

12.1. Εκπιπτόμενες Δαπάνες στη φορολογία εισοδήματος.

12.1.1. Προϋποθέσεις εκπτώσεως (φορολογικής αναγνωρίσεως).

Από το ακαθάριστο εισόδημα του Δικηγόρου εκπίπτουν οι επαγγελματι-
κές του δαπάνες, εφ’ όσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋ-
ποθέσεις: 

α. Η δαπάνη είναι πραγματική και όχι εικονική.

β. Η δαπάνη είναι παραγωγική, δηλαδή συμβάλλει στην απόκτηση εισο-
δήματος από ελευθέριο επάγγελμα.

γ. Η δαπάνη προβλέπεται από διάταξη νόμου.

δ. Η δαπάνη έχει καταχωριστεί στα βιβλία και προκύπτει από τα προσή-
κοντα κατά τον Κ.Φ.Α.Σ. (νόμιμα) φορολογικά στοιχεία, είναι βέβαιη, 
δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 49§2 Κ.Φ.Ε., από το ακαθάριστο εισό-
δημα του ελευθέρου επαγγελματία (Δικηγόρου) εκπίπτουν οι επαγγελματι-
κές δαπάνες, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
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Κατά συνέπεια, και στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, για τις 
εκπιπτόμενες δαπάνες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

12.1.2. Δαπάνες που δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους, 
             αλλά μερικώς.

12.1.2.1. Δαπάνες επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31§1 περ. β’ του Κ.Φ.Ε., ειδικά για 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, οι δαπάνες συντηρήσεως, επι-
σκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα, που καταβάλ-
λονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μισθώσεως ή οποιονδήποτε τρίτο, 
εκπίπτουν:

α. Για τα ως άνω αυτοκίνητα με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) 
κυβικά εκατοστά σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους 
αυτών, εφ’ όσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 
του ελευθέρου επαγγελματία. 

β. Για τα ως άνω αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού, ποσοστό τριάντα 
πέντε τοις εκατό (35%) των ανωτέρω δαπανών, με τις ίδιες προύποθέ-
σεις.

Υπενθυμίζεται ότι στα βιβλία καταχωρίζεται το συνολικό ποσό της δα-
πάνης και η αφαίρεση του μη εκπιπτομένου ποσοστού αυτής (30% ή 
65%) πραγματοποιείται στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμορφώσεως 
και στον αντιστοίχους κωδικούς του Εντύπου Ε3 (κωδ. 566, 567), που 
συνυποβάλλονται με την ετησία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

12.1.2.2. Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και προσβάσεως 
                στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31§1 περ. β’ του Κ.Φ.Ε., από τα 
ποσά, που καταβάλλει ο ελεύθερος επαγγελματίας για έξοδα κινητής τη-
λεφωνίας  και πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα έξοδα για πρόσβαση στο δια-
δίκτυο προστέθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 3§36 του Ν. 4110/2013, 
με ισχύ από το οικονομικό έτος 2014 – χρήση 2013), για λογαριασμούς, 
που ανήκουν στον ελεύθερο επαγγελματία, αναγνωρίζεται προς έκπτω-
ση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της 
δαπάνης αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι στα βιβλία καταχωρίζεται το συνολικό ποσό της δαπά-
νης και η αφαίρεση του μη εκπιπτομένου ποσοστού αυτής (50%) πραγ-
ματοποιείται στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμορφώσεως και στον 
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αντιστοίχους κωδικούς του Εντύπου Ε3 (κωδ. 566, 567), που συνυπο-
βάλλονται με την ετησία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

12.1.2.3. Χρήση κατοικίας και ως γραφείου.

Σε περίπτωση χρήσεως της κατοικίας του Δικηγόρου και ως γραφείου 
του (επαγγελματικής στέγης), δεδομένου ότι είναι δυσχερές να προσδιο-
ρισθεί εκ των προτέρων μια γενική μέθοδος επιμερισμού ή διαχωρισμού 
των κοινών δαπανών, η φορολογική Διοίκηση καταλείπει αυτόν στην 
ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ., ως ζήτημα 
πραγματικό και κρινόμενο κατά περίπτωση (βλ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1027847/540/Α0012/23.04.2007 έγγραφο του ΥπΟικ). 

Στην πράξη, είθισται να αφαιρείται εκείνο το ποσοστό των κοινών για τις 
δύο χρήσεις εξόδων (π.χ. δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος), που αντιστοι-
χεί στην αναλογία των τετραγωνικών μέτρων, που χρησιμοποιούνται ως 
γραφείο, προς τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. 

12.1.2.4. Συστέγαση.

Επί συστεγάσεως περισσοτέρων Δικηγόρων, ο επιμερισμός των κοινών 
εξόδων είτε πραγματοποιείται δυνάμει σχετικού μεταξύ τους ιδιωτικού 
συμφωνητικού, είτε δυνάμει της αναλογίας, που προκύπτει από τα τε-
τραγωνικά μέτρα, που χρησιμοποιεί έκαστος εξ αυτών στον κοινό χώρο, 
προς το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κοινού αυτού χώρου.

12.1.3. Ασφαλιστικές εισφορές.

Με τη διάταξη του άρθρου 3§45 του Ν. 4110/2013, προστέθηκε υπο-
περ. εε’ στο άρθρο 31§1 περ. α’ του Κ.Φ.Ε. και, δυνάμει αυτής, για  τις 
δαπάνες, που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 
2013) και μετά, εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα του Δικηγόρου, 
ως γενικό έξοδο διαχειρίσεως, και το ποσό της δαπάνης των εισφορών, 
που καταβάλλει σε ταμεία ασφαλίσεως, εφ’ όσον η καταβολή τους είναι 
υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων 
εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφαλίσεως σε ταμεία, που 
έχουν συσταθεί με νόμο.

Κατά συνέπεια, οι ως άνω εισφορές καταχωρίζονται πλέον (από τη χρή-
ση 2013) στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
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12.1.4. Πάγια στοιχεία – Αποσβέσεις.

Πάγια στοιχεία θεωρούνται τα στοιχεία με διάρκεια ζωής άνω του ενός 
(1) έτους, που αγοράζονται για την κάλυψη επαγγελματικών αναγκών.

Απόσβεση είναι η ετησία δαπάνη από τη φθορά του παγίου στοιχείου. 

12.1.4.1. Αποσβέσεις έως και τη χρήση 2012.

Πάγια στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσεως έφτανε έως τα χίλια διακό-
σια (1.200) Ευρώ, μπορούσαν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη 
χρήση, κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία 
(άρθρο 31§1 περ. στ’ εδ. β’ Κ.Φ.Ε.).

Ομοίως, απόσβεση εξ ολοκλήρου στην ίδια χρήση μπορούσε να γίνει για 
αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού (άρθρο 12 περ. β’ Π.Δ. 
299/2003).

Τα ποσά των αποσβέσεων υπολογίζονταν με βάση συντελεστές απο-
σβέσεως (ανάλογα με το είδος του παγίου στοιχείου), όπως ορίζο-
νταν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
(Ν.2238/1994)  και του Π.Δ. 299/2003.

Επιλεγόταν ένας συντελεστή αποσβέσεως ανάλογα με την κατηγορία 
του παγίου στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι ο επιλεγόμενος αυτός 
συντελεστής θα παρέμενε ο ίδιος μέχρι την ολοσχερή (μείον ένα λε-
πτό) απόσβεσή του και θα αφορούσε σε όλα τα πάγια στοιχεία της 
ίδιας κατηγορίας, που αποκτήθηκαν στην ίδια χρήση.

Κατηγορία Παγίων Στοιχείων Συντελεστής Ετησίας Αποσβέσεως (%)

Μηχανήματα, Έπιπλα
Επιλογή ενός συντελεστή 
από 15% έως και 20%
(ά. 12 περ. α’ Π.Δ. 299/2003)

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα, 
λογισμικό (SOFTWARE) των Η/Υ

Επιλογή ενός συντελεστή
από 24% έως και 30%
ή απόσβεση στην ίδια χρήση (100%)
(ά. 12 περ. β’ Π.Δ. 299/2003)

Επιστημονικά περιοδικά και 
συγγράμματα

100% απόσβεση στην ίδια χρήση
(ά. 12 περ. δ’ Π.Δ. 299/2003)

Πάγια στοιχεία με αξία κτήσεως 
μέχρι 1.200 €

Επιλογή συντελεστή με βάση την κατηγορία του 
παγίου ή απόσβεση στην ίδια χρήση (100%)
(άρθρο 31§1 περ. στ’ εδ. β’ Κ.Φ.Ε.).
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12.1.4.2. Αποσβέσεις από τη χρήση 2013 και εντεύθεν.

Με  τις διατάξεις του άρθρου 3§22 του Ν. 4110/2013 αντικαταστάθη-
καν οι διατάξεις του άρθρου 31§1 περ. στ’ του Κ.Φ.Ε., που προβλέπουν  
τα σχετικά με τις αποσβέσεις ενσώματων ή άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της οικονομικής μονάδας.

12.1.4.2.1. Ορισμός παγίου στοιχείου. 

Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λει-
τουργικό, ενσώματο ή άυλο, στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική 
μονάδα και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη 
από ένα έτος.

12.1.4.2.2. Υποχρεωτικότητα διενεργείας αποσβέσεων.

Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. 

Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητα τους 
πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν, τα εκμι-
σθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο.

12.1.4.2.3. Μέθοδος αποσβέσεων.

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής αποσβέσεως επί της 
αξίας κτήσεως των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με 
τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

12.1.4.2.4. Συντελεστές αποσβέσεων.

Οι συντελεστές αποσβέσεως ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, 
έχουν ως εξής (για όλους τους κλάδους):

α. Εδαφικές εκτάσεις: 0%

β. Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες 
σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευ-
ές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης: 4%

γ. Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς 
ατόμων, άυλα στοιχεία και δικαιώματα και λοιπά πάγια στοιχεία: 10%

δ. Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό: 20%

ε. Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12%
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12.1.4.2.5. Υπολογισμός αποσβέσεων.

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται σε ετησία βάση. Δεν επιτρέπεται 
η μεταφορά αποσβενομένων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων.  

Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από τον μήνα, 
κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λει-
τουργία, και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες μέχρι το 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου

12.1.4.2.6. Όριο αποσβέσεων – Απόσβεση εφ’ άπαξ.

Οι αποσβέσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του τροπο-
ποιημένου, ως ανωτέρω, άρθρου 31§1 περ. στ’ του Κ.Φ.Ε., δεν δύνανται 
να υπερβούν την αξία κτήσεως ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του απο-
σβεστέου παγίου περιουσιακού στοιχείου.

Πάγια στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσεως του καθενός είναι μέχρι χί-
λια πεντακόσια (1.500) Ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου 
μέσα στη χρήση, κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε 
λειτουργία. 

Η ως άνω αξία δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία από την 
έναρξη ισχύος της διατάξεως του άρθρου 3§22 του Ν. 4110/2013 με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε ποσοστό, που δεν θα υπερ-
βαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο μεταβολή του Δείκτη Τιμών 
Παραγωγού στη Βιομηχανία (Κλάδος 055 - «Ενδιάμεσα και Κεφαλαιου-
χικά Αγαθά»), όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

12.1.4.2.7. Μεταβατικό καθεστώς για όσους χρησιμοποιούσαν τη 
φθίνουσα μέθοδο.

Ειδικά οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που μέχρι τις 31-12-
2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας αποσβέσεως, όπως αυτή 
ορίζεται στο Π.Δ. 299/2003, και κατά την ως άνω ημερομηνία είχαν 
αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του παγίου περι-
ουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα, που 
ορίζεται στον Ν. 4110/2013.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 
δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος μέχρι 
τη χρήση, που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του παγίου 
περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτοί μεταβαίνουν στο νέο σύστημα, 
ήτοι στη μέθοδο του εδαφίου (iii) του άρθρου 31§1 περ. στ’ του Κ.Φ.Ε. 
(βλ. ανωτέρω υπό 12.1.4.2.3).  
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Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρη-
σιμοποιούν τους συντελεστές αποσβέσεως του εδαφίου (iii) του άρθρου 
31§1 περ. στ’ του Κ.Φ.Ε, πολλαπλασιαζομένους με συντελεστή δύο (2).

12.1.4.2.8. Νέοι Δικηγόροι.

Ειδικά οι νέοι Δικηγόροι (και λοιποί νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
νέες επιχειρήσεις) δύνανται, για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές πε-
ριόδους, να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή για όλα τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

12.1.5. Δαπάνες σε μισθωμένα γραφεία.

Εκπίπτουν οι δαπάνες για επισκευή και συντήρηση μισθωμένων γραφείων.

Εκπίπτουν και οι δαπάνες για πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.
ΑΠ. κ.λπ., ακόμη και αν τα παραστατικά είναι στο όνομα του εκμισθω-
τή (σχετική η ΠΟΛ. 1005/2005 και η υπ’ αριθμ. 3887/1985 απόφαση του 
ΣτΕ).

Πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί το μισθωτήριο συμφωνητικό.

12.2. Εκπιπτόμενες δαπάνες στον Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. μιας κατηγορίας δαπανών (εισροών) εκπίπτει από τον αντίστοι-
χο Φ.Π.Α. των εσόδων (εκροών) του τριμήνου και το υπόλοιπο (Φ.Π.Α. 
εσόδων μείον Φ.Π.Α. δαπανών) είναι το ποσό Φ.Π.Α. του τριμήνου, το 
οποίο, εάν είναι χρεωστικό, ο Δικηγόρος το αποδίδει στο Ελληνικό Δη-
μόσιο μέσω της υποβολής της τριμηνιαίας περιοδικής δηλώσεως Φ.Π.Α. 
(για Βιβλία Απλογραφικά, πρώην Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.), εάν, δε, 
είναι πιστωτικό, μεταφέρεται προς έκπτωση στο επόμενο τρίμηνο.

Σε μια άλλη κατηγορία δαπανών (εισροών) είτε δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α., 
γιατί δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτού, είτε για τον Φ.Π.Α. των δαπανών 
αυτών δεν παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως από τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. 
των εσόδων (εκροών). Ειδικότερα:

12.2.1. Δαπάνες Δικηγόρων με δικαίωμα εκπτώσεως Φ.Π.Α.

Δ.Ε.Η. (ηλεκτρικό ρεύμα), ύδρευση, τηλεφωνία, μεταφορικά έξοδα (με 
μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι με Ι.Χ.), αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη, 
αμοιβές τρίτων (Δικαστικών Επιμελητών, συναδέλφων Δικηγόρων, Λο-
γιστών κ.λπ.), αγορές βιβλίων, πάγια.
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12.2.2. Δαπάνες Δικηγόρων χωρίς δικαίωμα εκπτώσεως Φ.Π.Α.                
(άρθρο 30§4 Ν. 2859/2000 – Κώδικα Φ.Π.Α.)

Από τις δαπάνες του άρθρου 30§4 του Κώδικα Φ.Π.Α., που δεν παρέ-
χουν δικαίωμα εκπτώσεως του Φ.Π.Α., τους Δικηγόρους αφορούν ου-
σιαστικά οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής αποκτήσεως 
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρι εννέα (9) θέσεων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, 
επισκευής, συντηρήσεως, μισθώσεως και κυκλοφορίας αυτών γενικά. 

Ο Φ.Π.Α. των δαπανών αυτών ενσωματώνεται στο κόστος και το σύνο-
λο της δαπάνης εκπίπτει ολικά ή μερικά από το ακαθάριστο εισόδημα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογία εισοδήματος.  

12.2.3. Δαπάνες Δικηγόρων απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες 
από τον Φ.Π.Α.

Κρατήσεις Δικηγορικού Συλλόγου (και λοιπών τρίτων) από γραμμάτια 
προκαταβολής (12% ή 35%), μίσθωμα επαγγελματικής στέγης, έξο-
δα ΕΛ.ΤΑ., συνδρομή Δικηγορικού Συλλόγου, μισθοδοσία και εισφορές 
προσωπικού, κάποια ποσά από τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. (Ε.Ρ.Τ. και 
Δημοτικά Τέλη).

13. Φορολογικές Κλίμακες.

Με τις διατάξεις του Ν. 4110/2013 επήλθαν ουσιώδεις μεταβολές στη 
φορολογία εισοδήματος και τροποποιήθηκε, αντιστοίχως, πλήθος διατά-
ξεων του Κ.Φ.Ε. 

Η σημαντικότερη αλλαγή στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων έγκειται στη θέσπιση διαφορετικών φορλογικών κλιμάκων, ανάλο-
γα με την πηγή προελεύσεως του εισοδήματος.

Κατόπιν τούτων, για τα εισοδήματα, που αποκτώνται από 01-01-2013, οι 
κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που περιλαμβά-
νονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., διαμορφώνονται, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4110/2013, ως ακολούθως:

13.1. Κλίμακα Μισθωτών – Συνταξιούχων.

Αφορά στο εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση 
Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ., ήτοι και στους Δικηγόρους επί παγία αντιμισθία (βλ. 
ανωτέρω υπό 2.2.) και τους κατά πλάσμα «μισθωτούς» (βλ. ανωτέρω 
υπό 2.5.).
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Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Φορολογικός 
Συντελεστής

Φόρος 
Κλιμακίου 

(Ευρώ)

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου 
(Ευρώ)

25.000 22% 5.500 25.000 5.500

17.000 32% 5.440 42.000 10.940

Υπερβάλλον 42%

 

13.1.1. Μείωση φόρου.

Ο φόρος, που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συντα-
ξιούχων, μειώνεται:

α. Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) Ευρώ κατά δύο 
χιλιάδες εκατό (2.100) Ευρώ. 

Εφ’ όσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων 
εκατό (2.100) Ευρώ, το ποσό μειώσεως περιορίζεται στο ποσό του φό-
ρου.

β. Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) Ευρώ, το ποσό 
μειώσεως της περιπτώσεως α’ περιορίζεται κατά εκατό (100) Ευρώ ανά 
χίλια (1.000) Ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 
δύο χιλιάδων εκατό (2.100) Ευρώ.

13.1.2. Συλλογή αποδείξεων.

Προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μειώσεως του φόρου, 
ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις, που έχουν εκ-
δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών 
ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και 
λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του ή τα 
τέκνα που τους βαρύνουν. 

Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ανή-
κουν στις ομάδες 1, 2, 3, 4 (μόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και 
συντηρήσεως κατοικίας), 5, 7 (μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρη-
ση και επισκευή αυτοκινήτου- μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινή-
του, λιπαντικά-αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος), 9 (εκτός 
από εισφορές Ε.Ρ.Τ. και συνδρομητικής τηλεοράσεως), 10 (μόνο δίδα-
κτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών), 11 και 12 (εκτός κάθε είδους 
ασφαλίσεως), όπως ορίζονται στη σχετική ταξινόμηση για τον Γενικό 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσο-
κομειακής περιθάλψεως, η καταβαλλομένη διατροφή, οι δωρεές και οι 
δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, 
ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλουμένου και 
φορολογουμένου με την κλίμακα της παραγράφου αυτής ατομικού εισο-
δήματος. 

Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει 
τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) Ευρώ. 

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές, μόνον εφ’ 
όσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά 
και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το 
δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα ατο-
μικό εισόδημα.

Στην περίπτωση, που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξε-
ων αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ 
του απαιτουμένου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες 
πεντακόσια (10.500) Ευρώ, και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, 
η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. 

Εξαιρούνται της υποχρεώσεως προσκομίσεως αποδείξεων οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, 
και τα λοιπά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστή-
ματα και οι φυλακισμένοι.

13.1.3. Μείωση φόρου βάσει συγκεκριμένων δαπανών.

Το ποσό του φόρου, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, μειώνεται 
κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού κάθε καταβαλλομένης 
από τις ακόλουθες δαπάνες: 

α. Των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως του φορολο-
γουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν, κατά το μέρος, 
που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εται-
ρείες και υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογούμενου 
εισοδήματος. 

Το ποσό της μειώσεως δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) 
Ευρώ. 

β. Του ποσού της διατροφής, που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον 
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έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. 

Το ποσό της μειώσεως του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντα-
κόσια (1.500) Ευρώ.

γ. Των χρηματικών ποσών, που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο 
λόγω δωρεάς προς διαφόρους ρητώς αναφερομένους φορείς.

Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών της ως άνω περιπτώσεως λαμβά-
νονται υπ’ όψιν, μόνον εφ’ όσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό 
του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για τον σκοπό αυτό σε 
πιστωτικό ίδρυμα, που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το γραμμάτιο εισπράξεως του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδεται πρέ-
πει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το 
ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερο-
μηνία καταθέσεώς του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά 
περίπτωση.

δ. Της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκι-
νήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νο-
σηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων γ’ και δ’, 
επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού εισοδήματος, που φορολογείται 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Η μείωση διενεργείται, εφ’ όσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερ-
βαίνουν συνολικά τα εκατό (100) Ευρώ.

Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν 
εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε.

13.2. Κλίμακα Μη Μισθωτών

Αφορά στο εισόδημα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα, 
ήτοι και στους Δικηγόρους, που ασκούν ελεύθερη δικηγορία.

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Φορολογικός 
Συντελεστής

Φόρος 
Κλιμακίου 

(Ευρώ)

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου 
(Ευρώ)

50.000 26% 13.000 50.000 13.000

Υπερβάλλον 33%
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Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελευθέρους επαγγελ-
ματίες, με πρώτη δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρί-
ου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη ασκήσεως της δραστηριότητάς 
τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω 
κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι τις δέκα 
χιλιάδες (10.000) Ευρώ εισόδημα.

13.3. Κλίμακα Εισοδήματος από Ακίνητα και από Κινητές Αξίες

Αφορά στα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδή-
ματα από κινητές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις, που με την παρακρά-
τηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Φορολογικός 
Συντελεστής

Φόρος 
Κλιμακίου 

(Ευρώ)

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου 
(Ευρώ)

12.000 10% 1.200 12.000 1.200
Υπερβάλλον 33%

  

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό 
φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%).

Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγουμένου εδαφίου αυξάνεται σε τρία 
τοις εκατό (3%), εφ’ όσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακό-
σια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

13.4. Συνολικός Φόρος Εισοδήματος.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9§7 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4110/2013, το ποσό, που 
προκύπτει από την άθροιση των ποσών φόρου των ανωτέρω κλιμάκων, 
αποτελεί το συνολικό φόρο του υπόχρεου.

Παράδειγμα: Δικηγόρος αποκτά εισόδημα από την άσκηση ελεύθερης 
Δικηγορίας και, παραλλήλως, λαμβάνει παγία αντιμισθία από μία ανώ-
νυμη εταιρεία για παροχή νομικών υπηρεσιών, ενώ εισπράττει και μί-
σθωμα από την εκμίσθωση ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του. Το πρώτο εκ 
των ανωτέρω ποσών θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μη μισθωτών 
(εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα), το δεύτερο εξ αυτών με την κλί-
μακα των μισθωτών (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) και το τρίτο εξ 
αυτών στην κλίμακα του εισοδήματος από ακίνητα και από κινητές αξίες 
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(εισόδημα από ακίνητα). Το άθροισμα των επιμέρους ποσών φόρου, που 
θα προκύψουν, αντιστοίχως, από καθεμιά εκ των ανωτέρω κλιμάκων, 
αποτελεί τη συνολική φορολογική επιβάρυνση του υποχρέου, χωρίς τα 
εισοδήματα αυτά να αθροίζονται, τοποθετούμενα σε μια ενιαία κλίμακα.

13.5. Δικηγορικές Εταιρείες.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§1 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3§1 του Ν. 4110/2013, με ισχύ 
για εισοδήματα, που αποκτώνται από 01-01-2013, οι Δικηγορικές Εται-
ρείες φορολογούνται ως ακολούθως:

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Φορολογικός 
Συντελεστής

Φόρος 
Κλιμακίου 

(Ευρώ)

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου 
(Ευρώ)

50.000 26% 13.000 50.000 13.000
Υπερβάλλον 33%

 

Ωστόσο, όταν τηρούν βιβλία διπλογραφικά (πρώην Γ’ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ.), το συνολικό καθαρό εισόδημα τους υποβάλλεται μεν σε φόρο 
με συντελεστή 26%, πλην όμως, σε περίπτωση διανομής κερδών και 
εφ’ όσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμό-
ζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. και επιβάλλεται 
στη διανομή φόρος με συντελεστή 10% και εξάντληση της φορολογικής 
υποχρεώσεως.

Επίσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 επ. του Κ.Φ.Ε.

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, 
επί των κερδών αυτών, των εταίρων της Δικηγορικής Εταιρείας.

14. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα.

14.1. Πεδίο Εφαρμογής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, επιβάλλεται 
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων 
(12.000) Ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις δια-
χειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις 
των αντιστοίχων οικονομικών ετών 2011-2015.
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Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπ’ όψιν το ετήσιο συνολικό 
καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή 
απαλλασσόμενο, του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψιν πριν από τις μειώσεις του 
άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.

14.2. Κλίμακα.

Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο ως άνω συνολικό 
καθαρό εισόδημα, υπολογίζεται ως εξής:

α. Για συνολικό καθαρό εισόδημα 12.001 Ευρώ – 20.000 Ευρώ: συντε-
λεστής 1% επί ολοκλήρου του ποσού.

β. Για συνολικό καθαρό εισόδημα 20.001 Ευρώ – 50.000 Ευρώ: συντε-
λεστής 2% επί ολοκλήρου του ποσού.

γ. Για συνολικό καθαρό εισόδημα 50.001 Ευρώ – 100.000 Ευρώ: συντε-
λεστής 3% επί ολοκλήρου του ποσού.

δ. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.000 Ευρώ και άνω: συντελε-
στής 4% επί ολοκλήρου του ποσού.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως σε κάθε περίπτω-
ση, ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα, που προκύπτει μετά την αφαί-
ρεση αυτής, να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος, που απομέ-
νει μετά την αφαίρεση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία υπο-
λογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγουμένου συντελεστή.

14.3. Βεβαίωση.

Για τα οικονομικά έτη 2012-2015, η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης βε-
βαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαιώσεως, που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε., και εμφανίζεται στο εκκαθαρι-
στικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού 
έτους. 

15. Τέλος Επιτηδεύματος

15.1. Πεδίο εφαρμογής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10§4 του Ν. 4110/2013 και 
ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλονται 
από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και επόμενα, οι ασκούντες 
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ελευθέριο επάγγελμα (συνεπώς και οι Δικηγόροι), εφ’ όσον τηρούν βι-
βλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (σ.σ. μετά τον Κ.Φ.Α.Σ., απλογραφι-
κά ή διπλογραφικά), υποχρεούνται σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος, 
το οποίο ανέρχεται σε 650 Ευρώ ετησίως, πλέον 600 Ευρώ ετησίως για 
κάθε υποκατάστημα.

15.2. Κατά πλάσμα «μισθωτοί».

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, που το εισόδημα τους προέρχεται από 
ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυ-
σικά ή/και νομικά πρόσωπα ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 
ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/και νομικό 
πρόσωπο (βλ. ανωτέρω υπό 2.5.), τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, 
εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 
2012, ήτοι 500 Ευρώ ετησίως και 300 Ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

15.3. Διακοπή της δραστηριότητας μέσα στη χρήση.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το Τέλος 
Επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες ασκήσεως του επαγ-
γέλματος. 

Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 15 των ημερών λογίζεται ως μήνας.

15.4. Εξαιρέσεις.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους, εκτός εάν πρό-
κειται για τουριστικούς τόπους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούν 
τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε 
νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Επίσης, εξαιρείται και η ατομική άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, εφ’ 
όσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, 

15.5. Βεβαίωση.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 
και για το οικονομικό έτος 2012 και επόμενα, το Τέλος Επιτηδεύματος 
βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαιώσεως, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε., και εμφανίζεται στο εκκαθαρι-
στικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού 
έτους. 
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16. Δηλώσεις Φ.Π.Α.

16.1. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.

Υποβάλλεται κάθε μήνα ή τρίμηνο (ανάλογα με το είδος των τηρουμέ-
νων βιβλίων) και είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το αν είναι χρε-
ωστική (απόδοση Φ.Π.Α. στο Ελληνικό Δημόσιο), πιστωτική ή μηδενική 
(άρθρο 38§1 περ. α’ του Ν. 2859/2000).

16.1.1. Επί τηρήσεως απλογραφικών βιβλίων.

Για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία (πρώην Βιβλία Β’ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ.), υποβάλλεται κάθε τρίμηνο. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1129/2013, η Περιοδική Δήλω-
ση Φ.Π.Α. υποβάλλεται έως:  

α. Την 20η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, στο 
οποίο αφορά η δήλωση, εφ’ όσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.

β. Την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη του τριμήνου,  
στο οποίο αφορά η δήλωση, εφ’ όσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό 
υπόλοιπο.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και, έως την ανωτέρω ημερομηνία, 
πρέπει να πραγματοποιηθεί και η πληρωμή του οφειλομένου ποσού του 
φόρου, σε τράπεζα ή ηλεκτρονικά.

ΤΡΙΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Α Ιανουάριος – Φεβρουάριος 

–Μάρτιος
Απρίλιος

- Έως 20 η χρεωστική
- Έως 30 η μηδενική ή πιστωτική

Β Απρίλιος - Μάιος – Ιούνιος Ιούλιος
- Έως 20 η χρεωστική

- Έως 31 η μηδενική ή πιστωτική
Γ Ιούλιος – Αύγουστος 

–Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

- Έως 20 η χρεωστική
- Έως 31 η μηδενική ή πιστωτική

Δ Οκτώβριος – Νοέμβριος 
–Δεκέμβριος

Ιανουάριος του επομένου έτους

- Έως 20 η χρεωστική
- Έως 31 η μηδενική ή πιστωτική
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16.1.2. Επί τηρήσεως διπλογραφικών βιβλίων.

Για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ.), η Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται κάθε μήνα, ήτοι, 
σύμφωνα και με την ΠΟΛ. 1129/2013, η Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. υπο-
βάλλεται έως:  

α. Την 20η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη του μήνα, στον οποίο 
αφορά η δήλωση, εφ’ όσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.

β. Την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη του μήνα,  στον 
οποίο αφορά η δήλωση, εφ’ όσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπό-
λοιπο.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και, έως την ανωτέρω ημερομηνία, 
πρέπει να πραγματοποιηθεί και η πληρωμή του οφειλομένου ποσού του 
φόρου, σε τράπεζα ή ηλεκτρονικά.

16.2. Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συγκεντρώνει τα στοιχεία των περιοδικών 
δηλώσεων Φ.Π.Α. του προηγουμένου έτους (άρθρο 38§1 περ. β’ του Ν. 
2859/2000).

16.2.1. Επί τηρήσεως απλογραφικών βιβλίων.

Για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία (πρώην Βιβλία Β’ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ.), υποβάλλεται έως την 25η ημέρα του μήνα, που ακολουθεί 
τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (25η Φεβρουαρίου του επομένου 
έτους).

16.2.2. Επί τηρήσεως διπλογραφικών βιβλίων.

Για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία (πρώην Βιβλία Γ’ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ.), υποβάλλεται έως τη 10η ημέρα του 5ου μήνα, που ακολουθεί 
τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (10η Μαΐου του επομένου έτους, αν 
η χρήση ολοκληρώνεται 31/12, και 10η Νοεμβρίου του επομένου έτους, 
αν η χρήση ολοκληρώνεται 30/06).  

16.3. Καταβολή του φόρου.

Η διαφορά φόρου, που προκύπτει με τις παραπάνω δηλώσεις, αν εί-
ναι θετική και άνω των 3 Ευρώ, καταβάλλεται στο Δημόσιο εφ’ άπαξ, 
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αν είναι θετική μέχρι 3 Ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επομένη 
φορολογική περίοδο και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή 
επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 
του Ν. 2859/2000.

Με την υποβολή Περιοδικής ή Εκκαθαριστικής Δηλώσεως καταβάλλεται 
το συνολικά οφειλόμενο ποσό.

 Η Περιοδική Δήλωση είναι αποδεκτή και εφ’ όσον με την υποβολή της 
καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον 10 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, ο οφει-
λόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δηλώσεως. Το υπόλοι-
πο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται ως εξής:

α. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δηλώσεως, σε 2 δόσεις, η πρώτη των 
οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημό-
σιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση, 
και η οποία ισούται με το ποσό, που υπολείπεται για τη συμπλήρωση 
του 50% του οφειλομένου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται λη-
ξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 
του επομένου μήνα. Στην περίπτωση, που το σύνολο του οφειλομένου 
φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 Ευρώ, το υπόλοιπο του μη κατα-
βληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολο 
του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα, 
κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό, που βεβαιώνεται για 
καταβολή στον επόμενο μήνα, προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξη-
ση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δηλώσεως. 

Στην περίπτωση, που με την υποβολή της δηλώσεως καταβάλλεται του-
λάχιστον 50% του οφειλομένου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή 
ποσό στο τέλος του μήνα, που υποβάλλεται η δήλωση.

β. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δηλώσεως, καταβάλλεται εφ’ άπαξ και 
καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπη-
ρεσίες ημέρα του μήνα, για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που 
υπολογίσθηκε.

Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής διά συμψηφισμού, 
εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Εκκαθαριστική Δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλομένου ποσού δεν 
παράγει έννομα αποτελέσματα.

Εκπρόθεσμη δήλωση είναι αποδεκτή μέχρι την ημερομηνία καταχωρί-
σεως στο οικείο βιβλίο της πράξεως προσδιορισμού του φόρου, η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50§1 του Ν. 
2859/2000, ή μέχρι την ημερομηνία κοινοποιήσεως της πράξεως προσ-
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διορισμού του φόρου, που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 48Α και 50§2 του Ν. 2859/2000, για μη καταλογι-
σθέντα με τις εν λόγω πράξεις επιβολής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω 
ημερομηνίες, η υποβολή δηλώσεως για καταλογισθέντα ποσά δεν παρά-
γει κανένα έννομο αποτέλεσμα (άρθρο 38§2 του Ν. 2859/2000, όπως 
αντικαταστάθηκε με την περ. 1 της υποπαρ. Α.6 της παρ.Α του άρθρου 
πρώτου του Ν.4152/2013, με ισχύ για τις εμπρόθεσμες Περιοδικές Δη-
λώσεις, που υποβάλλονται από 01-06-2013, και τις εκπρόθεσμες Περιο-
δικές Δηλώσεις, που υποβάλλονται από 01-07-2013 και εφ’ εξής).

16.4. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϋποθέτει την προη-
γουμένη εγγραφή στο σύστημα VIES, διά της υποβολής δηλώσεως μετα-
βολής (Έντυπο Μ2) στοΤμήμα Μητρώου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ., εντός 30 
ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης πράξεως.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθε-
σμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSNET) 
ορίζεται η 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας 
περιόδου, στην οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω κατα-
ληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επομένη εργάσιμη ημέρα (ΠΟΛ. 
1127/2009). 

Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω 
του ειδικού δικτύου (TAXISNET) για κάθε ημερολογιακή περίοδο.

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται μόνο για τις περιόδους, στις 
οποίες υπάρχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ΠΟΛ. 1127/2009).

17. Δηλώσεις αποδόσεως παρακρατουμένων φόρων.

17.1. Προσωρινές δηλώσεις αποδόσεως 
          παρακρατουμένων φόρων.

Υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, εφ’ όσον ο Δικη-
γόρος, κατά το προηγούμενο δίμηνο, κατέβαλε μισθό σε υπαλλήλους 
ανεξαρτήτως ποσού  (άρθρο 57 του Κ.Φ.Ε.) ή αμοιβή σε ελεύθερους 
επαγγελματίες άνω των τριακοσίων (300 Ευρώ) ανά στοιχείο (άρθρο 58 
του Κ.Φ.Ε., ΠΟΛ. 1135/2010). 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Δικηγόρος παρακρατεί φόρο μισθωτών 
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υπηρεσιών (μισθός υπαλλήλου) ή φόρο ελευθερίων επαγγελμάτων 
(αμοιβή ασκουμένου Δικηγόρου, Δικαστικού Επιμελητή, συναδέλφου 
Δικηγόρου κ.λπ.) και υποβάλλει τις σχετικές προσωρινές δηλώσεις με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (άρθρο 59 του Κ.Φ.Ε.).

17.2. Οριστικές δηλώσεις αποδόσεως παρακρατουμένων φόρων.

Εφ’ όσον κατά τη διάρκεια του προηγουμένου ημερολογιακού έτους εί-
χαν υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις αποδόσεως φόρου, τότε οι υπό-
χρεοι οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
Μαρτίου κάθε έτους στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. και Οριστική Δήλωση Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών με τις αποδοχές, τις οποίες κατέβαλαν το προη-
γούμενο ημερολογιακό έτος (άρθρο 59 Κ.Φ.Ε.). 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών 
Υπηρεσιών 2012 δόθηκε παράταση αρχικώς μέχρι τις 28-06-2013  (ΠΟΛ. 
1063/2013) και εν συνεχεία έως 19-07-2013 (ΠΟΛ. 1144/2013).

Αντίστοιχα, οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα του Απριλίου κάθε έτους στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. και Οριστική Δήλωση 
Φόρου Ελευθερίων Επαγγελμάτων για τις αμοιβές, τις οποίες κατέβαλαν 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Ελευ-
θερίων Επαγγελμάτων 2012 ανεστάλη η υποχρέωση υποβολής της                           
(ΠΟΛ. 1053/2013).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΧΡΗΣΗ 2012)

Στο εν λόγω Κεφάλαιο επιχειρείται η σκιαγράφηση των βασικών σημεί-
ων των Εντύπων της Δηλώσεως Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού 
Έτους 2013 (χρήση 2012), την οποία καλείται να υποβάλει ο Δικηγόρος, 
με εστίαση, κυρίως, στις ιδιαιτερότητες, που άπτονται της ασκήσεως του 
δικηγορικού επαγγέλματος.

Επ’ ουδενί λόγω τα κατωτέρω δεν υποκαθιστούν τις επίσημες Οδηγίες 
για τη συμπλήρωση των εν λόγω Εντύπων, που δόθηκαν από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, αντιθέτως, δε, σε αρκετά σημεία επαναλαμβάνουν 
αυτές αυτούσιες, με πιο σχηματική παρουσίαση. 

Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος του παρόντος Οδηγού ενσωματώνεται, 
ως Παράρτημα, το σύνολο των ανωτέρω Οδηγιών.

1. Γενικές Επισημάνσεις.

1.1. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δηλώσεως έχει κάθε φυ-
σικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο 
μέλος.

1.2. Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα, ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο φορολογήσεώς τους, καθώς και τα απαλλασσό-
μενα από τον φόρο.

1.3. Αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των 
κατοικιών, είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε είναι μισθωμένες είτε δωρε-
άν παραχωρούμενες. 

Ο αριθμός παροχής ρεύματος αναγράφεται στους λογαριασμούς ηλε-
κτρικού ρεύματος, που αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ή πάνω στον μετρητή καταναλώσεως. 

Στη δήλωση αναγράφονται τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. 

Σε περίπτωση, που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατααναλώσεως 
για να ηλεκτροδοτείται, θα συμπληρωθεί 999999999.

1.4. Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη 
του φορολογουμένου, που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για 
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τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για τους συζύγους, που 
υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφ’ όσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό 
εισόδημα.

1.5. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 
2013 των υποχρέων της παρ. 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. υποβάλλονται 
υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι νωνίας μέσω δι-
αδικτύου. 

Οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet, που αυτή τη στιγμή κάνουν χρή-
ση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ 
μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013 και, έτσι, θα μπορούν οι εν λόγω 
χρήστες να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση. 

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προ-
σώπων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 

Αντιθέτως, οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υπο-
βάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

Η ηλεκτρονική υποβολή της δηλώσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί μέ-
χρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της 
επομένης ημέρας απο την ημέρα λήξεως της προθεσμίας αυτής.

1.6. Από την εκκαθάριση της δηλώσεως μπορεί να προκύψει υποχρέω-
ση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 
(πιστωτικό υπόλοιπο). 

Το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δη-
μόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επομένου μήνα από τη βεβαίωση του φό-
ρου και η καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις 
δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου (3ου) και πέμπτου (5ου) μήνα, 
αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. 

Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οι-
κείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δη-
μόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επομένου μήνα από τη βεβαίωση του φό-
ρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, 
ημέρα του τρίτου (3ου) μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. 

Αν ο φόρος βεβαιώνεται τον μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού 
έτους και μετά, καταβάλλεται εφ’ άπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, 
για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπομένου μήνα από τη βεβαί-
ωση του φόρου. 

Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι τριακόσια (300) Ευρώ για τον ίδιο και 
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για τη σύζυγο του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπομένου μήνα από 
τη βεβαίωση.

Εάν ο οφειλόμενος, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, φόρος καταβλη-
θεί εφ’ άπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσεως, ανεξάρτητα αν 
βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται έκπτωση στο συ-
νολικό ποσό 1,5%.

Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα επιστραφεί μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού, που δηλώνεται με τη δήλωση. 

Στις ίδιες τις Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών τονίζεται ότι, εάν 
το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από προκαταβολή προηγουμένου 
έτους, που δεν εξοφλήθηκε ή δεν είναι γνωστός ο τρόπος εξοφλήσεώς 
της, καθώς και εάν υπάρχει η οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο, η 
επιστροφή των χρημάτων θα καθυστερήσει, γιατί πρέπει να προηγηθούν 
ορισμένες ενδοϋπηρεσιακές ενέργειες και μετά να δοθεί η σχετική εντο-
λή.

1.7. Όλα τα δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλω-
ση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνι-
κή γλώσσα. 

Αν ο εκδότης αυτών των δικαιολογητικών είναι αλλοδαπός, μαζί με κα-
θένα από αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλεται και μετόφρασή 
του στα Ελληνικά. Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήπο-
τε Αρχή ή πρόσωπο, που έχει το σχετικό δικαίωμα. 

Η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται με τα πρωτότυπα των 
σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων. 

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, καθορίζονται 
είτε απ’ ευθείας από διάταξη του νομου, είτε από υπουργικές αποφάσεις 
και διαταγές, καθώς και την απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο της 
Δηλώσεως Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013. 

Αν κάποιο δικαιολογητικό που απαιτείται έχει συνυποβληθεί με δήλωση 
προηγουμένου οικονομικού έτους, η οποία υποβλήθηκε στην ίδια φορο-
λογική αρχή, μπορεί να γίνει σχετική ρητή αναφορά. Εάν, όμως, αυτό το 
δικαιολογητικό έχει υποβληθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβληθεί νέο, 
έστω σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. 

Επί ηλεκτρονικής υποβολής της δηλώσεως, δεν συνυποβάλλονται δικαι-
ολογητικά, τα οποία φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδί-
δονται εφ’ όσον ζητηθούν.

1.8. Για τον υπόχρεο, η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο 
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από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια 
επαγγέλματα (ήτοι και από τους Δικηγόρους), ενώ η διεύθυνση κατοικί-
ας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολο-
γουμένους. Για τη σύζυγο, συμπληρώνεται κατά περίπτωση η διεύθυνση 
κατοικίας ή του επαγγέλματος, εφ’ όσον είναι επιτηδευματίας.

1.9. Συμπληρώνονται τα Έντυπα Ε3 και Ε1 και, εφ’ όσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις,  τα Έντυπα Ε2 και Ε9.

1.10. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. της επαγγελματικής εγκαταστάσεως 
του Δικηγόρου (άρθρο 63§1 περ. α’ του Κ.Φ.Ε.). 

2. Συμπλήρωση Εντύπου Ε3.

2.1. Στο έντυπο Ε3 οι Δικηγόροι μεταφέρουν τα ποσά των ακαθαρίστων 
εσόδων και δαπανών από το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και υπολογίζουν 
τα καθαρά κέρδη από την ελεύθερη Δικηγορία για τη συγκεκριμένη χρή-
ση. 

2.2. Το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται πρώτο και ακολουθεί η συμπλήρωση 
των υπολοίπων εντύπων (Ε2, αν συντρέχει λόγος, Ε1 κ.λπ.). 

2.3. Αντίστοιχα, οι Δικηγορικές Εταιρείες συμπληρώνουν το έντυπο Ε5.

2.4. Στο έντυπο Ε3 ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παρακάτω ση-
μεία:

2.4.1. Κωδικός 0019: 

Σημειώνεται η ένδειξη Χ στην κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, π.χ. Β 
(Βιβλία Β’ κατηγορίας).

2.4.2. Κωδικός 730: 

Χρήσεις που έκλεισαν στη διαχειριστική περίοδο.

2.4.3. Πίνακας Α. Στοιχεία φορολογουμένου.

2.4.3.1. Συμπλήρωση στοιχείων.

2.4.3.2. Κωδικός 705: Κ.Α.Δ. 69.10.10.00 (Κωδικός Αριθμός Κυρίας 
Δραστηριότητας για υπηρεσίες Δικηγόρου). 

Αντίστοιχα ο Κ.Α.Δ. για όσους Ασκουμένους Δικηγόρους έχουν επιλέξει 
να τηρούν βιβλία και στοιχεία είναι: 69.10.19.01.

2.4.3.3. Οι γυναίκες Δικηγόροι συμπληρώνουν και τα στοιχεία του συ-
ζύγου τους (κωδ. 041 κ.λπ.).
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2.4.4. Πίνακας Β. Στοιχεία Κ.Β.Σ. εκδοθέντα στη χρήση.

Σημειώνεται η ένδειξη Α.Π.Υ. (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, τίτλος 
στοιχείου του Δικηγόρου σε κάθε περίπτωση παροχής υπηρεσίας του, 
ανεξαρτήτως ιδιότητας του εντολέως, έως και τη χρήση 2012) και οι 
αριθμοί των εκδοθεισών Α.Π.Υ. στη χρήση (π.χ. από Νο 25 - μέχρι Νο 
30).

2.4.5. Πίνακας Γ.

Κωδικός 071: Σημειώνεται ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων (των 
χρήσεων, που δεν έχουν περαιωθεί ή δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά).

2.4.6. Πίνακας Ε.

Σημειώνεται το ποσό των καταβληθέντων μισθωμάτων του δικηγορικού 
γραφείου, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή. Τα ποσά πρέπει να συ-
μπίπτουν με τα αντίστοιχα δηλωθέντα του εκμισθωτή.

2.4.7. Πίνακας ΣΤ. δ) Δαπάνες  ελευθέρων επαγγελματιών.

2.4.7.1. Σημειώνονται οι ετήσιες δικηγορικές δαπάνες, όπως εμφανί-
ζονται στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων. Το σύνολο των ετησίων δαπανών 
σημειώνεται στον κωδικό 546. Στους κωδικούς 524 έως 543 καταγρά-
φονται αναλυτικά οι δαπάνες.

2.4.7.2. Στον κωδικό 533 σημειώνεται το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για 
τα ιδιόκτητα γραφεία, το οποίο συναθροίζεται με τις υπόλοιπες δαπάνες  
και υπολογίζεται και στις δαπάνες του αυτοελέγχου του πίνακα Ι (εφ’ 
όσον επιλεγεί ο αυτοέλεγχος).

Το τεκμαρτό μίσθωμα πρέπει υποχρεωτικά να σημειωθεί και ως έσοδο 
στο έντυπο Ε2 (κωδ.17) και στο έντυπο Ε1 (κωδ.145, 146).

2.4.8. Πίνακας ΣΤ. ζ) Ακαθάριστα έσοδα ελευθέρων 

           επαγγελματιών.

Κωδικός 283: Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων του έτους, όπως προκύπτει 
από το άθροισμα των εσόδων του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.

Ανάλυση εσόδων στους κάτωθι Κωδικούς:

Κωδικός 274: έσοδα από ιδιώτες.

Κωδικός 277: έσοδα από το Δημόσιο. 

Κωδικός 280: έσοδα από επιτηδευματίες κ.τ.λ., για τα οποία παρακρα-
τήθηκε φόρος 20%. 



62

Κωδικός 278: οι υπόλοιπες περιπτώσεις εσόδων (π.χ. έσοδα από επι-
τηδευματίες, οι οποίοι δεν παρακράτησαν φόρο 20%, διότι παρακρα-
τήθηκε φόρος 15% από τον Δ.Σ.Α. ή διότι η αμοιβή δεν υπερέβαινε τα 
300 Ευρώ. Στον κωδικό 278  σημειώνουμε και το μικτό ετήσιο μέρισμα, 
καθώς και τον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό νέων Δικηγόρων, τα ποσά 
των οποίων έχουν καταχωριστεί στη στήλη Εσόδων του Βιβλίου Εσόδων 
– Εξόδων).

2.4.9. Πίνακας ΣΤ. στ).

Κωδικοί 304, 344: Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων του έτους (όπως κωδ. 
283).

Κωδικός 359: 50% (Συντελεστής Καθαρού Κέρδους). Οι διπλανές στή-
λες δεν συμπληρώνονται. Δεν υπολογίζουμε το γινόμενο.

2.4.10. Πίνακας ΣΤ. η).

Κωδικοί 550, 551: Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων του έτους (όπως κωδ. 
283, 304, 344).

Κωδικοί 558, 559: Σύνολο δαπανών έτους (όπως κωδ. 546).

Κωδικοί 566, 567: Δαπάνες μη εκπιπτόμενες (αυτοκίνητο, κινητό, δαπά-
νες εμμίσθων, δαπάνες γραφείου, που χρησιμοποιείται ως κατοικία, κρα-
τήσεις Δ.Σ.Α. και λοιπών τρίτων, που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, 
όταν η συμφωνηθείσα αμοιβή υπολείπεται του ποσού αναφοράς κ.λπ.).

Κωδικοί 570, 571: Λογιστικά καθαρά κέρδη (ακαθάριστα  έσοδα - δαπά-
νες + μη εκπιπτόμενες δαπάνες).

2.4.11. Πίνακας Ι. Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη αυτο-
ελέγχου (άρθρα 13 - 17 του Ν. 3296/2004, άρθρο 79 του Ν. 
3842/2010, ΠΟΛ. 1191/2010).

2.4.11.1. Συμπληρώνεται προαιρετικά από όσους Δικηγόρους επιθυ-
μούν να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο, με την προϋπόθεση να υπάγο-
νται στις διατάξεις και να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 
14 του Ν. 3296/2004, του άρθρου 79 του Ν. 3842/2010 και της ΠΟΛ. 
1191/2010.

2.4.11.2. Στον αυτοέλεγχο μπορούν να υπαχθούν οι Δικηγόροι με 
ακαθάριστα έσοδα χρήσεως μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
Ευρώ.

2.4.11.3. Στις εξαιρέσεις για τον αυτοέλεγχο ανήκουν και οι περιπτώ-
σεις δηλώσεων, που υποβάλλονται εκτός των προβλεπομένων προθε-
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σμιών, οι δηλώσεις, που αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους, οι οποίες 
βαρύνονται με παραβάσεις του Κ.Β.Σ., οι δηλώσεις, που αφορούν σε 
διαχειριστικές περιόδους, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή τακτικού 
ελέγχου, οι ανακριβείς δηλώσεις κ.λπ. 

2.4.11.4. Η συμπλήρωση του Πίνακα Ι (αυτοέλεγχος) δεν αποκλείει 
τον έλεγχο, διότι ελέγχεται ένα μικρό δείγμα δηλώσεων, για τις οποίες 
οι υπόχρεοι έχουν επιλέξει τον αυτοέλεγχο και έχουν συμπληρώσει τον 
Πίνακα Ι του Εντύπου Ε3.  

2.4.11.5. Στον αυτοέλεγχο συγκρίνουμε το διπλάσιο των δαπανών του 
Δικηγόρου, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων (ακαθάριστα έσοδα 
αυτοελέγχου), με τα ακαθάριστα έσοδα του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.

Α’ περίπτωση (δαπάνες λιγότερες από το 50% των ακαθαρίστων 
εσόδων):

Στην περίπτωση, που οι δαπάνες είναι λιγότερες από το 50% των εσό-
δων (άρα ο διπλασιασμός τους δεν θα υπερβεί το ποσό των ακαθαρίστων 
εσόδων του Βιβλίου), συμφέρει η συμπλήρωση του πίνακα Ι, διότι γίνεται 
αυτοέλεγχος  της χρήσεως χωρίς να μεταβληθούν τα καθαρά κέρδη προς 
φορολόγηση. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι Δικηγόροι κρίνεται σκόπιμο να επιλέξουν τον 
αυτοέλεγχο, γιατί, χωρίς καμιά επιβάρυνση, η χρήση λογίζεται ως ειλι-
κρινής.

Συνεπώς, όταν έχουμε δαπάνες λιγότερες από το 50% των ακαθαρίστων 
εσόδων, συνιστάται η υπαγωγή στον αυτοέλεγχο (εφ’ όσον υφίστανται οι 
προϋποθέσεις, πχ. ακαθάριστα έσοδα κάτω των 150.000 Ευρώ, εμπρόθε-
σμες δηλώσεις κ.λπ.) και συμπληρώνεται ο Πίνακας Ι του Εντύπου Ε3.

Β’ περίπτωση (δαπάνες περισσότερες από το 50% των ακαθαρί-
στων εσόδων):

Στην περίπτωση, που οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από το 50% των 
εσόδων, εφ’ όσον συμπληρωθεί ο πίνακας Ι, γίνεται αυτοέλεγχος της 
χρήσεως, αλλά τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση θα είναι ίσα με το 
διπλάσιο των δαπανών, άρα ο Δικηγόρος θα φορολογηθεί για μεγαλύ-
τερο ποσό σε σχέση με τη μη επιλογή του αυτοελέγχου, όπου τα κέρδη 
θα ήταν τα - λιγότερα αυτών - λογιστικά (έσοδα μείον δαπάνες). Επίσης, 
θα καταλογισθούν διαφορές Φ.Π.Α. λόγω αυξήσεως των δηλουμένων 
εσόδων και το ποσό της διαφοράς  θα αποδοθεί με το Ειδικό Σημείωμα 
Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.
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Η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Φ.Π.Α. Αυτοπεραίωσης 
Οικονομικού Έτους 2013 (χρήση 2012) παρατάθηκε έως 15-07-2013 
(ΠΟΛ. 1133/2013).

Συνεπώς, όταν έχουμε δαπάνες μεγαλύτερες από το 50% των ακαθα-
ρίστων εσόδων, σταθμίζουμε  την επιβάρυνση από τη δήλωση αυξημέ-
νων καθαρών κερδών και Φ.Π.Α. σε σχέση με την ενδεχομένη επιβολή 
πρόσθετων επιβαρύνσεων από τον πιθανό έλεγχο της ανέλεγκτης χρή-
σεως.

Για την τελική απόφασή μας, πρέπει να εξετάσουμε το ποσό της επιπλέον 
επιβαρύνσεως διά της υπαγωγής στον αυτοέλεγχο, αλλά και τον βαθμό 
συνεπούς εκπληρώσεως των φορολογικών μας υποχρεώσεων (τηρούμε-
να βιβλία, εκδοθέντα στοιχεία, ληφθέντα παραστατικά δαπανών κ.λπ.), 
έτσι, ώστε να μη μας προκαλεί ανησυχία ο πιθανός έλεγχος.
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Παραδείγματα συμπληρώσεως εντύπου Ε3.

Α’ περίπτωση (δαπάνες λιγότερες από το 50% των ακαθαρίστων 
εσόδων):

1. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

Έσοδα 2012

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ-
ΕΚΡΟΕΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α ΕΚΡΟΩΝ 

40.000,00 9.200,00

Συνολικά ακαθάριστα έσοδα χρήσεως: 40.000,00 €.

Δαπάνες 2012

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α.
 - 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α. ΕΙΣΡΟΩΝ

10.000,00 8.000,00 1.075,00

Συνολικές δαπάνες χρήσεως: 18.000,00 €.

2. Έντυπο Ε3

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΤ. 

δ) Δαπάνες Ελευθέρων Επαγγελματιών

Αμοιβές  Προσωπικού 524
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 527 5.000,00

Παροχές  τρίτων 530 3.000,00
Ιδιόχρηση 533

Διάφορα έξοδα 536 10.000,00
Τόκοι και συναφή έξοδα 539

Αποσβέσεις  παγίων 543
Σύνολο 546 18.000,00
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ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ιδιωτική πελατεία 274 20.000,00
Π.Υ. προς το Δημόσιο Τομέα 277 2.000,00

Επιτηδευματίες 280 15.000,00
Μελέτες μηχανικών 275

Λοιπά έσοδα ελ. επαγγ. 278 3.000,00
Σύνολο 283 40.000,00

στ) Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών

Ακαθάριστα έσοδα
304 40.000,00 359 50%

344 40.000,00

η) Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών 
     με βιβλία Β’ κατηγορίας 

  
Ελευθέρων επαγγελματιών Συνολικά

Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων 550 40.000,00 551 40.000,00
Κόστος Πωληθέντων

Μείον Δαπάνες ρήσης 558 18.000,00 559 18.000,00
Λογιστικό Κέρδος 562 22.000,00 563 22.000,00
Πλέον δαπάνες μη 

εκπιπτόμενες
566 567

Καθαρό λογιστικό κέρδος 570 22.000,00 571 22.000,00

    

Πίνακας Ι. Ακαθάριστα Έσοδα και Καθαρά Κέρδη Αυτοελέγχου.

Ο Μ.Σ.Κ.Κ. (Μέσος Σταθμικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους) για τους 
Δικηγόρους είναι 50%.

Ο Συντελεστής Αναγωγής είναι 2 (100 /100 - 50).

Στο ποσό των δαπανών, εξόδων, αποσβέσεων του Πίνακα Ι συμπε-
ριλαμβάνουμε και τις τεκμαρτές δαπάνες (ιδιόχρηση γραφείου, ΠΟΛ. 
1191/2010).
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Δαπάνες 
-έξοδα 

–αποσβέσεις

(β)

Συντελεστής 
Αναγωγής

(δ)

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

Αυτοελέγχου

βΧδ = (ε)

Ακαθάριστα 
Έσοδα 
Βιβλίου

(στ)
Ελευθέριο 
επάγγελμα

112 18.000,00 114 2 115 36.000,00 115 40.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 103 36.000,00 111 40.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΣΥΝΟΛΑ

Ακαθάριστα 
Έσοδα (α)

το μεγαλύτερο 
από (ε) και (στ)

137 40.000,00 142 40.000,00

Μ.Σ.Κ.Κ.
(β)

138 50%

Καθαρά Κέρδη 
Αυτοελέγχου
(α) Χ (β)= (γ)

139 20.000,00 143 20.000,00

Καθαρά Κέρδη 
Βιβλίου

(δ)
140 22.000,00 144 22.000,00

Τελικά Καθαρά 
Κέρδη

το μεγαλύτερο 
από (γ) και (δ)

141 22.000,00 145 22.000,00

Τα τελικά καθαρά κέρδη είναι 22.000 Ευρώ. Επομένως, η χρήση υπάγε-
ται στον αυτοέλεγχο χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Αντίστοιχα, στο έντυπο Ε1 σημειώνουμε ότι επιλέξαμε τον αυτοέλεγχο 
(θα μας ζητηθεί ηλεκτρονικά) και στον πίνακα 4 Δ σημειώνουμε:

Ε1  4 Δ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1. Καθαρό εισόδημα από 
ατομικό επάγγελμα

Κ.Α. 501 ή 502 22.000,00

6. Ακαθάριστα έσοδα από 
ελευθέριο επάγγελμα

Κ.Α. 517 ή 518 40.000,00
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Β’ περίπτωση (δαπάνες περισσότερες από το 50% των ακαθαρί-
στων εσόδων):

1. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων:

Έσοδα 2012

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ-
ΕΚΡΟΕΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. ΕΚΡΟΩΝ 23%

40.000,00 9.200,00

Συνολικά ακαθάριστα έσοδα χρήσεως: 40.000,00 €.

Δαπάνες 2012

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. - ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΕΙΣΡΟΩΝ
15.000,00 10.000,00 1.250,00

Συνολικές δαπάνες χρήσεως: 25.000,00 €.

2. Έντυπο Ε3

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΤ.

δ) Δαπάνες Ελευθέρων Επαγγελματιών

Αμοιβές  Προσωπικού 524
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 527 5.000,00

Παροχές  Τρίτων 530 5.000,00
Ιδιόχρηση 533

Διάφορα έξοδα 536 15.000,00
Τόκοι και συναφή έξοδα 539

Αποσβέσεις  παγίων 543
Σύνολο 546 25.000,00
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ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ιδιωτική πελατεία 274 20.000,00
Π.Υ. προς το Δημόσιο Τομέα 277 2.000,00

Επιτηδευματίες 280 15.000,00
Μελέτες μηχανικών 275

Λοιπά έσοδα ελ. επαγγ. 278 3.000,00
Σύνολο 283 40.000,00

στ) Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών

Ακαθάριστα έσοδα
304 40.000,00 359 50%

344 40.000,00
  

η) Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών 
     κερδών με βιβλία Β’ κατηγορίας

Ελευθέρων 
επαγγελματιών

Συνολικά

Σύνολο 
Ακαθαρίστων 

Εσόδων

550 40.000,00 551 40.000,00

Κόστος 
Πωληθέντων

Μείον Δαπάνες 
χρήσης

558 25.000,00 559 25.000,00

Λογιστικό 
Κέρδος

562 15.000,00 563 15.000,00

Πλέον δαπάνες 
μη εκπιπτόμενες

566 567

Καθαρό 
λογιστικό κέρδος

570 15.000,00 571 15.000,00
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Πίνακας Ι. Ακαθάριστα Έσοδα και Καθαρά Κέρδη Αυτοελέγχου

Ο Μ.Σ.Κ.Κ. (Μέσος Σταθμικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους) για τους 
Δικηγόρους είναι 50%.

Ο Συντελεστής Αναγωγής είναι 2 (100/100-50).

Δαπάνες 
- έξοδα – 

αποσβέσεις

(β)

Συντελεστής 
Αναγωγής

 (δ)

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

Αυτοελέγχου

βΧδ=(ε)

Ακαθάριστα 
Έσοδα 
Βιβλίου 

(στ)
Ελευθέριο 
επάγγελμα

112 25.000,00 114 2 115 50.000,00 115 40.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 103 50.000,00 111 40.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΣΥΝΟΛΑ

Ακαθάριστα 
Έσοδα (α) το 

μεγαλύτερο από 
(ε) και (στ)

137 50.000,00 142 50.000,00

Μ.Σ.Κ.Κ. (β) 138 50%
Καθαρά Κέρδη 
Αυτοελέγχου (α) 

Χ(β)= (γ)
139 25.000,00 143 25.000,00

Καθαρά Κέρδη  
Βιβλίου (δ)

140 15.000,00 144 15.000,00

Τελικά Καθαρά 
Κέρδη το 

μεγαλύτερο από 
(γ) και (δ)

141 25.000,00 145 25.000,00

Τα τελικά καθαρά κέρδη είναι 25.000 Ευρώ. Η χρήση υπάγεται στον 
αυτοέλεγχο, αλλά ως κέρδη δηλώνονται οι δαπάνες, οι οποίες είναι με-
γαλύτερες από τα καθαρά λογιστικά κέρδη κατά 10.000 Ευρώ (25.000 
έναντι 15.000). Επίσης, θα προκύψουν διαφορές Φ.Π.Α. λόγω αυξήσεως 
των εσόδων και το ποσό της διαφοράς πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο 
με την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. 

Αντίστοιχα, στο έντυπο Ε1 σημειώνουμε ότι επιλέξαμε τον αυτοέλεγχο 
(θα μας ζητηθεί ηλεκτρονικά) και στον πίνακα 4 Δ σημειώνουμε:

Ε1  4 Δ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1. Καθαρό εισόδημα από 
ατομικό επάγγελμα

Κ.Α. 501 ή 502 25.000,00

6. Ακαθάριστα έσοδα από 
ελευθέριο επάγγελμα

Κ.Α. 517 ή 518 50.000,00
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3. Συμπλήρωση εντύπου Ε1.

Ακολουθεί τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και του εντύπου Ε2 (εφ’ 
όσον συντρέχει λόγος συμπληρώσεως του τελευταίου).

Στον παρακάτω πίνακα, σημειώνονται επιλεκτικά οι κωδικοί, που σχετί-
ζονται, κατά το μάλλον ή ήττον, με τους Δικηγόρους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ε1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

2 017 – 018 Σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», εφ’ όσον ο υπόχρεος 
ή/και η σύζυγός του γεννήθηκαν μετά την 01-01-1982, ήτοι δεν 
έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους 
και εφαρμόζεται σε αυτούς αφορολόγητο όριο 9.000 Ευρώ, εφ’ 
όσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει 
με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες 
αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, 
δεν υπερβαίνει τις 9.000 Ευρώ.

2 019 – 020 Σημειώνεται “Χ” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ”, εφ’ όσον ο υπόχρεος ή η 
σύζυγος του είναι Δικηγόρος, που εκδίδει Α.Π.Υ. (για τη χρήση 
2012), και έχει έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται από ένα (1) 
από αυτά τα πρόσωπα, που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του. Τα 
πρόσωπα αυτά καταβάλλουν μειωμένο Τέλος Επιτηδεύματος 
(500 Ευρώ αντί 650 Ευρώ).

2 021 – 022 Σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», εφ’ όσον ο υπόχρεος 
ή/και η σύζυγός του έχει υποπέσει σε παραβάσεις των περ. α’ 
και η’ της παρ. 8 και των περ. α’ και β’ της παρ. 10 του άρθρου 
5 του Ν. 2523/1997 (μη έκδοση στοιχείου, μη καταχώριση ή 
ανακριβής καταχώριση στοιχείων, έκδοση πλαστού ή εικονικού 
στοιχείου, λήψη εικονικού στοιχείου, νόθευση φορολογικού 
στοιχείου, καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς 
φορολογικό στοιχείο), που αφορούν στη χρήση 01-01-2012 
έως 31-12-2012, και εφ’ όσον οι σχετικές πράξεις τους έχουν 
κοινοποιηθεί μέχρι τη λήξη υποβολής της δηλώσεως. Τα 
πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις περί 
αυτοελέγχου.

2 029 – 030 Σημειώνεται “Χ” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ”, εφ’ όσον η υπόχρεος ή/
και η σύζυγός του έχει περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κ.τ.λ.) 
στο εξωτερικό.
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3 003 – 004 Αναγράφεται ο αριθμός των τέκνων, που αναφέρονται στον 
Πίνακα 9/1. Για παράδειγμα, εάν στον πίνακα 9/1 έχουν 
γραφεί τα ονόματα τριών (3) τέκνων, στο λευκό τετραγωνίδιο 
μετά τον κωδικό 003 γράφεται ο αριθμός “3”. Αν ένα από τα 
τέκνα αυτά είναι της συζύγου, από προηγούμενο γάμο, στο 
λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 γράφεται ο αριθμός 
“2” και μετά τον κωδικό 004 ο αριθμός “1” κ.τ.λ.

4Α 301 – 302 Αναγράφονται οι καθαρές αποδοχές των εμμίσθων 
Δικηγόρων.

4Α 303 – 304
321 – 322

Αναγράφονται οι συντάξεις των συνταξιούχων Δικηγόρων.

4Δ 501 – 502 Αναγράφεται το τελικό καθαρό κέρδος από το ελευθέριο 
επάγγελμα (μεταφέρεται από το έντυπο Ε3).
Στην περίπτωση, που η χρήση 2012 περαιώνεται με τις 
διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, όπως 
αυτα ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του 
άρθρου 79 του Ν. 3842/2010, αναγράφονται τα καθαρά κέρδη, 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, με 
μεταφορά από τον οικείο κωδικό του εντύπου Ε3.

4Δ 507 – 508 Αναγράφεται οποιοδήποτε άλλο εισόδημα αποκτήθηκε στην 
ημεδαπή και δεν έχει ήδη αναγραφεί στους πίνακες 4Α, 4Β, 
4Γ, 4Ε και 4ΣΤ, διότι δεν ανήκει σε καμιά από τις κατηγορίες 
εισοδημάτων, που περιλαμβάνονται σε αυτούς.
Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται, σύμφωνα με προφορικές 
υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών, και το ποσό της 
αποζημιώσεως, που έλαβε ο Δικηγόρος για τη συμμετοχή του 
ως Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Βουλευτικές Εκλογές. 

4Δ 517 – 518 Αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από το ελευθέριο 
επάγγελμα (μεταφέρονται από το έντυπο Ε3)
Στην περίπτωση, που η χρήση 2012 περαιώνεται με τις 
διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, όπως 
αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του 
άρθρου 79 του Ν. 3842/2010, αναγράφονται τα ακαθάριστα 
έσοδα, που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεων.
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4Δ 511 – 512 Αναγράφεται η τυχόν ζημία από ελευθέριο επάγγελμα 
(Μεταφέρεται από το Έντυπο Ε3 και προκύπτει όταν οι δαπάνες 
υπερβαίνουν τα έσοδα και δεν γίνει περαίωση. Η ζημία 
μεταφέρεται για 5 έτη ή συμψηφίζεται με θετικά εισοδήματα 
από άλλες πηγές).
Στην περίπτωση, που η χρήση 2012 περαιώνεται με τις 
διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, όπως 
αυτα ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του άρθρου 79 του Ν. 3842/2010, και από τα τηρούμενα 
βιβλία και στοιχεία προκύπτει ζημία για τη χρήση αυτή, τότε 
η εν λόγω ζημία μηδενίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
ανωτέρω διατάξεις, και, επομένως, στους κωδικούς αυτούς δεν 
αναγράφεται κανένα ποσό ζημίας.

4Δ 515 – 516 Αναγράφεται το υπόλοιπο της ζημίας, που προέκυψε από 
την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην ημεδαπή, και 
μεταφέρεται για συμψηφισμό από τα δύο προηγούμενα οικον. 
έτη. 
(Η ρύθμιση αυτή ισχύει για εισοδήματα, που αποκτώνται από 
01-01-2010 και μετά).
Στην περίπτωση, που η χρήση αυτή περαιώνεται με τις δια-
τάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα 
τηρούμενα βιβλία και στοιχεία προέκυψε ζημία, τότε η ζημιά 
αυτή δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, και, 
επομένως, στους κωδικούς αυτούς δε θα συμπεριληφθεί η 
ζημιά αυτή. Η τυχόν ζημία, που προέρχεται από προηγούμενα 
οικονομικά έτη, για τα οποία ο υπόχρεος έχει φορολογηθεί με 
βάση τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες, δεν μεταφέρεται για 
συμψηφισμό στους κωδικούς αυτούς.

4Ε 145 – 146 Αναγράφεται το ποσό, που προκύπτει ως τεκμαρτή δαπάνη 
για την ιδιόχρηση δικηγορικού γραφείου (κωδ. 533 εντύπου 
Ε3, κωδ. 17 εντύπου Ε2).

6 657 – 658 Αναγράφεται τυχόν αποζημίωση λόγω καταγγελίας της 
συμβάσεως έμμισθης εντολής, το εφ’ άπαξ των εμμίσθων 
Δικηγόρων κ.λπ.
Επί των ανωτέρω ποσών δεν υπολογίζεται Ειδική Εισφορά 
Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29§2 του 
Ν. 3986/2011.

6 431 – 432
433 – 434

Αναγράφονται, αντιστοίχως, τα καθαρά κέρδη και οι φόροι 
για τους Δικηγόρους - Μέλη Δικηγορικών Εταιρειών
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6 615 – 616 Αναγράφεται η δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε ή οφείλεται 
για τη μίσθωση δικηγορικού γραφείου μέσα στο 2012 (πίνακας 
Ε’ εντύπου Ε3).

7 053 – 054 Αναγράφεται το ποσό των υποχρεωτικών από τον νόμο 
εισφορών, που καταβλήθηκε μέσα στο 2012 σε ασφαλιστικά 
ταμεία (Ταμείο Νομικών, Ταμείο Προνοίας), καθώς και 
το ποσό των εισφορών, που τυχόν καταβλήθηκε στις 
περιπτώσεις προαιρετικής ασφαλίσεως σε Ταμεία, που έχουν 
συσταθεί με νόμο. Στους κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται 
οι εισφορές, που παρακράτησαν οι εργοδότες από τους 
μισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους. 
Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από τον φόρο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Και για τη χρήση 2012, οι ασφαλιστικές 
εισφορές του Δικηγόρου αναγράφονται εδώ και δεν 
περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές τους δαπάνες. 
Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβληθεί 
βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου ασφαλιστικού ταμείου.
Από τη χρήση 2013, οι ανωτέρω δαπάνες καταχωρίζονται 
πλέον ως έξοδα στα βιβλία του Δικηγόρου (βλ. ανωτέρω υπό 
ΚΕΦ. Ι, 12.1.3.)

8 601 – 602 Αναγράφονται τα ποσά των φόρων, που προκαταβλήθηκαν για 
τα εισοδήματα (θετικά ή αρνη τικά), τα οποία περιλαμβάνονται 
στους κωδικούς 501-502 και 511-512 του πίνακα 4Δ, εφ’ όσον 
υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις και ο φόρος έχει υπολογισθεί 
με τα ποσοστά, που αναφέρονται στην ένδειξη αυτή. Επίσης, 
αναγράφεται το ποσό της προκαταβολής φόρου, που υπο-
λογίζεται από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους επί 
των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων (γραμμάτια 
προκαταβολής).
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8 605 – 606 Αναγράφονται τα ποσά των φόρων, που παρακρατήθηκαν για 
τα εισοδήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στους κωδικούς 501 
έως 508 και 511-512 του πίνακα 4Δ, εφ’ όσον υπάρχουν σχετικές 
βε βαιώσεις, εκτός αυτών (των ποσών του φόρου), που αναγρά-
φηκαν στους κωδικούς 601-602. 
Εδώ αναγράφονται τα ποσά των παρακρατήσεων φόρου, που 
τυχόν έχει υποστεί ο Δικηγόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, ελευ-
θέρους επαγγελματίες, Δημόσιο κ.λπ.).
Επίσης, αναγράφεται το ποσό της παρακρατήσεως φόρου επί 
των μερισμάτων, που καταβάλλονται στους Δικηγόρους από τους 
οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Τέλος, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται, σύμφωνα με προ-
φορικές υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών, και ο παρα-
κρατηθείς φόρος επί του ποσού της αποζημιώσεως, που έλαβε ο 
Δικηγόρος για τη συμμετοχή του ως Δικαστικού Αντιπροσώπου 
στις Βουλευτικές Εκλογές. Σε όσες περιπτώσεις ο Δικηγόρος δεν 
έχει λάβει Βεβαίωση Παρακρατήσεως, θέση αυτής επέχει το Δι-
πλότυπο Εισπράξεως της Δ.Ο.Υ., διά του οποίου παρακρατήθηκε 
ο φόρος. Ως Α.Φ.Μ. του καταβαλόντος την αμοιβή αναγράφεται 
ο Α.Φ.Μ. του Υπουργείου Εσωτερικών, που είχε την ευθύνη και 
επιμέλεια για τη διεξαγωγή των Εκλογών, ήτοι: 090056250 .

8 313 – 314
315 – 316
333 – 334

Αναγράφεται το σύνολο του φόρου, που αναλογεί στο 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο δηλώθηκε στους 
κωδικούς 301-322 (έμμισθοι και συνταξιούχοι Δικηγόροι), 
όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των ποσών, που 
αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων 
αποδοχών (φό ρος που αναλογεί), και το σύνολο του 
φόρου, που παρακρατήθηκε από τα εισοδήματα, τα οποία 
δηλώθηκαν στους κωδικούς 301-322, όπως αυτό προκύπτει 
από την άθροιση των ποσών, που αναγράφονται στις 
αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων αποδοχών (φόρος που 
παρακρατήθηκε).
Στους κωδικούς 333 – 334 αναγράφεται το ποσό, που 
παρακρατήθηκε στους εμμίσθους Δικηγόρους ως Ειδική 
Εισφορά Αλληλεγγύης.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1, θα ζητηθεί από τους 
Δικηγόρους να σημειώσουν αν έχουν επιλέξει την υπαγωγή στον αυτοέ-
λεγχο (συμπλήρωση πίνακα Ι’ του εντύπου Ε3).
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4. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Η Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης αποτυπώνει τις δαπάνες, οι 
οποίες καταχωρίζονται μεν λογιστικώς στα βιβλία του υποχρέου, πλην 
όμως δεν αναγνωρίζονται φορολογικώς προς έκπτωση, είτε γιατί οι σχε-
τικές διατάξεις προβλεπουν τη φορολογική αναγνώριση μέρους μόνο 
της συνολικής δαπάνης (π.χ. δαπάνες επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, 
δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, βλ. ανωτέρω υπό κεφ. Ι. 12.1.2.1. και 
12.1.2.2.), είτε γιατί οι εν λόγω διατάξεις δεν προβλέπουν φορολογική 
αναγνώριση της δαπάνης (π.χ. κρατήσεις υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου 
κ.λπ. στα γραμμάτια προκαταβολής, όταν η αμοιβή του Δικηγόρου είναι 
μικρότερη από το «ποσό αναφοράς»). 

Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες προστίθενται στα καθαρά κέρδη του Δικη-
γόρου. 

Αναγράφονται επίσης σε αυτή όλοι οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι 
φόροι, που αφορούν στην προηγουμένη διαχειριστική περίοδο, ήτοι ο 
Φ.Μ.Υ., ο φόρος ελευθέρων επαγγελματιών, ο Φ.Π.Α., το χαρτόσημο 
κ.λπ. 

Αντιθέτως, δεν αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος, οι τυχόν έκτακτες 
εισφορές, ο Φ.Α.Π. και τυχόν ποσά περαιώσεων, τα οποία κατέβαλε ο 
Δικηγόρος.

Η Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικώς 
και είναι ενσωματωμένη στο Έντυπο Ε3.

Η υποβολή της είναι υποχρεωτική και για τις μηδενικές δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος, καθώς και σε περίπτωση, που προκύπτει ζημία.

5. Συμπλήρωση εντύπου Ε2.

Συμπληρώνεται ατομικά από τους υποχρέους, που έχουν εισοδήματα 
από ακίνητα στη χρήση (μίσθωμα ή  ιδιόχρηση γραφείου) ή για ημιτελή 
ακίνητα ή για απόκτηση ακινήτου στη χρήση. 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, δηλώνονται και τα στοιχεία των συνιδιο-
κτητών.

Για συνιδιοκτησίες συζύγων, συμπληρώνουν και οι δύο σύζυγοι το έντυ-
πο Ε2, καθώς και τον πίνακα Ι με τα στοιχεία του συζύγου τους. 

Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο έντυπο του Υπουργείου Οικονομι-
κών.
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6. Συμπλήρωση εντύπου Ε9.

Συμπληρώνεται μόνο για μεταβολές στα ακίνητα εντός της χρήσεως (ει-
σαγωγή - μεταβολή – διαγραφή), καθώς και στην οικογενειακή κατά-
σταση (διαζύγιο -θάνατος κ.λπ), σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο των 
προηγουμένων ετών. 

Τα αναγραφόμενα στοιχεία ισχύουν την 01-01-2013. 

Τα ακίνητα του κάθε ιδιοκτήτη σημειώνονται σε ξεχωριστή γραμμή με 
τον ανάλογο κωδικό (1. του υπόχρεου, 2. της συζύγου. 3, 4 κ.λπ. των 
τέκνων με εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο).

Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο έντυπο του Υπουργείου Οικονομι-
κών. 

Η προθεσμία υποβολής του Εντύπου Ε9 έτους 2013 (περιουσιακή κα-
τάσταση κατά τη 01-01-2013) ολοκληρώνεται στις 30-06-2012 (ΠΟΛ. 
1029/2013). 

7. Υπολογισμός του φόρου για το οικονομικό
     έτος 2013 (χρήση 2012).

7.1. Φορολογική Κλίμακα.

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Φορολογικός 
Συντελεστής            

(%)

Φόρος 
Κλιμακίου 

(Ευρώ)

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου 
(Ευρώ)

5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420

10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420

Άνω των 100.000 45

 
7.2. Αυξημένο αφορολόγητο όριο.

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών, για τους συνταξιούχους 
άνω των εξήντα πέντε ετών (65) και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. ή τους συνταξιού-
χος ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο 
ποσό ορίζεται στις εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ, εφ’ όσον το δηλωθέν 
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εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων 
του φορολογούμενου, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ. 

Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους 
εισόδημα είναι από εννέα χιλιά δες (9.000) Ευρώ και άνω, το ποσό του φό-
ρου, που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα, περιορίζεται, ώστε το 
συνολικό καθαρό εισόδημα, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου, 
να μην υπολείπεται του ποσού των εννέα χιλιάδων (9.000) Ευρώ.

7.3. Υποχρέωση συλλογής αποδείξεων.

Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφ’ όσον ο φορολογού-
μενος προσκομίσει αποδείξεις, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του (ισχύοντος ακόμη κατά τη χρήση 2012) Κ.Β.Σ. για δαπάνες αγο-
ράς αγαθών και λήψεως υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η 
σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές, που προβλέπονται 
στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., οι δαπάνες για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε., 
οι δαπάνες, που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., οι δαπάνες 
υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, 
καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, 
ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισο-
δήματος του φορολογουμένου, του δηλουμένου και φορολογουμένου 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα 
χιλιάδες (60.000) Ευρώ. 

Αν το ποσό των προσκομιζομένων αποδείξεων δαπανών του φορολο-
γουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επι-
βάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τις εκατό (10%). 

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και 
για τους δύο συζύγους μόνον εφ’ όσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθε-
σμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δη-
λούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό 
εισόδημα της εμπρόθεσμης δηλώσεώς τους.

Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται 
να προσκομισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να γίνεται μέσω 
διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας, η οποία είναι ανώνυμη και προαιρετική 
για τον φορολογούμενο. 
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Το σύνολο των δαπανών σημειώνεται στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του 
Εντύπου Ε1.

Λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής της δηλώσεως, οι αποδείξεις φυλάσ-
σονται σε φάκελο για την περίπτωση ελέγχου.

7.4. Αύξηση αφορολογήτου ορίου λόγω τέκνων.

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται 
κατά δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του 
φορολογουμένου που τον βαρύνουν και κατά τρεις χιλιάδες (3.000) 
Ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνει.

Το ποσό, με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου 
κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δευτέρου κλιμακίου και, εάν αυτό δεν 
επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επομένου απαιτείται. 

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότε-
ρο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το 
αφορολόγητο ποσό, που αφορά στα τέκνα, ή η διαφορά που προκύπτει 
και μέχρι το αφορολόγητο ποσό, που αφορά στα τέκνα, προστίθεται στο 
αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. 

Η προσαύξηση του αφορολογήτου ποσού του υποχρέου λόγω των τέ-
κνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με την προσκόμιση αποδείξεων 
(ΠΟΛ. 1135/2010). 

7.5. Αύξηση αφορολογήτου ορίου λόγω 
       συνοικούντων αναπήρων κ.λπ.

Επιπλέον, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των 
δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα 
από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφ’ όσον 
είναι ανάπηροι, τυφλοί κ.τ.λ., έχουν δηλαδή συμπληρώσει τον Πίνακα 3 
της φορολογικής δηλώσεως.

7.6. Συμπληρωματικός Φόρος – Χαρτόσημο.

7.6.1. Συμπληρωματικός Φόρος.

Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, 
εκτός από το απαλλασόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακα-
θάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποί-
ος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%).
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Περαιτέρω, επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου, το 
οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα, εφ’ όσον η 
επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται 
για επαγγελματική στέγη ή εμπορική μίσθωση.

7.6.2. Χαρτόσημο.

Επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. συνολικού πο-
σοστού 3,6% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος από επαγγελματικές μι-
σθώσεις (εισόδημα από γραφεία, καταστήματα κ.λπ.). 

7.7. Μείωση φόρου.

Το ποσό του φόρου, που προκύπτει με βάση την κλίμακα, μειώνεται:

Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης, που καταβάλλεται 
λόγω δωρεάς στον λογαριασμό 55 αλληλοβοήθειας για την απόσβεση 
του δημοσίου χρέους. 

Κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και μέχρι του ποσού, που προβλέ-
πεται αντίστοιχα (βλ. αναλυτικά στις συνημμένες Οδηγίες του ΥπΟικ), ως 
εξής: 

α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως (κωδ. 051-052), 

β) δαπάνη καταβαλλομένου μισθώματος (κωδ. 811 έως και 823),

γ) δαπάνη για δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή 
ξένων γλωσσών (κωδ. 079 έως και 085), 

δ) τόκοι στεγαστικού δανείου, που καταβλήθηκαν μεσα στο 2012              
(κωδ.063-064), 

ε) δαπάνη, που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφα-
λίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας για την 
ασφάλιση του ιδίου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.  (κωδ. 073 - 074),

στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, η οποία 
επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 - 
090),

ζ) δαπάνες που καταβάλλονται για δωρεές, χορηγίες (κωδ. 057 έως και 
060),

η) δαπάνες που καταβάλλονται για εισφορές σε ταμεία ασφαλίσεως                  
(κωδ. 053 - 054),
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θ) δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβαθμίσεως ακινήτου                  
(κωδ. 087 - 088).

Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποί-
ος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο 
και τη σύζυγο του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται. 

Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί τον φόρο, που 
αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.

Λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής της δηλώσεως, φυλάσσονται σε φά-
κελο για την περίπτωση ελέγχου όλα τα φορολογικά στοιχεία, τα οποία 
χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση του Εντύπου Ε1 (βεβαιώσεις μισθών, 
ιατρικά, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.).

7.8. Αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) για τον προσδιορισμό 
του εισοδήματος (άρθρα 15 – 19 του Κ.Φ.Ε.).

7.8.1. Δαπάνες αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων.

Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι δαπάνες αγοράς οχημάτων, ακινήτων (εκτός 
της Α’ κατοικίας, υπό προϋποθέσεις), σκαφών αναψυχής κ.λπ., όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε.

7.8.2. Αντικειμενικές δαπάνες.

Για τη συνολική αντικειμενική δαπάνη λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κατοικί-
ες (κύρια και δευτερεύουσα, ιδιοκατοίκηση, μίσθωση), τα αυτοκίνητα, 
τα δίδακτρα σχολείων κ.λπ., όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 του 
Κ.Φ.Ε.

Οι αντικειμενικές δαπάνες των συνταξιούχων άνω των 65 ετών μειώνο-
νται κατά 30% (κωδ.013, 014 Πίνακας 2 Ε1).

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβιώσεως ορίζεται σε 3.000 
Ευρώ για τον άγαμο και 5.000 για τους έγγαμους. 

Για την κάλυψη τεκμηρίων ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί 
αποταμιεύσεις (μη αναλωθέντα κεφάλαια) προηγουμένων ετών (Ε1 
κωδ. 787-788).
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7.9. Προκαταβολή φόρου επομένου οικονομικού έτους (άρθρα 
52 και 53 του Κ.Φ.Ε.).

Προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος επιβάλλεται στους Δικηγόρους 
σε ποσοστό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του κυρίου και 
συμπληρωματικού φόρου του παρόντος έτους. 

Από το ποσό αυτό αφαιρείται ο παρακρατηθείς φόρος, που δηλώθηκε 
στον Πίνακα 8 του Εντύπου Ε1 και, αν υπάρξει υπόλοιπο, καταλογίζεται 
ως προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, με την προϋπόθεση το 
υπόλοιπο να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) Ευρώ.

Η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο μισό, όταν υποβάλλεται δήλωση 
για πρώτη φορά. 

Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, όταν υπάρχουν εισοδήματα μόνο 
από μισθωτές υπηρεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Α.Π.Υ. και Τ.Π.Υ.

Περίπτωση 1:

Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α., λαμβάνει από ιδιώτη για παράσταση σε Δι-
καστήριο τη «νόμιμη αμοιβή», ύψους 100 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% (23 
Ευρώ). Στην 
ως άνω αμοιβή 
(«ποσό ανα-
φοράς») ενερ-
γείται από τον 
Δ.Σ.Α. προκα-
ταβολή φόρου 
15%.

Περίπτωση 2:

Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α., λαμβάνει από ιδιώτη για παράσταση σε Δικα-
στήριο τη «νόμιμη αμοιβή», ύψους 100 Ευρώ, και επιπλέον αμοιβή ύψους 
400 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% επί της συνολικής αμοιβής (500 Ευρώ Χ 
23% = 115 Ευρώ). Στη «νόμιμη αμοιβή» («ποσό αναφοράς») ενεργείται 

από τον Δ.Σ.Α. 
προκαταβολή 
φόρου 15% 
(δεν ενεργείται 
παρακράτηση 
φόρου 20% 
στην επιπλέον 
αμοιβή, γιατί ο 
πελάτης είναι 
ιδιώτης).
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Περίπτωση 3:

Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α., λαμβάνει από ανώνυμη εταιρεία για παρά-
σταση σε Δικαστήριο τη «νόμιμη αμοιβή», ύψους 100 Ευρώ, και επιπλέον 
αμοιβή ύψους 400 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% επί της συνολικής αμοιβής 
(500 Ευρώ Χ 23% = 115 Ευρώ). Στη «νόμιμη αμοιβή» («ποσό ανα-
φοράς») ενεργείται από τον Δ.Σ.Α. προκαταβολή φόρου 15% και στην 
επιπλέον αμοιβή (επειδή υπερβαίνει τα 300 Ευρώ και η ανώνυμη εταιρεία 
είναι πρόσωπο του άρθρου 58 Κ.Φ.Ε.) ενεργείται από την ανώνυμη εται-
ρεία παρακράτηση φόρου 20%. 
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Περίπτωση 4:

Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α., λαμβάνει από ανώνυμη εταιρεία για παρά-
σταση σε Δικαστήριο τη «νόμιμη αμοιβή», ύψους 100 Ευρώ, και επιπλέ-
ον αμοιβή ύψους 250 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% επί της συνολικής αμοι-
βής (350 Ευρώ Χ 23% = 80,50 Ευρώ). Στη «νόμιμη αμοιβή» («ποσό 
αναφοράς») ενεργείται από τον Δ.Σ.Α. προκαταβολή φόρου 15% (δεν 
ενεργείται παρακράτηση φόρου 20% στην επιπλέον αμοιβή, γιατί αυτή 
δεν υπερβαίνει τα 300 Ευρώ).
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Περίπτωση 5:

Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α., λαμβάνει, κατόπιν σχετικής έγγραφης συμ-
φωνίας, από ιδιώτη για παράσταση σε συμβόλαιο αμοιβή ύψους 1.000 
Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (230 Ευρώ). Δεν ενεργείται καμιά προκαταβο-
λή ή παρακράτηση φόρου (στα συμβόλαια δεν ενεργείται προκαταβολή 
φόρου 15% και οι ιδιώτες πελάτες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση 
φόρου 20%). 
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Περίπτωση 6:

Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α., λαμβάνει, κατόπιν σχετικής έγγραφης 
συμφωνίας, από ανώνυμη εταιρεία για παράσταση σε συμβόλαιο αμοιβή 
ύψους 1.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (230 Ευρώ). Στο ποσό των 1.000 
Ευρώ η ανώνυμη εταιρεία ενεργεί παρακράτηση φόρου 20%. 

Προσοχή: Στο εν λόγω παράδειγμα, για τον υπολογισμό της παρακρα-
τήσεως, δεν θα αφαιρεθούν από την αμοιβή του Δικηγόρου οι κρατήσεις 
υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου κ.λπ. (35% επί του «ποσού αναφοράς»), 
καθώς αυτές αποτελούν ατομική υποχρέωση του Δικηγόρου, που ανα-
γνωρίζεται ως επαγγελματικό έξοδο αυτού.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

Στ… ………………………… σήμερα, ………-………-………, ημέρα ……………………, 
μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

Αφενός τ… ……………………………… του ………………………, ………………… (επάγ-
γελμα), κατοίκου …………………………, οδός ……………………… αρ. ………, με 
Α.Φ.Μ. ……………………… της Δ.Ο.Υ. ……………………, που καλείται εφεξής 
στο παρόν για λόγους συντομίας ως ο «Εντολέας»

και
Αφετέρου τ… ……………………………… του ………………………, Δικηγό-
ρου ………………… (έδρα Δ.Σ.), με Α.Μ./Δ.Σ…: …………………, κατοί-
κου …………………………, οδός ……………………… αρ. ………, με Α.Φ.Μ. 
……………………… της Δ.Ο.Υ. ……………………, που καλείται εφεξής στο παρόν 
για λόγους συντομίας ως ο «Δικηγόρος»

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως δεκτά 
τα ακόλουθα:

1. Ο Εντολέας αναθέτει στον Δικηγόρο, ο οποίος αποδέχεται την ανά-
θεση, την …………………………… (περιγραφή νομικής υπηρεσίας, π.χ. πα-
ράσταση σε συμβόλαιο αγοράς ακινήτου από τον …………, αξίας ………… 
Ευρώ). 
2. Ως αμοιβή του Δικηγόρου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 
του συμφωνείται το ποσό των ……………………… (………) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
είκοσι τρία τοις εκατό (23%). 
Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού, ο Δικηγόρος υποχρεούται να εκ-
δώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. προσήκον φορο-
λογικό στοιχείο.
3. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν θα ανακύψει από 
την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσης, ορίζονται τα Δικα-
στήρια τ… ……………………

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυ-
πα, ένα (1) εκ των οποίων έλαβε κάθε συμβαλλόμενος, και, αφού δια-
βάστηκε, υπογράφεται ως έπεται.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Εντολέας                                                   Ο Δικηγόρος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

1. ΠΟΛ. 1208/2010

2. Υ.Α. ΠΟΛ. 1210/2011

3. ΠΟΛ. 1026/2012

4. ΠΟΛ. 1046/2012
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���. ���. :  101 84 �����
����������� :  ���. ������
�������� :  210-3610030
F�� :  210-3615052

�EMA: «�������� ��� ��������� ��� �.�.�. ����� ����������,  ���� ��� ���� ���
�. 3842/2010»

�� ������ ������ ��� ��������� ��������� ������� �� �� ����������� ���

�������, ��� ���������� �� ����:

1. ������

�� �������, �� ��� ��������� ��� �. 3842/2010 (��� 58 ��) ������� ���������

������������� ������� �� �� ���������� ������������ ��� ����������� ��������� ���

����������:

1.1. �� ��� ��������� 9 ��� ������ 6 ��� ��������������� �����

������������� � ������ ������ ��� ����������� ��� ��������� ����������

������������ (���������, ������, �������������, ��������� ��������� �.��.) ��� ���

1.1.2011, ������ ������ ��� ����������� ��������� � ������ ���� ��� �����

������������ �� �������� ���������, ���� ��� ������ ������ ��� ����������� �� ���

�������� ��� ������� ��� ������ ����� 31.12.2010. ������� ��� ��� �������� ���

����� ��������� ������� �� ��� �������� ���. 1135/4.10.2010.

1.2. �� ��� ��������� 22 ��� ������ 19 ��� ��������������� �����

������������� � ������ ������� ��� ���������� ������� ��������� ��� ����

��������� ��������� ��������� �� �� ����� ������ ��� �����������. ������� ��� ���

�������� ��� ����� ��������� ������� �� ��� �������� ���. 1091/14.6.2010.

�����, 29 ���������� 2010

���. 1208

 ����: �� �.�.

���: 4����-7�
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1.3. �� ��� ��������� 3 ��� ������ 62 ��� ��������������� �����

����������� � �������� ��� �� ���� ������������� ����� ��� ��������� ���

��������� ��� ��� 1.7.2010, �� ��������� ����� ��������� �� �.�.�. �� ��� ��������

���������� (23%). ������� ��� ��� �������� ��� ����� ��������� ������� �� ���

�������� ���. 1100/24.6.2010.

������ ��� ������� ����������� ��������� ��� �� �������� ��� ������� ���

������� �� ��� ��������������� ����������, ����������� ����� ��� ��� ��������������

��� ����������� ������������, ��������� �������� ��� ��������� �������������, ����

����� ������ ��������� ��� ��������� ��� �.�.�.

2.  ������ ������� ���������� ������� ��������� - ������� �����������

�� ��� ��������� 22 ��� ������ 19 ��� �. 3842/2010 ��������������� �� �������

������ ��� ���������� 3 ��� ������ 13 ��� �.�.�. ��� ������������� � ������ �������

��� ���������� ������� ��������� ��� ��������� ��������� ���������,

�������������� ���� ��������� 1 ��� ������ 48 ��� �. 2238/1994, �� �� �����

������� ��� ���������� ��� ��� ������ ����������� ������� ��������� ���� ���

��������������, ���� �� ���������� ��������� �� ��� ��������� ��� ���������� 14 ���

������ 12 ��� �.�.�., ���� ��� ���������� ��������� ��� �������� ������� ���� ���

�� ������� ��� �� �.�.�.�., ���� � �������� ����������� �� ��������� �� ����

������������� ���� ��������.

������� ��������� ��� ����� ���������, �� ������ ������������� ����� ����

���������� ������������� ��� �������� ��� ���� ����������, ������� �� ��� ��������

���. 1091/14.6.2010. ������, ����, ��� ���� ���������� ���� ��� �������������� ���

������������ ����, ���������� ������������� ��� �� ����� ������� ��� �.�.�. ����

��������� ������� �����������.

2.1. ������ ���������� ������������ ����������� ��������

���� ��� �� ���������� ����������� ������� � ��� ��������� ��� ��������� ��

���������������� ����� ���������� � ������ ���������� ������������ ��� ������� ���,

��� ��� ������ ���������� �������, � �������� ������� ��������� ��������� ��� �����

��� ������� ��� ����������, ��������� ��� � ����������� ���� ������� �����������

�������, ����������� �� ����������� �� ����������� ���������.

����������. ��������� �������� �� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ���

��������� ��� �� ���������������� ����� ������ ��������. �� ���������

������������ ��� ��������� ������������� �������, ������ ��� ��������� ���

���: 4����-7�
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����������, ��������� ��� ��� ������ ���������� ������� ���� 25 ���������� 2011. ���

����� ���� (25.1.2011) �� ������� ��� � ������� �.�.�..

2.2. ���������� ��������� (���������� �����)

� ����, ������ ��� ��������� ��� ��� ������� ���, ���� �������� ����������

��������� (���������� �����), ���� ������ � ������ ��� ��������� ��������� ��� ���

������ ��� ����� �.�. �� ������� ��� ��� ������������ �����, � �.�.�. ��������� �� ���

�������� ��� �������� ��� �����������, ���� �� ��� �������� ���� ������ ���

��������� ��� �������������� �����, ����� ��� � ������ ��� ��������� ����������

��������.

����������. ��������� �������� ��� ���������� ��� 2011 ���������� �� ������

��� ��� ���������� ����������� ����� 30.000 ���� ��� � ������ ��� �������� ��� 10%

��� ����������������� �����������. � ������� ����������� ���� 10 ������� 2013 ���

���� ����������� 12.000 ����, ��� � �������� ��� �������������� ����� ����

������ ��� ��������� ���������������� ���� 23 �������� 2014. � ��������� ������� ���

�.�.�. ���� 23 �������� 2014 �� ���� 1.200 ���� (12.000 x 10% = 1.200).

� ������, ��� �� ���������� ���������, �� ����� ����� �������� ���� ��� 1.1.2011,

� ������� �.�.�. ��������� ��� �� �������� �� ��� �������� ��� ����������� �������.

����������. ��������� ���� ������� ��� ���������� ��� 2007 ���������� ��

������ ��� ��� ���������� ����������� ����� 10.000 ���� ��� � ������ ��� �������� ���

20% ��� ����������������� �����������. � ������� ����������� ���� 10 ������� 2011

��� ���� ����������� 10.000 ����. � �������� ��� �������������� ����� ���� ������

��� ��������� ���������������� ���� 11 ���������� 2012, ��� � ��������� ���������� ���

������ ��� ���� 28 ������� 2014. � ��������� ������� ��� �.�.�. ���� 28 ������� 2014 ��

���� 2.000 ���� (10.000 x 20% = 2000).

2.3. ������ ����������� ��������� ���� �� �������� ��� ������� ���������
���� ��� �� (������) ���������� ��� ��������

���� ��������� ������� ����������� ��������� ��� �� �������� ��� �������

��������� ���� ��� �� ������ ���������� ��� ��������, � �.�.�. ��������� ��� �����

����, ������ ��� ����� ��� ��������� � ������ ���� ��� ������� �������, ����� ���

���������� ����� �������� � ������ ��� ��� �������� ��� �����������.

���������� 1. ��������� �������� �� ������� �������� ���’ ������� ������

9.000 ���� ��� ������ ���������� ��� ���������� ��������� ��� ��� �������������

����� ������ (�.�.�.), �� ��� ���������� ��� �� ��������������� � ��������. ��

���: 4����-7�
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����������� ��������� �������� �� ���������� ��� 1� ������� ��� 2011 ��� � ��������

��� �.�.�. ���������� ���� 20 ������� ��� 2012. � ���������� �������� ������������� ��

��� ������� ��� ���������, ���� ���� 20 ������� ��� 2012 ��� ���� ���� ����� ���������

��� � ������� �.�.�.  ��� �� ������ ��� �����,  ����������� ��� ���������� � ��� ��

����������. ��������� ����� ��� �� ��������� ��� ��� �������� � �������� ��� ���������

�.�.�..

���������� 2. ��������� ����������� ������� ��� ���������� ������ ��� ���

�������� �������� ������ 2.000 ����, ����� ��� ��������� ��� 700 ����,  ��� ���

���������� ��� � ������� �� ������ ���� ��� ������ ���, �� ���� ��� �������� ����.

�� ��������� ������������ �� ��� �������� ������ (700 ����) ��������� ��� ��

���������� ������� ���� 15 ������� 2011, ����� ��������� ��� � ������� �.�.�. ��� �

��������� ������� ��� �����������, � ����� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ���������,

��������� ���� 20 ���������� 2012, ������ ��� ������������� � ������������ ��������

��� ���������� �������� � �������� ������ ��� 2.000 ����, ����� ��� ��������� � �������

�.�.�.

2.4. ����������������� ����������� ��������� ���� ��� ���� �������������

��� ��� ����������������� ����������� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���

���� ������������� (�.�. �� �������, �� ����������� ���������� �.��.) �������� ����� ��

��������� ��� ���������� 2 ��� ������ 12 ��� �.�.�., ������ � �.�.�. ��������� ��

���������� �� ����� ���� ���� ��� ����� �� ������ ������ (15�) ����� ��� ��������

����, ��� ��� ����������� ��������� ��� ���� ��� �������, ����� �� ����������� �

������ �.�.�. ��� �� ��������� ������� ���������� (�.�. ��������, �������������

�.��.).

����������.  ��������� ������������, �� ���������� ����������, �� �������, ���

���������� ��� ������ ��������� ������������� �� ������� ���� ����������

������������ �������. �� ������ ��� ����������� ���� �������� � 1.10.2011. �� ����

�������� ��������� ���� ������������� ��� �� ���� �������� �����. � �.�.�., ��� ���

����������������� ����������� ��������� (���� �������������) ��� ���� ���������

���������, �� ��������, �� ���������� ��� 31.10.2011 ��� ����� ��� 15.11.2011 ��� �

�.�.�. ��� �� ���� �������� ���������, �� ��������, �� ���������� ��� 31.11.2011 ���

����� ��� 15.12.2011.
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3. ����������� ��������� ������� ���������

�� ��� �������� 1014038/251/�0012/���. 1035/9.2.2001, � ����� ����������� ��

������, ����� ����� ���, ���������� ����� ��� ��������� ��� ���������
�����������, ���� ����������� ��� ���� ��� ����������� ��� ������� ����,  ��� ���

������ ���������� ��������� ������������ ��� ���� ������������ ���������,

������������ ����������� ��� ���� ���������, ��������� � ������ ������, ������ �

�������� ������ ���� ���������� �� ��������� ��� ����������� ��������. ������,

�������������� ���, �� ����������� �������� �� ���������� �� ����������� ����� ��

���������� 15% �� ������ �� ���� ��� ����������� ������� ��� �� ����� �� �����

��������� �� ��������������� ��������� ��� ���,  ���� � �������� ��� ��������� �����

�������� ���� ���� �� ��������� �� ����������� ����� ��� ���������� ��� ��������

������ ���������� ���  ��� �������� ������ ��� ����������� ��� ������ ���������

������������, ���� ��� �������� ���� � �������� �� ���������� ���� �� ����������

������ ���� ����� (20%).

�����, �� ��� �������� ���. 1100/24.6.2010, �� ��� ����� ������� ������� ���

��� �������� ��� ����� ������������� ����� ���� ����������� ���������,

�������������� ���, ���� ����� ���� ����������, �������� ��� ���� �� �������� ����

��� ������������ �� ����������� ����� ������������ ��������� �� ���� �����������

���� �����������, ���� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ������������ �������������� �

���������� ��� ��������� ��� ���� �� ������ ��� ��� ����������� ���������.

������� ��� �������, ��� ����������� ��� ���������� ������� ���������,

������ �� ������������ ������������ �� ���� ����:

�) � �������� ���������� ������ (���� ���������� ������������),

�) � �������� ������ (����� ��� ���������),

�) � �.�.�. (23%) ��� �������� ���� �������� ������ (�������� ��� ��������),

�) � ������� ��� ����������� �������� (�.�. 12%, 35% �.��.),

�) � ����������� ����� ����������� (15%) ��� �� ���������� �������,

��) � ����������� ����� ����������� (20%) ��� ������� ��������� ��

�����������.

������������� ���, ���� ��������� ���������� �.�.�. � ���� ��� ������� (��������

��� ��������, ������������������� ��� �.�.�.) ����������� ��� ���������.

�����, ����������� ���, ���� � �������� ������ (�� ���� �� ���������

������������) ��� � �������� ������ (����� ��� ���������) ����������� ��������� ��

����������� ����� �.�. � �������� ���� ��� ����������� ��� �� ���������� ������� ���

� �������� �� ��� ���������� ��� �������, ���������� ��� ���������� �.�.�.

���: 4����-7�
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�������� ����������� ��������� ��������� ������� ��������� ��� ���������,

�� �� ����������� ���, � ������ ����������� �’ ����� ��� ��������� ����� �����������

��� ������������ ����� ������ ����� ��������� (�.�. ����������� ����� �����������

�.��.), �� ��� ���������� ��� ������������ �� �������� ����.

�������� ������� ���������

(���������)
���� �.���,��

(����������� �� �������� ����

������ � �������� ������ ���� �.�.�. )

�������� ���������� ������ (���� ���������� ������������) ���,��
�������� ������ (����� ��� ���������) �.���,��
������ ������� �.���,��
�.�.�. 23% (��� ��� ������� ��� �������) ���,��
�������� ���� �.���,��

������� ����������� �������� ���,��

����������� ����� ����������� (��� �� ���������� �������)

(15% x (�������� ������ - ��������� ����������� ��������)) ��,��
����������� ����� ����������� (��� ������� ��������� �� �����������) ��,��
(20% x �������� ������)

4. ������ ����������� ��� ��������� ������ ��� �.�.�.

� ���������� ��� ������ ��� �.�.�. ��� �.�.�. ��� ���������, ������ ��� ���

��������������� ���� ����������� ���������, ������������ �� ����:

�) ������ �� ���������� (������ - ������)

��� ������ ������ - ������ ��� �������� ��� �� �������� ������������� ��

���������� ������ ��� ������ ��� ������, ��� ��� ��� ������� ��� ����������

�����������, �� ���������� ����� ��� ������ ���������, � ������ ���� ��� �������

(�������� ������ ����� ������� ����������� ��������), ��� �� ��� ������� ��� �����

������������� �����,  �� ����������� ����,  � �������� ������ ���,  ���������,  � �.�.�.

��� �������� �’ ����.

����������� ����� ���, ��� ��� ������� ��� ����� ������������� �����, ���
������ ��� ������, ������������� �� ������� ��� ������� �� ��������� � ���

���: 4����-7�
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��������� �������� �������� ��� �.�.�. ����� ��� � �.�.�. ��� �������� �’ �����

(������� �� �������� �������� / ������� ����� �������� ��������).

����������� ���, ��� ���������� �� ������������� ������������ � ����� ���

�������������,  ���� ��� �� ���������� ������� ���� ��� ���� ������� ��������� ��

�����������, ����� ��� � ������� ��� ����������� ��������.

�) ������ �� ���������� (��������� ������)

�� ������� �����������, ��� �� ������ �� ����������, ������������ ��������

��� ��� �� ������ �� ����������.

5. �������������� �����������

��� �� ������������ ���� 2011 ��� ������, ���� �������������� �����������

������� - ����������� ��� ���������� 1 ��� ������ 20 ��� �.�.�., �� ���� ���

����������, ����������� ��� ���� ������������������ (���������� - �������/

��������������) � �������� ���� ��� ������� (�������� ������ ���� ����� ���

����������������� � �.�.�.).

������,  ��� �� ������������ ���� 2010, �� �������������� �����������

������������ �� ��� ����� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���. 1220/21.9.2001, ������ ��

���� �� ����������� � ������ ������ (�������� ������ ����� ������� �����������

��������).

6. ������������

��� ��� ���������� ��������� ��� ��������������� ������������ �� ��������

������������.

���������� 1. �������� (����������� ��� �� ���������� �������) ��� ���������

����������� �������. ���� �������� ���������� ������ (���� ����������

������������) 1.000 ����.
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�������� ������� ���������

(���������)
���� 1.230,00

�������� ���������� ������ (���� ���������� ������������) 1.000,00

�.�.�. 23% 230,00

�������� ���� 1.230,00

������� ����������� ��������

(35% x 1.000)* 350,00

����������� ����� ����������� (��� �� ���������� �������)

(15% x (1.000-350)) 97,50

* �� ������� ������������ 35% ���� ��� ����������� �������� ����� ���������� ��� ��
����������� ���� ��� ���� ���� ������������� ��� �����.

 �������������
1. ���������� ����� ��� ������ ��������� (��������� �����������), �� �����

������������ �� ��������� ����� ��� ������� ������ -  ������,  �������� �� ���� ���

650,00 ���� (1.000 ���� ����������� ����� 350 ���� ������� �����������

��������).

2. ����������� ���� ��� ������ ��������� (����� ������������� �����) �� �����

������������ �� ��������� ����� ��� ������� ������ - ������, �������� �� ���� ���

1.000,00 ����, ��� �� ��������� �����, �.�.�. 23%, ������������ �� ���� ��� 230,00

����.

3. �� ���� ���������� ���� �������������� ����������� ������� – �����������, ��� ��

������������ ���� 2011 ��� ������, ����������� �� ���� ��� 1.000,00 ����

(�������� ������ ��� �.�.�.).

4. �������� ������ ��� ��� ������ – ������������� 1.000,00 ����

���������� 2. �������� ������� ��� ��� ����� ��� ���������� ����������� ���

�� ���������� ������� � ���� ���������� �������� ������ �� ������������� ����� ���

��� ����������� ��� ����������� ��������, ��� ��� ����� ���� ��� ������� �.�.�. ���

����� ��� ������������. ���� ������ 400 ���� .

���: 4����-7�
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�������� ������� ���������

(���������)

���� 492,00

�������� ���������� ������ (���� ���������� ������������) ---------

�������� ������ (����� ��� ���������) 400,00

������ ������� 400,00

�.�.�. 23% (��� ��� ������� ��� �������) 92,00

�������� ���� 492,00

������� ����������� �������� -------

����������� ����� ����������� (��� �� ���������� �������) -------

����������� ����� ����������� (��� ������� ��������� �� �����������)

(20% x 400) 80,00

 �������������
1. ���������� ����� ��� ������ ��������� (��������� �����������), �� �����

������������ �� ��������� ����� ��� ������� ������ -  ������,  �������� �� ���� ���

400,00 ����.

2. ����������� ���� ��� ������ ��������� (����� ������������� �����) �� �����

������������ �� ��������� ����� ��� ������� ������ - ������, �������� �� ���� ���

400,00 ���� ��� �� ��������� �����, �.�.�. 23%, ������������ �� ���� ��� 92,00

����.

3. �� ���� ���������� ���� �������������� ����������� ������� – �����������, ��� ��

������������ ���� 2011 ��� ������, ����������� �� ���� ��� 400,00 ���� (��������

������ ��� �.�.�.).

4. �������� ������ ��� ��� ������ - ������������� 400,00 ����.

7. ������ ��������� ���������� ������� ���������, ��� ��������������
����������, ����� 3.000 ���� ��� ���.

���� ����������� ������� ���������� ������� ��������� ��� ���������� ����

�������������� ��� ������������� ��� ������������� ��������� �������, ��� ��� ������

���������� �� ���������� ��������� ������������ ��� ���� ������������ ���������, ���

������������ �� ��������� ��� ���������� 2 ��� ������ 18 ��� �.�.�., ��� ����������,

���: 4����-7�
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������, � �������� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ��� �� ���� �.�.�. ����

���������� ����������� � �� �������, ��������� ��� � ������� ��� ��������� ���

���������� ������������� ��� �� ��������� ��������� ������������.

���� �����������,  ����,  ��� � ������ ��� ��������� ���������� ��� �������� ���

�� ���������� ���� ����� 3.000 ���� ��� ���, � �������� ��� �������� ����� ��� ��

����� ��� �.�.�., ������� ���� ���������� ����������� � �� �������.

8. ������ �������������

�������� ��� ������� ��������������� ��� �� ��������:

8.1. ������� ��������� ��� �������� - ���������� ��������

���� ��� ��������� ������ �.�. ������� ��� ��������� ��� ��������, ��������

��� ���������� �.��., ���� ��� ������������� �� ����������� �������� ����� �.�.

�������� ��� �������� ��� �� ���������� �.��., ������ ���������� �� �������

��������� ������������ ��� ���� ��� ������� � ���������� �.�.�., ����: �) ����� ���

�������������� ��������� ��������� ���������, ������� �� ��� ��������� 13 ���

������ 12 ��� �.�.�., �) ����� �� �������, ������� �����, �� ��������� ��������
����������, ���� �����, ����� ��� ������ ���������, ����������� ��� ��

������������� ��� � ��������� ��� ������ ����� � �/� ��� �������� �.�.�..

8.2. ������������� ��������� ��� ������� ������� �������

�� ������������������ � ������������� ��������� ��� ���������, �� ������

��������� ���� ��� ������� ������� ��� ������� ���� � ���������� �������� �’ ����

(�.�. ������� ����� ������, �������� ����������� � ��������, �����������

��������, �������� �.��.), ��� ���������� �� ��������� ���������� ����������� �������

��� ��� ���������� � ������ ���������� �.�.�.,  ������ ��� ��������� �������� ������� ��’

�����.

8.3. ������� ���������

��� ��� �������� ��� ������������ ����������,  ��� ���� ���������� ��� �������

����������� ��������, ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ����� �� �����, ���

���������� � ������ ��������� ������� ��������� ��� ���� ���������� (��� 4083/

1997). ����, ������, �� ���� ���� �������� ���������� ����� ��� ������������� �� ��

�������� ���������� ����� ��� ���������, ������ �� ������������ ��� ���������

������ �� ���� �� �������������� ��������� ��� �� ���������� �������.

���: 4����-7�
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������, ���� ��������� ��� � ��������� ��������� ������������ �� �����

���������� ��� ������ �� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��� �������� ���������,

��� ����� ������ �������� �� ������ ������� ��� ������ ��������� ��� �.�.�., ��

����������� ������� ����������� ��’ ������� ���� ������������ ��� �� ���������

����������� ������ ��� ������� ���������� ����������� ��� �� ���� �� ��������������

��������� ��� �� ���������� �������. �� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� �

��������� ������ �������� ������� ������������ ��� �������� ���������� �������,

���� ��� ��������� ������ (�.�. �������� ������� ��� ������������) ��� ���� �����

������ ������������ �� ��������� ��� ��� ����� �������������� ��� ���� �����.

��� �� ������� ��������� �� ��������� ��� ���������� ��������������

����������� �������, ��� �� ����������� �������� ���������� ������������� ���������

�����������, ��� ��������, �� ��� ������ «1» (����������������� �� ��������).

9. ����������� ���������

�� ������� ����������� (������ ��� ������ ������� �.�.�., ������

����������� ��� ������ �.��.) ������� �������� ��� ��� ��� ����������� ��������� ��� �.�.

81/2005 (��� 120 ��).

         ������� ���������                           � ���������� �����������

  � ������������ ��� ����������� ��������� ��������

���: 4����-7�
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                                                               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ            Αθήνα,            6    Οκτωβρίου  2011                                

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                     

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ           

 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ                                            

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                   ΠΟΛ. 1210 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                             

  ΤΜΗΜΑ A΄ 

  Ταχ. Δ/νση     :Καρ. Σερβίας 10                                        

  Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ                                        ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.     

  Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου                                           

  Τηλέφωνο     :210-3375314                                         

  FAX               :210-3375001                                                                                                                                                      

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                         

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)  

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ  

  Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) 

  ΤΜΗΜΑ Β΄ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ: Υποβολή  της Προσωρινής  Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής 

φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών  για παραστάσεις 

ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε 

ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του 

προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών των συναρτώμενων 

από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.  
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                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η 
                                   Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  

 Έχοντας υπόψη:    

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Την με αριθμό Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με 

την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 

3. Τις διατάξεις  των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ+ και ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 52 

του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄). 

4. Τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989(ΦΕΚ 6 Α΄). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών 

εισπράξεως.  

7. Τις διατάξεις των  παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000(ΦΕΚ 285  

Α΄). 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011(ΦΕΚ  66 Α΄) 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με 

τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να 

παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

10. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης 

της υποχρέωσης περί απόδοσης με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1  του 

άρθρου 59 του ν. 2238/1994, του προκαταβλητέου και παρακρατηθέντος φόρου, με 

βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 52 

του ν.2238/1994, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., 

κατά περίπτωση, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των 

διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών 

υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων. 

11. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.  
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                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

                

                                             Άρθρο 1 
                                                       

Τρόπος και υπόχρεοι υποβολής  των Προσωρινών  Δηλώσεων Απόδοσης της 

προκαταβολής φόρου, της υπολογιζόμενης επί των ακαθαρίστων αμοιβών 

των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, όπως αυτές 

ισχύουν με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α΄),  που αναγράφονται επί των γραμματίων 

προκαταβολής καθώς και της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού 

καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς 

συλλόγους. 

 

111...   Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης της 

προκαταβολής φόρου η οποία υπολογίζεται από τους οικείους δικηγορικούς 

συλλόγους  επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον 

των δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 

3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α΄) που αναγράφονται επί των 

γραμματίων προκαταβολής, καθώς και της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε 

ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς 

συλλόγους υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από τους οικείους δικηγορικούς 

συλλόγους με ευθύνη των προέδρων τους, στο δικτυακό τόπο της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)  

222...   Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, 

ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η 

διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε 

οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των 
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κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της 

ανωτέρω απόφασης.  

333...   Οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης της προκαταβολής φόρου 

και της παρακράτησης φόρου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου της παρούσας, 

υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.  

444...   Η εφαρμογή για την υποβολή των πιο πάνω Προσωρινών  Δηλώσεων απόδοσης της 

προκαταβολής και της παρακράτησης φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet διατίθεται από  1/7/2011. 

 

 

                                             Άρθρο 2 
     

                                                   

Τρόπος  και υπόχρεοι υποβολής  των Προσωρινών  Δηλώσεων Απόδοσης 

του προκαταβλητέου φόρου επί των ακαθαρίστων αμοιβών των 

συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, 

από τους υπόχρεους καταβολής των συμφωνημένων ή επιδικαζόμενων 

ποσών.  

 

111...   Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του 

προκαταβλητέου φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των 

συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, από 

τους υπόχρεους καταβολής των συμφωνημένων ή επιδικαζόμενων ποσών, το 

Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, υποβάλλονται από τους υπόχρεους αυτούς και 

ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.)  

222...   Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, 

ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η 
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διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε 

οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των 

κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της 

ανωτέρω απόφασης.  

333...   Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν ανάλογη εφαρμογή και 

για τις δηλώσεις αυτού του άρθρου. 

444...   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αμοιβή ή το ύψος των αμοιβών των 

συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης 

υποβάλλονται από τους δικηγόρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ε΄ 

της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε.  

 

                 

                                                   Άρθρο 3 

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου 

 

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του 

προκαταβλητέου και παρακρατηθέντος φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

1 και 2 της παρούσας, κατά περίπτωση,  και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή 

πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί 

με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά 

την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή 

του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να 

δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.   

 

Άρθρο 4 
Ημερομηνία υποβολής 

 

1. Η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων των άρθρων 1 και 2 της 

παρούσας είναι αυτή που ορίζεται με τις  διατάξεις της παραγράφου 1  του 

άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την 20ή  ημέρα των μηνών Μαρτίου, 

Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε  έτους.  
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2. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται 

η ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα.  

 

Άρθρο 5 
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. 

 

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την λήξη 

προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του 

προκαταβλητέου και παρακρατηθέντος φόρου, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη 

καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής  στο σύστημα 

TAXIS . 

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των πιο πάνω προσωρινών 

δηλώσεων απόδοσης της προκαταβολής φόρου, της υπολογιζόμενης επί των 

αμοιβών των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, όπως αυτές 

ισχύουν με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα Περί 

Δικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α΄), των αναγραφομένων επί των γραμματίων 

προκαταβολής, της προκαταβολής φόρου επί αμοιβών συναρτώμενων από το 

αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης καθώς και της 

παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε 

δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.                                                    

                                                                                                        

                                                         Άρθρο 6 

Ισχύς της Απόφασης 

 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για προσωρινές δηλώσεις απόδοσης από τους 

δικηγορικούς συλλόγους της χώρας,  της προκαταβολής φόρου, της 

υπολογιζόμενης επί των αμοιβών των δικηγόρων, όπως αυτές ισχύουν με βάσει 

τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΦΕΚ 

235 Α΄), των αναγραφομένων επί των γραμματίων προκαταβολής και για τις 

παραστάσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων που πραγματοποιούνται από 

1.7.2011 και μετά. 
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2. Ειδικά για την τρέχουσα χρήση, ο υπολογισμός και η απόδοση του 

προκαταβλητέου φόρου, από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας,  

καθίσταται υποχρεωτικός για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων που 

πραγματοποιούνται από 1.11.2011 και μετά. 

3. Επίσης για την τρέχουσα χρήση, η απόδοση του προκαταβλητέου φόρου επί 

αμοιβών συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της 

δίκης, καθίσταται υποχρεωτική για αμοιβές που καταβάλλονται από 1.11.2011 και 

μετά από τους υπόχρεους καταβολής των συμφωνημένων ή επιδικαζόμενων 

ποσών. 

4. Η υποβολή των Προσωρινών  Δηλώσεων  Απόδοσης της προκαταβολής φόρου, 

που υπολογίζεται επί των αμοιβών των δικηγόρων, όπως αυτές ισχύουν με βάσει 

τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΦΕΚ 

235 Α΄), για τις παραστάσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων, με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για τις 

παραστάσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και 

υποχρεωτική για τις παραστάσεις τους από 1.1.2012 και μετά. 

5. Η υποβολή των Προσωρινών  Δηλώσεων  Απόδοσης του παρακρατούμενου 

φόρου επί οποιουδήποτε ποσού που καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους 

από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για μερίσματα που 

καταβάλλονται από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για μερίσματα που 

καταβάλλονται από 1.1.2012 και μετά. 

6. Η υποβολή των Προσωρινών  Δηλώσεων  Απόδοσης του προκαταβλητέου 

φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, επί 

αμοιβών συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της 

δίκης, από τους υπόχρεους καταβολής των συμφωνημένων ή επιδικαζόμενων 

ποσών είναι προαιρετική για τα ποσά που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά 

και υποχρεωτική για τα ποσά που καταβάλλονται από 1.1.2012 και μετά. 

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.         

 

 

          Ακριβές  Αντίγραφο                               Ο      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ    ΥΠΟΥΡΓΟΣ                   

Η  Προϊσταμένη της Γραμματείας                          ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αθήνα,             24 Ιανουαρίου   2011 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                                

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                    ΠΟΛ.1026/26.1.2012 

1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                          

   ΤΜΗΜΑ A’  

2.Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ                                                                ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.  
   ΤΜΗΜΑ   

Ταχ. Δ/νση     :Καρ. Σερβίας 10                                        

Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ                                     

Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου – Δ. Σταθάς                                         

Τηλέφωνο     :210-3375314, 210 3610030                                         

FAX               :210-3375001                            

                     

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011(ΦΕΚ 
66 Α΄) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των 
δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.  
 
Σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του 

ν.3943/2011(ΦΕΚ 66 Α΄) με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 52 του ΚΦΕ και 

η παράγραφος 5 αυτού του άρθρου αναριθμήθηκε σε έξι και  σε συνδυασμό με την  

ΠΟΛ.1210/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε για την εφαρμογή και 

κατ΄ εφαρμογή  των διατάξεων αυτής της παραγράφου, ως εξής: 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
111...   Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου και 

νόμου ορίζεται ότι,  υπολογίζεται προκαταβολή φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις 

εκατό(15%) επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των 

γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς επί των οποίων υπολογίζονται από τους 

οικείους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβολές υπέρ όσων ορίζονται στο άρθρο 96 του 
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ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα Δικηγόρων(ΦΕΚ 235 Α΄), για τις παραστάσεις που 

πραγματοποιούν ενώπιον των δικαστηρίων και όπως οι αμοιβές αυτές κάθε φορά ισχύουν 

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου κώδικα. Η προκαταβολή αυτή του φόρου 

υποχρεωτικά υπολογίζεται και αποδίδεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, με 

ευθύνη των προέδρων τους, εντός των προθεσμιών που ορίζονται με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΚΦΕ,  με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.), υποχρεωτικά από 1.11.2011 με βάση την προαναφερομένη ΠΟΛ.1210 /2011 

Α.Υ.Ο. 

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν υπολογίζουν και δεν αποδίδουν προκαταβλητέο φόρο στις  

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων που αναγράφονται επί των γραμματίων 

προκαταβολής ως ποσά αναφοράς για παραστάσεις που πραγματοποιούν ενώπιον των 

δικαστηρίων καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν οι δικηγόροι οι 

οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση  έμμισθης εντολής και αμείβονται με 

πάγια αντιμισθία. Σε αυτή την περίπτωση, στο  οικείο γραμμάτιο προκαταβολής, εκτός από 

την ένδειξη "πάγια  αντιμισθία", θα αναγράφεται και ο εντολέας του δικηγόρου. Και τούτο 

καθόσον ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις της  παρ. 1 του 

άρθρου 45 του Ν.2238/1994, θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι  δικηγόροι ως 

πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, επί του οποίου  ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 αυτού του  νόμου. 

β) Επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων 

προκαταβολής ως ποσά αναφοράς για την παράσταση  του δικηγόρου σε κάθε είδους 

συμβολαιογραφικές πράξεις διότι στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του δικηγόρου 

καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα. 

γ) Επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων από την αναγκαστική απαλλοτρίωση 

ακινήτου που περαιώνεται με απόφαση  Δικαστηρίου καθόσον στην περίπτωση αυτή η 

αμοιβή του δικηγόρου επιδικάζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση, με την οποία 

επιδικάζεται και η αποζημίωση του δικαιούχου. Το ίδιο ισχύει και για τις αμοιβές του 

δικηγόρου ως συνδίκου στις διαδικασίες πτώχευσης. 

δ) Στις περιπτώσεις που οι δικηγορικές αμοιβές ή το ύψος αυτών συναρτάται άμεσα από 

το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, 

όπως π.χ. των εργατικών, αυτοκινητικών, κλπ. υποθέσεων όπου ο  δικηγόρος αμείβεται με 
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εργολαβικό συμβόλαιο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι  έχουν υποβληθεί τα στοιχεία 

της έγγραφης συμφωνίας  που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής, κτλ., όπως τα στοιχεία 

αυτά θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, στη Δ.Ο.Υ. που 

είναι αρμόδια για τη  φορολογία του εισοδήματος του δικηγόρου. Σε αυτή την περίπτωση:  

      αα) το Δημόσιο,  

      ββ) τα  Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου,  

      γγ) οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί  κοινής ωφέλειας,  

      δδ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  

      εε) τα Νομικά  Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  

υποχρεούνται να υπολογίζουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος με  συντελεστή 15% στο 

ακαθάριστο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου. Οι υπόχρεοι αυτοί υποβάλλουν την δήλωση 

απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου εντός των προθεσμιών που ορίζονται με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΚΦΕ,  με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), υποχρεωτικά από 1.11.2011 με βάση την προαναφερομένη 

ΠΟΛ.1210 /2011 Α.Υ.Ο. 

      Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν και αντίγραφο ή τα στοιχεία της απόφασης του 

οικείου Δικαστηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική 

υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχει υποχρέωση 

υπολογισμού και απόδοσης προκαταβλητέου φόρου με συντελεστή 15% επί δικηγορικής 

αμοιβής που συναρτάται άμεσα από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της 

δίκης, στην περίπτωση που ο εντολέας είναι ιδιώτης 

    Διευκρινίζεται ότι, οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές αποτελούν ακαθάριστα έσοδα και 

οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής για 

παράσταση σε Δικαστήρια(ενδεικτικά για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και Πειραιώς ΕΤΑΑ-

ΤΥΔ 5%, ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ 3%, ΔΣΑ 3%, ΕΔΛΝΔ 1%=12%) καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 

που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής για παράσταση σε συμβόλαια 

(ενδεικτικά για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ΕΤΑΑ – ΤΑΝ – ΤΕΑΔ 10%, ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 25% =35%) αποτελούν αμφότερα έξοδα και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα, με την προϋπόθεση ότι οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές είναι ίσες ή μεγαλύτερες 

από τα ποσά αναφοράς που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής.  

             Επίσης, αν ο εντολέας του δικηγόρου είναι υπόχρεος κατά νόμο να προβαίνει σε 

παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ, είναι δηλαδή 
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επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, όταν 

καταβάλλει αμοιβές σε δικηγόρους για υποθέσεις της επιχείρησής του θα παρακρατεί φόρο με 

συντελεστή 20%  στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά 

την αφαίρεση της αμοιβής, που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής ως ποσό 

αναφοράς και εφόσον η καταβαλλόμενη επιπλέον του γραμματίου αμοιβή ξεπερνά το ποσό 

των 300€. Για παράδειγμα, το ποσό αναφοράς που αναγράφεται επί του γραμματίου 

προκαταβολής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου του δικηγόρου "Χ" για παράστασή του στο  

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, για υπόθεση της ΟΕ "Α", ανέρχεται στο ποσό των 250€. Η 

εταιρία "Α" για τις υπηρεσίες αυτές καταβάλλει στο  δικηγόρο αμοιβή ύψους 700€. Στην 

περίπτωση αυτή, η πιο πάνω εταιρία κατά τον χρόνο καταβολής της αμοιβής θα  προβεί σε 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% επί του ποσού των 450€( 700€ - 250€), με την 

υποχρέωση της προσκόμισης από το δικηγόρο φωτοαντιγράφου επικυρωμένου από τον ίδιο 

του αντίστοιχου γραμματίου προκαταβολής. 

222...   Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ αυτού του άρθρου και νόμου σε συνδυασμό με την  

ΠΟΛ.1210/2011 Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε 

δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ή ταμεία συνεργασίας ή διανεμητικούς 

λογαριασμούς υποχρεωτικά ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στο 

ακαθάριστο ποσό του μερίσματος και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους με ευθύνη των 

προέδρων τους, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.). 
333...   Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ αυτού του άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, ο δικηγόρος 

υποχρεούται να υποβάλλει κατάσταση όλων των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με 

τους εντολείς του, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του 

κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή, στη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, 

μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους. Με την έκδοση σχετικής απόφασης 

του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενό της, ο τρόπος υποβολής 

της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.   

444...   Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ αυτού του άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, οι δικηγορικοί 

σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλουν κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά 

δικηγόρο, που εκδόθηκαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία 

αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία την οποία 
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αφορά η προκαταβολή και το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. 

Διευκρινίζεται ότι με την ίδια πιο πάνω κατάσταση θα υποβάλλονται και τα γραμμάτια 

προκαταβολής επί των οποίων δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου(π.χ. για παράσταση σε 

συμβόλαια) καθώς και τα μερίσματα με τον παρακρατηθέντα επί αυτών φόρο. Η κατάσταση 

αυτή υποβάλλεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η 

επαγγελματική  έδρα του κάθε συλλόγου μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε 

έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή 

φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Με την έκδοση σχετικής απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενό της και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την υποβολή αυτών των καταστάσεων. 

555...   Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ αυτού του άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, με αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται εκάστοτε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος 

υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των 

καταστάσεων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ΚΦΕ. Η ισχύς των 

διατάξεων των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου και 

νόμου έχουν εφαρμογή από 1.7.2011, με την επιφύλαξη της ισχύος ορισμένων διατάξεων που 

αναφέρονται στην ΠΟΛ.1210/2011 Α.Υ.Ο. 

 

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1. Έκδοση γραμματίων προκαταβολής δικηγορικών συλλόγων 
Όταν για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων ή την παράσταση του δικηγόρου σε 

συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, από τον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο, δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι το 

ποσό αναφοράς που αναγράφεται στο υπόψη γραμμάτιο καλύπτει ανάγκες υπολογισμού  

κρατήσεων υπέρ τρίτων (δικηγορικούς συλλόγους, ταμεία κ.λπ.) και δεν αποτελεί 

ακαθάριστη αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. 

 
2. Περιεχόμενο απόδειξης παροχής υπηρεσιών 
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) καταργήθηκε η 

ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων κι έτσι από 2.7.2011, τα της αμοιβής των δικηγόρων, 
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καθορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του υπόψη άρθρου, που αντικατέστησε 

την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή η αμοιβή αυτή πλέον 

καθορίζεται, είτε με βάση έγγραφες συμφωνίες με τους εντολείς τους, είτε με βάση τις 

νόμιμες αμοιβές όπως ισχύουν. 

Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 

66 Α΄), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε., ορίστηκε ότι, 

επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%. 

Επίσης, όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, οι υπόχρεοι 

παρακράτησης φόρου 20%, για τις αμοιβές που καταβάλουν σε δικηγόρους, διενεργούν 

την υπόψη παρακράτηση στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στον 

δικηγόρο μετά την αφαίρεση της αμοιβής που αναγράφεται επί του γραμματίου 

προκαταβολής ως ποσό αναφοράς και εφόσον η καταβαλλόμενη επιπλέον του γραμματίου 

αμοιβή ξεπερνά το ποσό των 300€. 

Κατόπιν των ανωτέρω, στο περιεχόμενο των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, 

πρέπει να αναγράφονται διακεκριμένα τα εξής ποσά: 

α) Η ακαθάριστη αμοιβή, 

β) Ο Φ.Π.Α. (23%) που αναλογεί στην ακαθάριστη αμοιβή, 

γ) Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%) από τους υπόχρεους σε 

παρακράτηση. 

Επισημαίνεται ότι, όταν εκδίδεται χειρόγραφη Α.Π.Υ. η αξία της αμοιβής,  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναγράφεται και ολογράφως. 

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι, τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του 

Κ.Β.Σ., περί αναγραφής στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, της ένδειξης 

«ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», από τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας και παρέχει 

υπηρεσίες με πίστωση, μπορεί να εφαρμοστεί, προαιρετικά και από τους δικηγόρους που 

τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας. 

Σημειώνεται ότι, αν μέχρι την έκδοση της παρούσας οι αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών έχουν εκδοθεί με τον τρόπο που αναφέρεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1208/ 

29.12.2010, οι αποδείξεις αυτές θεωρούνται ως νόμιμα εκδοθείσες, εφόσον οι  

φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν με τα ποσά που προκύπτουν σύμφωνα με τις οδηγίες 

της παρούσας εγκυκλίου.     

Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών των δικηγόρων, 

με τη διευκρίνιση ότι, ο τρόπος απεικόνισης σ’ αυτήν των δεδομένων είναι ενδεικτικός 
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και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος είναι αποδεκτός (π.χ. διαφορετική σειρά απεικόνισης 

κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται τα δεδομένα αυτά. 

Αυτονόητο είναι ότι, μπορεί να αναγράφεται και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

(π.χ. κρατήσεις ταμείων κ.λπ.).   

  

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 Ευρώ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ 
 (αναγράφεται το ποσό της αμοιβής

 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. )  
 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΧΧΧ,ΧΧ 

Φ.Π.Α. 23%                                         ΧΧΧ,ΧΧ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΧΧ,ΧΧ 

 

Συνολικό ποσό ολογράφως* _____________________________ 
(* όταν εκδίδεται χειρόγραφη απόδειξη) 

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (από  υπόχρεους σε παρακράτηση) 

(20% x (ακαθάριστη αμοιβή – ποσό αναφοράς γραμματίου προκαταβολής), εφόσον η διαφορά 

 υπερβαίνει το ποσό των 300€) ΧΧ,ΧΧ 

 

 

3. Τρόπος καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. 
Η καταχώρηση στα βιβλία του Κ.Β.Σ. των Α.Π.Υ. των δικηγόρων, ενόψει και των 

προαναφερομένων στις προηγούμενες περιπτώσεις 1 και 2, διενεργείται ως εξής: 

 

α) Βιβλία Β΄ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων) 
Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρείται από το δικηγόρο καταχωρούνται σε 

ιδιαίτερες στήλες στο σκέλος των εσόδων, με δικαιολογητικό εγγραφής την Α.Π.Υ., ως 

ακαθάριστο έσοδο από παροχή υπηρεσιών, η ακαθάριστη αξία της αμοιβής (πριν την 

παρακράτηση του φόρου) και, ξεχωριστά, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτή. Οι τυχόν 

κρατήσεις που διενεργούνται από τους δικηγορικούς συλλόγους καταχωρούνται στο 
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σκέλος των εξόδων, με δικαιολογητικό εγγραφής το γραμμάτιο προκαταβολής που 

εκδίδεται από τους δικηγορικούς συλλόγους.  

Σημειώνεται ακόμη ότι, για τις ανάγκες του φόρου προστιθέμενης αξίας, στο 
σκέλος των εξόδων, καταχωρούνται οι δαπάνες και ανάλογα αν παρέχεται ή δεν 

παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτές 

(δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης / δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης).  

Επίσης, σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται να καταχωρούνται διακεκριμένα ο φόρος 

που παρακρατείται, είτε από το δικηγορικό σύλλογο είτε από τους λοιπούς υπόχρεους σε 

παρακράτηση. 

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι αμοιβές των δικηγόρων είναι μικρότερες 

από τα ποσά αναφοράς που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής, η σχετική 

Α.Π.Υ. εκδίδεται με τα μικρότερα αυτά ποσά. 

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, αν οι εγγραφές στα βιβλία έχουν διενεργηθεί με τον τρόπο 

που αναφέρεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1208/29.12.2010 και εφόσον δεν είναι εξαιρετικά 

δύσκολο, μπορεί να διενεργηθεί συμπληρωματική συγκεντρωτική διορθωτική εγγραφή  

στα βιβλία, μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της 

τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (χρήση 2011) και με ημερομηνία εγγραφής το 

αργότερο την 31.12.2011. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας.    

 

β) Βιβλία Γ΄ κατηγορίας (λογιστικά βιβλία) 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα, για τα βιβλία Β΄ κατηγορίας, εφαρμόζονται αναλόγως 

και για τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 

 

4. Τρόπος εξόφλησης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για ορισμένες 
συναλλαγές. 

Στις περιπτώσεις επαγγελματικών συναλλαγών, όταν η ακαθάριστη αμοιβή του 

δικηγόρου υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, η εξόφληση του ποσού αυτού από το 

λήπτη της Α.Π.Υ., γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή. 

Ακόμη, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται από δικηγόρους, για 

παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών (ιδιώτες) 

αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του λήπτη των 

υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, όταν  το ποσό της συναλλαγής 
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υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 ή το ποσόν των 

χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1027/ 

9.2.2011). 

 

5. Τελικά 
Τέλος, σημειώνεται ότι, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1208/29.12.2010 που δεν 

ρυθμίζονται με την παρούσα (ιδίως οι παράγραφοι 2.2, 2.3, 2.4, 5, 8 και 9) εξακολουθούν 

να ισχύουν και μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου. 

 
          Ακριβές  Αντίγραφο                               Ο      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ    ΥΠΟΥΡΓΟΣ                   
Η  Προϊσταμένη της Γραμματείας                          ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                          Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α   Σ Τ Ο   Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο     ΑΔΑ:ΒΟΧΩΗ-ΒΚΤ                         
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                                                            ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΘΥ3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑ Β΄  
 
Ταχ. Δ/νση      :  Καρ. Σερβίας 10             
Ταχ. Κωδ.       :  101 84 ΑΘΗΝΑ                                 
Πληροφορίες   :  Δημ. Σταθάς 
Τηλέφωνο       :  210-3610065   
 

 

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους. Συμπληρωματικές 
διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1026/26.1.2012»  

 

 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, θέτουμε υπόψη σας 

συμπληρωματικά με την παρούσα τα ακόλουθα: 

 1. Έχει διευκρινισθεί (εγκύκλιος ΠΟΛ. 1026/26.1.2012) ότι, όταν για τη διενέργεια 

δικονομικών πράξεων ή την παράσταση του δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη 

απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δεν 

εκδίδεται άμεσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την έκδοση του γραμματίου 

προκαταβολής. Τα ανωτέρω, όπως είναι αυτονόητο, δεν αναιρούν την υποχρέωση των 

δικηγόρων να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στον προβλεπόμενο, από τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ., χρόνο, για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών 

τους.    

2. Περαιτέρω, με  την παράγραφο 4 του κεφαλαίου Β΄ (Κ.Β.Σ.) της εγκυκλίου ΠΟΛ. 

1026/26.1.2012 αναφέρεται ότι, στις περιπτώσεις επαγγελματικών συναλλαγών, όταν η 

ακαθάριστη αμοιβή του δικηγόρου υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, η εξόφληση του 

ποσού αυτού από το λήπτη της Α.Π.Υ., γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με 

επιταγή. Ακόμη, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται από δικηγόρους, για 

παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών (ιδιώτες) 

αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του λήπτη των 

υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, όταν το ποσό της συναλλαγής 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 21/2/2012 

 

 

           ΠΟΛ.: 1046 
 
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 
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υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 ή το ποσόν των 

χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1027/ 

9.2.2011). 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόφλησης των συναλλαγών, εξυπακούεται ότι, ως αξία 

της συναλλαγής νοείται η συνολική αμοιβή του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α..  
           Ακριβέ 
ς  
           Ακριβές Αντίγραφο                                     Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογίας  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                             Δημήτρης Σταματόπουλος 

 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Επίσημες Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών

για τη συμπλήρωση της Δηλώσεως Φόρου

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Οικονομικού Έτους 2013 (χρήση 2012).
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Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για
τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα υποβάλ-
λετε κατά το οικονοµικό  έτος 2013 και θα περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που αποκτήσα-
τε κατά τη διάρκεια του 2012.

Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της δήλωσης (έντυπο Ε1)
να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόµενο µε εκείνο του προηγούµενου έτους. Έγιναν
ορισµένες απαραίτητες αλλαγές και θέλουµε να πιστεύουµε ότι δε θα δυσκολευτείτε
στη συµπλήρωση του. Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε και για τα άλλα έντυπα που
συνυποβάλλονται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.

Εφιστούµε την προσοχή στα εξής:

Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει
την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν
αποτελεί προστατευόµενο µέλος.

Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήµατα ανεξάρτητα από τον τρόπο
φορολόγησης τους, καθώς και τα απαλλασσόµενα από το φόρο.

Αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός παροχής ρεύµατος όλων των κατοικιών είτε είναι
ιδιοκατοικούµενες είτε είναι µισθωµένες είτε δωρεάν παραχωρούµενες.

Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου
που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε
χιλιάδες (5000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον
δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.

Στο πρώτο µέρος του φυλλαδίου αυτού παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υπο-
χρεώσεις που έχουν οι φορολογούµενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτε-
ρο µέρος δίνονται οδηγίες για τη συµπλήρωση της δήλωσης. 

Για να µην υπάρξουν λάθη στην εκκαθάριση του φόρου λόγω πληµµελούς σύνταξης των
δηλώσεων από τους φορολογούµενους, παρακαλούµε να µελετηθεί το φυλλάδιο των
οδηγιών πριν την συµπλήρωση του εντύπου της δήλωσης. Παρακαλούµε επίσης για την
προσοχή σας ώστε η συµπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης να είναι ακριβής και
ορθή.

Επισηµαίνεται ότι ειδικά οι µισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευµένες αποδοχές του
έτους 2012 λόγω οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη τους, ακόµα και αν δεν έχει γίνει
επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην
οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκρι-
µένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος χωρίς να δηλώσουν τις
ανείσπρακτες αυτές δεδουλευµένες αποδοχές.

Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε
να είναι διαθέσιµες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Τέλος, για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες οι οποίες δίνονται µέσω αυτού
του φυλλαδίου, µπορείτε να απευθύνεστε στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. Ευχαριστούµε για τη
συνεργασία σας.

Ο Γεν.Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

1



124

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Ç ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ÁðïóôïëÞ ôçò ÅëëçíéêÞò ÖïñïëïãéêÞò Äéïßêçóçò åßíáé íá åéóðñÜôôåé ôï áêñéâÝò
ðïóü ôùí ðñïâëåðüìåíùí áðü ôç öïñïëïãéêÞ íïìïèåóßá åóüäùí, ìå ôï ÷áìçëüôåñï
äõíáôü êüóôïò ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï êáé ôï Äçìüóéï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò óýã÷ñïíç
ôå÷íïëïãßá êáé ìå ôñüðï ðïõ íá äéáóöáëßæåé ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðïëéôþí óôçí
áêåñáéüôçôá, ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé ôç äéêáéïóýíç ôïõ óõóôÞìáôïò.

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÎÅÔÁÓÇÓ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÙÍ 
ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÁËËÇËÙÍ

ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí  ëåéôïõñãåß åéäéêÞ åðéôñïðÞ, ãéá ôçí åîÝôáóç êáôáããåëéþí
óå âÜñïò ôùí Õðçñåóéþí (Öïñïëïãéêþí, Ôåëùíåéáêþí, Äçìïóéïíïìéêþí, Êôçìáôéêþí,
×çìéêþí êôë.) êáé ôùí õðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ  Ïéêïíïìéêþí.

Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí ôéò êáôáããåëßåò ôïõò, ãñáðôÜ Þ
ðñïöïñéêÜ, óôçí ðáñáêÜôù Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò áõôÞò, üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò
êáé þñåò (áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ, áðü þñá 7.30 ð.ì. - 15.30 ì.ì.). 

Á.  Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò óôçí ÁèÞíá

Ãéá êáôáããåëßåò ðïõ áöïñïýí õðáëëÞëïõò êáé Õðçñåóßåò üëùí ôùí ðåñéï÷þí ôçò ÅëëÜäïò.

Ôá÷. Ä/íóç: Εµµανουήλ Μπενάκη 13-16 & Νικηταρά 1, 10678 ÁèÞíá, 6ïò üñïöïò

ÔçëÝöùíá: 210-3231654, 210-5232390, 210-5244147

Fax: 210-5239703
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3

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÙÍ

ÐÑÏËÏÃÏÓ

ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ: ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1 Ðïéïé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç
2 Ðþò äçëþíåôáé ôï åéóüäçìá 
3 Ðþò êáé ðüôå õðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç 
4 Ðïý õðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç
5 Öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óõæýãùí-áíÞëéêùí Üãáìùí ðáéäéþí 
6 Õðïëïãéóìüò êáé êáôáâïëÞ ôçò ïöåéëÞò
7 ÄéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ óõíõðïâÜëëïíôáé ìå ôç äÞëùóç. 

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ: ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ 1 ÅÙÓ 11 ÔÇÓ ÄÇËÙÓÇÓ
ÐÉÍÁÊÁÓ 1 Óôïé÷åßá öïñïëïãïýìåíïõ
ÐÉÍÁÊÁÓ 2 ÐëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá
ÐÉÍÁÊÁÓ 3 Áöáßñåóç ðïóïý ëüãù áíáðçñßáò êôë. êáé ìåßùóç öüñïõ
ÐÉÍÁÊÁÓ 4 Öïñïëïãïýìåíá åéóïäÞìáôá

Á. Åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò
Â. Åéóüäçìá áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Ã. Åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Ä. Åéóüäçìá áðü åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá
Å. Åéóüäçìá áðü áêßíçôá
ÓÔ.Åéóüäçìá áðü êéíçôÝò áîßåò
Æ. Åéóüäçìá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò

ÐÉÍÁÊÁÓ 5 Ðñïóäéïñéóìüò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò
Á. Ãενικά
Β. Αυτοκίνητα 
Γ. Λοιπές δαπάνες
∆. Μαχητό τεκµήριο δαπάνης διαβίωσης
Ε. Λοιπές εξαιρέσεις από την εφαρµογή του τεκµήριου

ÐÉÍÁÊÁÓ 6 Ðñüóèåôá ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá - ÐïóÜ ðïõ ìåéþíïõí ôçí åôÞóéá äáðÜíç
ÐÉÍÁÊÁÓ 7 ÐïóÜ äáðáíþí ðïõ áöáéñïýíôáé áðü ôï óõíïëéêü åéóüäçìá
ÐÉÍÁÊÁÓ 8 ÐñïêáôáâëçèÝíôåò-ðáñáêñáôçèÝíôåò öüñïé
ÐÉÍÁÊÁÓ 9 Óôïé÷åßá ðñïóþðùí ðïõ óõíïéêïýí ìå ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò êáé ôïõò âáñýíïõí
ÐÉÍÁÊÁÓ 11 ÅðéóôñïöÞ öüñïõ

ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ: 
ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ 

Συµπληρωµατικός φόρος
Μειώσεις φόρου

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ
Πληρωµή οφειλών προς το ∆ηµόσιο
Αποστολή φορολογικής δήλωσης µέσω ΕΛΤΑ
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ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ
ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. ÐÏÉÏÉ Å×ÏÕÍ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÇ ÍÁ ÕÐÏÂÁËËÏÕÍ ÄÇËÙÓÇ
Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο,εφόσον έχει

την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστα-
τευόµενο µέλος.

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το εισόδηµα που προκύπτει στην
Ελλάδα ή εάν υπάγονται στις διατάξεις περί τεκµηρίων ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται ή όχι. Αλληλεγγύως
υπόχρεοι µε τους κατοίκους εξωτερικού είναι οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορες τους στην Ελλάδα. 

Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήµατα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης
τους, καθώς και τα απαλλασσόµενα από το φόρο. Για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο φορολογούµενα
εισοδήµατα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. 

2. ÐÙÓ ÄÇ ËÙ ÍÅ ÔÁÉ ÔÏ ÅÉ ÓÏ ÄÇ ÌÁ
1. Ïé óý æõ ãïé Ý ÷ïõí õ ðï ÷ñÝ ù óç íá õ ðï âÜë ëïõí êïé íÞ äÞ ëù óç ãéá ôá åé óï äÞ ìá ôÜ ôïõò, óôá ï ðïß á ï öü -

ñïò õ ðï ëï ãß æå ôáé ÷ù ñé óôÜ. Ó’áõ ôÞ ôçí ðå ñß ðôù óç ç äÞ ëù óç õ ðï ãñÜ öå ôáé êáé á ðü ôïõò äý ï óõ æý ãïõò.
2. Ïé óý æõ ãïé õ ðï âÜë ëïõí öï ñï ëï ãé êÞ äÞ ëù óç ÷ù ñé óôÜ óôéò á êü ëïõ èåò ðå ñé ðôþ óåéò:

- ¼ ôáí äå ìÝ íïõí ìá æß, êá ôÜ ôï ÷ñü íï õ ðï âï ëÞò ôçò äÞ ëù óçò, ëü ãù äéá êï ðÞò ôçò Ýã ãá ìçò óõì âß ù óçò.
- ¼ ôáí ï Ý íáò á ðü ôïõò äý ï åß íáé óå êá ôÜ óôá óç ðôþ ÷åõ óçò.
- ¼ ôáí ï Ý íáò á ðü ôïõò äý ï Ý ÷åé õðïâëçèåß óå äé êá óôé êÞ óõìðáñÜóôáóç.

3. Å ðß óçò, õ ðï ÷ñÝ ù óç ãéá ôçí õ ðï âï ëÞ ôçò äÞ ëù óçò Ý ÷ïõí:
- Ï ðá ôÝ ñáò ãéá ôá åé óï äÞ ìá ôá ôùí á íÞ ëé êùí ðáé äéþí ðïõ öï ñï ëï ãïý íôáé ÷ù ñé óôÜ. Áí äåí õ ðÜñ ÷åé
ðá ôÝ ñáò Þ Ý ÷åé ÷Ü óåé ôç ãï íé êÞ ìÝ ñé ìíá, ôçí õ ðï ÷ñÝ ù óç ãéá õ ðï âï ëÞ äÞ ëù óçò ôçí Ý ÷åé ç ìç ôÝ ñá.
- Ï êç äå ìü íáò Þ ï ðñï óù ñé íüò äéá ÷åé ñé óôÞò Þ ï óýíäéêïò ðôþ÷åõóçò Þ ï ìå óåã ãõïý ÷ïò ãéá ðå ñé -
ðôþ óåéò ó÷ï ëÜ æïõ óáò êëç ñï íï ìéÜò Þ å ðé äé êß áò Þ ìå óåã ãý ç óçò, á íôß óôïé ÷á.
- Ï å ðß ôñï ðïò Þ ï êç äå ìü íáò Þ ï äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò, óôéò ðå ñé ðôþ óåéò, á íôß óôïé ÷á, á íç ëß -
êùí Þ áõ ôþí ðïõ Ý÷ïõí õðïâëçèåß óå äé êá óôé êÞ óõìðáñÜóôáóç.
- Ïé êëç ñï íü ìïé ôïõ öï ñï ëï ãïõ ìÝ íïõ ãéá ôï óõ íï ëé êü åé óü äç ìÜ ôïõ ìÝ ÷ñé ôçí ç ìÝ ñá ôïõ èá íÜ ôïõ ôïõ.

3. ÐÙÓ ÊÁÉ ÐÏÔÅ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2013, των  υπόχρεων της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοι-
νωνίας µέσω διαδικτύου. 
2.  Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους µε τους δικούς τους κωδι-
κούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτηµένο λογιστή - φοροτεχνικό µε τους προσωπικούς του κωδικούς
πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενηµε-
ρωθεί από τα αρχεία της ΓΓΠΣ) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραµµένοι στις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του  Ν.1599/86 µε γνή-
σιο της υπογραφής του φορολογούµενου και της συζύγου του προς το λογιστή.
3. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται ενηµέρωση του τµήµατος Μητρώου της ∆.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την
υποβολή της δήλωσης.
4.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγµένης τεχνικής
αδυναµίας που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από την ΓΓΠΣ ή εφόσον κρίνεται από τον  αρµόδιο Προ�στά-
µενο ∆.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειµενική και πραγµατική αδυναµία υποβολής
της δήλωσης  µε ηλεκτρονικό  τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές  σε έντυπη µορφή στις αρµόδιες
∆.Ο.Υ..
Στις περιπτ. 3 και 4 η δήλωση υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα στον προ�στάµενο της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας (∆ΟΥ) προσωπικώς από τον φορολογούµενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο για αυτό.
5.  Οι κωδικοί των  χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγµή κάνουν χρήση των υφισταµένων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ µέχρι και την  30η Αυγούστου  2013 και θα µπορούν να υποβάλλουν
κάθε είδους δήλωση . 

4
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6.   Οι αρχικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκ-
τρονικά µέσω διαδικτύου. Αντιθέτως οι συµπληρωµατικές και τροποποιητικές  δηλώσεις θα υποβάλλονται
χειρόγραφα στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ..
Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης µπορει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την έναρξη του ωραρίου λει-

τουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών της επόµενης ηµέρας απο την ηµέρα λήξης της προθεσµίας αυτής.
Για το οικον. έτος 2013: Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30η Ιουνίου

2013. 

4. ÐÏÕ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ
Ç äÞ ëù óç ðñÝ ðåé íá õ ðï âëç èåß óôïí ðñï ú óôÜ ìå íï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðå ñé öÝ ñåéáò ðïõ âñß óêå ôáé ç êá ôïé -

êßá ôïõ öï ñï ëï ãïõ ìÝ íïõ. Óå ðå ñß ðôù óç ðïõ ï öï ñï ëï ãïý ìå íïò á óêåß á ôï ìé êÜ, å ìðï ñé êÞ å ðé ÷åß ñç óç Þ å -
ëåõ èÝ ñéï å ðÜã ãåë ìá èá õ ðï âëç èåß óôïí ðñï ú óôÜ ìå íï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðå ñé öÝ ñåéáò ðïõ âñß óêå ôáé ç Ý äñá
ôçò êý ñéáò å ðé ÷åß ñç óçò Þ ôïõ êý ñéïõ å ðáã ãÝë ìá ôüò ôïõ êá ôÜ ôï ÷ñü íï õ ðï âï ëÞò ôçò äÞ ëù óçò. 
¼ óïé öï ñï ëï ãïý ìå íïé óõì ìå ôÝ ÷ïõí óå ðñï óù ðé êÝò å ôáé ñß åò, Å.Ð.Å., êïé íù íß åò, êïé íï ðñá îß åò êôë. ôç äÞ -
ëù óÞ ôïõò èá ôçí õ ðï âÜë ëïõí óôç Ä.Ï.Õ. ôçò ðå ñé öÝ ñåéáò ðïõ âñß óêå ôáé ç êá ôïé êß á ôïõò êáé ü ÷é óôç Ä.Ï.Õ.
ôçò ðå ñé öÝ ñåéáò ðïõ âñß óêå ôáé ç Ý äñá ôçò å ôáé ñß áò, êïé íù íß áò, êïé íï ðñá îß áò êôë. 

Åé äé êÜ ãéá ôïõò öï ñï ëï ãïý ìå íïõò ðïõ êá ôïé êïýí óôï å îù ôå ñé êü êáé á ðï êôïýí åé óï äÞ ìá ôá óôçí Åë ëÜ -
äá, áñ ìü äéïò ãéá ôçí ðá ñá ëá âÞ ôçò äÞ ëù óçò åß íáé:

á) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí óôçí ÅëëÜäá áôïìéêÜ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç ãåíéêÜ
Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá, ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò ðåñéöÝñåéáò üðïõ
âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò êýñéáò åðé÷åßñçóÞò ôïõò Þ ôïõ êýñéïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò, êáôÜ ðåñßðôùóç. 

â) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá üëá ôá Üëëá öõóéêÜ ðñüóùðá: 
áá) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. Êáôïßêùí Åîùôåñéêïý, (Ìåôóüâïõ 4 Ô.Ê. 106 82 ÁèÞíá - ôçë.

8204604, Åéóüäçìá -8204603 - 8204627, Ìçôñþï 8204606 - FAX 8204630) åöüóïí üìùò ï
áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå Ä.Ï.Õ. ôçò
ðåñéï÷Þò ôïõ Íïìïý ÁôôéêÞò.

ââ) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò Ýäñáò ôçò ðñùôåýïõóáò ïðïéïõäÞðïôå íïìïý ôçò ×þñáò,
åöüóïí ï áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå
Ä.Ï.Õ. ôïõ íïìïý áõôïý. Áí  ëåéôïõñãïýí óå êÜðïéá ðñùôåýïõóá íïìïý ðåñéóóüôåñåò Ä.Ï.Õ., áñìüäéïò
åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Á´ Ä.Ï.Õ. ôçò ðñùôåýïõóáò áõôïý ôïõ íïìïý, åêôüò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò
üðïõ áñìüäéïò åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò È´ Ä.Ï.Õ. Èåóóáëïíßêçò.

ãã) Óôá íçóéÜ ôùí íïìþí ÁôôéêÞò, ÄùäåêáíÞóïõ, ËÝóâïõ, Ìáãíçóßáò, ÊáâÜëáò, ÊÝñêõñáò,
ÊåöáëëïíéÜò, ÊõêëÜäùí êáé ÓÜìïõ, åêôüò ôùí íçóéþí óôá ïðïßá âñßóêåôáé ç ðñùôåýïõóá ôùí íïìþí
áõôþí, áñìüäéá åßíáé ç Ä.Ï.Õ. êÜèå íçóéïý ãéá ôïõò êáôïßêïõò åîùôåñéêïý, ôùí ïðïßùí ïé áíôéðñüóùðïé
õðÜãïíôáé óå áõôÞí áíôßóôïé÷á, ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò.

Óôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßðôùóç â´ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ åßíáé êÜôïéêïé
áëëïäáðÞò êáé óõììåôÝ÷ïõí óå ïìüññõèìåò êáé åôåñüññõèìåò åôáéñßåò, óå êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ ðïõ
áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá, óå áóôéêÝò êåñäïóêïðéêÝò Þ ìç åôáéñßåò, óå óõììåôï÷éêÝò Þ áöáíåßò, óå
êïéíïðñáîßåò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí Þ óå Üëëá íïìéêÜ
ðñüóùðá, üðùò Å.Ð.Å., óùìáôåßá êôë., ðïõ Ý÷ïõí Ýäñá óôçí ÅëëÜäá.

Ï öïñïëïãïýìåíïò ïñßæåé ôïí áíôéðñüóùðü ôïõ óôçí ÅëëÜäá ìå ôçí áíáãñáöÞ ôùí óôïé÷åßùí áõôïý
óôçí Ýíäåéîç ôïõ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ ôïõ ðßíáêá 1 ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò (Ýíôõðï Å1).

Ìå ôïí ïñéóìü ôïõ áíôéðñïóþðïõ äå ìåôáèÝôåôáé ç õðï÷ñÝùóç ôïõ áëëïäáðïý ãéá õðïâïëÞ äÞëùóçò
öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò, óôïí áíôéðñüóùðï. Ï ôåëåõôáßïò ìðïñåß íá õðïâÜëåé ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò
åéóïäÞìáôïò ôïõ áëëïäáðïý ôïí ïðïßï áíôéðñïóùðåýåé ìüíïí åöüóïí äéáèÝôåé ó÷åôéêÞ åîïõóéïäüôçóç
ðñïò ôïýôï (ðáñÜãñáöïò 1 Üñèñïõ 62 í. 2238/1994). 

¼ óïé ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðáñáðÜíù ðåñßðôùóç â, êá èþò êáé ïé ðñï îå íé êïß õ ðÜë ëç ëïé ôïõ ÊñÜ ôïõò
ðïõ õ ðç ñå ôïýí óôï å îù ôå ñé êü, ìðï ñïýí íá åðéäþóïõí ôç äÞëùóÞ ôïõò óôçí ðñï îå íé êÞ áñ ÷Þ ôïõ ôü ðïõ
ðïõ äéá ìÝ íïõí, ç ï ðïß á ï öåß ëåé íá ôç äéá âé âÜ óåé óôïí ðñï ú óôÜ ìå íï ôçò áñ ìü äéáò Ä.Ï.Õ.
Ïé öï ñï ëï ãïý ìå íïé õ ðï ÷ñå ïý íôáé íá å íç ìå ñþ óïõí ôï ôìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò êá ôïé êß áò Þ ôïõ ôü -
ðïõ Ü óêç óçò ôïõ å ðáã ãÝë ìá ôüò ôïõò ãéá êÜ èå áë ëá ãÞ äéåý èõí óçò ìå ôçí õðïâïëÞ ôïõ ó÷åôéêïý åíôýðïõ.
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5. ÖÏÑÏËÏÃÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÓÕÆÕÃÙÍ - ÁÍÇËÉÊÙÍ ÁÃÁÌÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ
1. Ôï åéóüäçìá ôïõ åíüò óõæýãïõ ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ óõæýãïõ óôï üíïìÜ ôïõ êáé

öïñïëïãåßôáé ìáæß üôáí ðñïÝñ÷åôáé áðü åðé÷åßñçóç ðïõ åîáñôÜôáé ïéêïíïìéêÜ áðü ôïí Üëëï óýæõãï.
2. Ôï åéóüäçìá ôùí áíÞëéêùí Üãáìùí ðáéäéþí äçëþíåôáé êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ

Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï óõíïëéêü åéóüäçìá. Áí ïé ãïíåßò Ý÷ïõí ßóï ðïóü óõíïëéêïý åéóïäÞìáôïò, ôï åéóüäçìá
ôïõ áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðñïóôßèåôáé óôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá ôïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôüò Ý÷åé ÷Üóåé ôç ãïíéêÞ
ìÝñéìíá, ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ ãïíÝá êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìÜ ôïõ. Κατά τον ίδιο τρόπο
δηλώνεται και φορολογείται στο όνοµα του γονέα, το εισόδηµα των ανήλικων άγαµων τέκνων που προέρχε-
ται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες (παππούς-γιαγιά), στους οποίους είχαν µετα-
βιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων. Êáôåîáßñåóç, öïñïëïãåßôáé ÷ùñéóôÜ ôï åéóüäçìá ôïõ
áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðáéäéïý ðïõ ðñïÝñ÷åôáé á) áðü ôçí ðáñï÷Þ ôçò ðñïóùðéêÞò ôïõ åñãáóßáò â) áðü
ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü êëçñïíïìéÜ Þ áðü äùñåÜ, åêôüò áðü ôéò äùñåÝò
êáé ôéò ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò ðïõ ôïõ Ýãéíáí áðü ôïõò ãïíåßò ôïõ, ôá ïðïßá öïñïëïãïýíôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá
ðïõ ôïõ ôá ðáñá÷þñçóå ã) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü äùñåÝò Þ ãïíéêÝò
ðáñï÷Ýò, ðïõ Ýãéíáí ó’áõôü áðü ãïíÝá ôïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé áðïâéþóåé êáôÜ ôï ÷ñüíï ðïõ ðñïêýðôåé ôï
åéóüäçìá áðü áõôÜ ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ä) áðü óýíôáîç ëüãù èáíÜôïõ ôïõ ðáôÝñá Þ ôçò ìçôÝñáò ôïõ
å) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, ùò õðïêáôÜóôáôá
ôùí ðáñáðÜíù ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, ðïõ áíÞêáí óôï áíÞëéêï êáé åêðïéÞèçêáí, ìå åîáßñåóç ôï
åéóüäçìá áðü õðïêáôÜóôáôá ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óôï áíÞëéêï áðü ÷áñéóôéêÝò
ðáñï÷Ýò áðü ôïõò ãïíåßò, ïðüôå öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ ôï ðáñá÷þñçóå (õðïêáôÜóôáôï
åßíáé ôï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ðïõ ðåñéÝñ÷åôáé óôï áíÞëéêï ìåôÜ áðü ôçí åêðïßçóç, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ
áðüöáóç, ðåñéïõóéáêïý óôïé÷åßïõ ðïõ ôïõ áíÞêåé). Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò õðïâÜëëåôáé áðü ôï íüìéìï
åêðñüóùðï ôïõ áíçëßêïõ ÷ùñéóôÞ öïñïëïãéêÞ äÞëùóç, óôï üíïìá ôïõ áíçëßêïõ, óôï ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ
õðÜñ÷åé ç öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç.

Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαµο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για µια ή περ-
ισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δηλωσή του περιλαµβάνεται και το εισόδηµα που
προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε
αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

6. ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÂÏËÇ ÔÇÓ ÏÖÅÉËÇÓ
Á ðü ôçí åê êá èÜ ñé óç ôçò äÞ ëù óçò ìðï ñåß íá ðñï êý øåé õ ðï ÷ñÝ ù óç êá ôá âï ëÞò (÷ñå ù óôé êü õ ðü ëïé ðï)

Þ äé êáß ù ìá å ðé óôñï öÞò ÷ñç ìÜ ôùí (ðé óôù ôé êü õ ðü ëïé ðï). Ôï óý íï ëï ôçò ï öåé ëÞò êá ôá âÜë ëå ôáé óå ôñåéò (3)
ß óåò äü óåéò á ðü ôéò ï ðïß åò ç ðñþ ôç êá ôá âÜë ëå ôáé ìÝ ÷ñé ôçí ôå ëåõ ôáß á åñ ãÜ óé ìç, ãéá ôéò äç ìü óéåò õ ðç ñå -
óß åò,ç ìÝ ñá ôïõ å ðü ìå íïõ ìÞ íá á ðü ôç âå âáß ù óç ôïõ öü ñïõ êáé ç êá èå ìéÜ á ðü ôéò å ðü ìå íåò ôçí ôå ëåõ ôáßá
åñ ãÜ óé ìç, ãéá ôéò äç ìü óéåò õ ðç ñå óß åò, ç ìÝ ñá ôïõ ôñß ôïõ êáé ðÝ ìðôïõ ìÞ íá, á íôé óôïß ÷ùò, á ðü ôç âå âáß ù óç
ôïõ öü ñïõ. Áí ï öü ñïò âå âáéþ íå ôáé ôïõò ìÞ íåò Áý ãïõ óôï êáé Óå ðôÝì âñéï ôïõ ïé êåß ïõ ïé êï íï ìé êïý Ý ôïõò,
êá ôá âÜë ëå ôáé óå äý ï (2) ß óåò äü óåéò á ðü ôéò ï ðïß åò ç ðñþ ôç êá ôá âÜë ëå ôáé ìÝ ÷ñé ôçí ôå ëåõ ôáß á åñ ãÜ óé ìç,
ãéá ôéò äç ìü óéåò õ ðç ñå óß åò, ç ìÝ ñá ôïõ å ðü ìå íïõ ìÞ íá á ðü ôç âå âáß ù óç ôïõ öü ñïõ êáé ç äåý ôå ñç ôçí ôå -
ëåõ ôáß á åñ ãÜ óé ìç, ãéá ôéò äç ìü óéåò õ ðç ñå óß åò, ç ìÝ ñá ôïõ ôñß ôïõ ìÞ íá á ðü ôç âå âáß ù óç ôïõ öü ñïõ. Áí ï
öü ñïò âå âáéþ íå ôáé ôï ìÞ íá Ï êôþ âñéï ôïõ ïé êåß ïõ ïé êï íï ìé êïý Ý ôïõò êáé ìå ôÜ, êá ôá âÜë ëå ôáé å öÜ ðáî ìÝ ÷ñé
ôçí ôå ëåõ ôáß á åñ ãÜ óé ìç, ãéá ôéò äç ìü óéåò õ ðç ñå óß åò, ç ìÝ ñá ôïõ ìå èå ðü ìå íïõ ìÞ íá á ðü ôç âå âáß ù óç ôïõ
öü ñïõ. Áí ç óõ íï ëé êÞ ï öåé ëÞ åß íáé ìÝ ÷ñé 300 åõñþ ãéá ôïí ß äéï êáé ãéá ôç óý æõ ãü ôïõ á èñïé óôé êÜ, ìðï ñåß
íá êá ôá âëç èåß ìÝ ÷ñé ôçí ôå ëåõ ôáß á åñ ãÜ óé ìç, ãéá ôéò äç ìü óéåò õ ðç ñå óß åò, ç ìÝ ñá ôïõ ìå èå ðü ìå íïõ ìÞ íá
á ðü ôç âå âáß ù óç.

Εάν ο οφειλόµενος, µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση, φόρος καταβληθεί εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της
πρώτης δόσης ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες δόσεις παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό 1,5%. 

Áí ðñï êý øåé ðé óôù ôé êü õ ðü ëïé ðï áõ ôü èá å ðé óôñá öåß ìÝ óù ôùí ôñá ðå æþí, ü ðùò ðå ñé ãñÜ öå ôáé ðá ñá -
êÜ ôù óôç óõ ìðëÞ ñù óç ôïõ ðß íá êá 11 ôçò äÞ ëù óçò. Ôï íß æå ôáé ü ôé áí ôï å ðé óôñå öü ìå íï ðï óü ðñï Ýñ ÷å ôáé
á ðü ðñï êá ôá âï ëÞ ðñï ç ãïý ìå íïõ Ý ôïõò ðïõ äåí åîïöëÞèçêå Þ äåí åßíáé ãíùóôüò ï ôñüðïò åîüöëçóÞò
ôçò , êá èþò êáé áí õðÜñ÷åé ï ðïéá äÞ ðï ôå ï öåé ëÞ óôï Äç ìü óéï, ç å ðé óôñï öÞ ôùí ÷ñç ìÜ ôùí èá êá èõ óôå -
ñÞ óåé, ãéá ôß ðñÝ ðåé íá ðñï ç ãç èïýí ï ñé óìÝ íåò åí äï û ðç ñå óéá êÝò å íÝñ ãåéåò êáé ìå ôÜ íá äï èåß ç ó÷å ôé êÞ
å íôï ëÞ.

Ïäçãßåò ãéá ôïí ôñüðï åîüöëçóçò ôïõ öüñïõ äßíïíôáé óôç óåëßäá 63.
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7. ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ ÐÏÕ ÓÕÍÕÐÏÂÁËËÏÍÔÁÉ ÌÅ ÔÇ ÄÇËÙÓÇ
1. ¼ ëá ôá äé êáéï ëï ãç ôé êÜ ðïõ óõ íõ ðï âÜë ëï íôáé ìå ôçí å ôÞ óéá äÞ ëù óç öï ñï ëï ãß áò åé óï äÞ ìá ôïò

ðñÝ ðåé íá åß íáé äéá ôõ ðù ìÝ íá óôçí Åë ëç íé êÞ ãëþó óá. Áí ï åê äü ôçò áõ ôþí ôùí äé êáéï ëï ãç ôé êþí åß íáé
áë ëï äá ðüò, ãå íé êÜ, ìá æß ìå êá èÝ íá á ðü áõ ôÜ ôá äé êáéï ëï ãç ôé êÜ ðñÝ ðåé íá õ ðï âÜë ëå ôáé êáé ìå ôÜ öñá óÞ
ôïõ óôá Åë ëç íé êÜ.

Ç ìå ôÜ öñá óç áõ ôÞ ìðï ñåß íá ãß íå ôáé á ðü ï ðïéá äÞ ðï ôå Áñ ÷Þ, ãå íé êÜ Þ ðñü óù ðï ðïõ Ý ÷åé ôï ó÷å -
ôé êü äé êáß ù ìá.

2. Ç õ ðï âï ëÞ ôùí ðéï ðÜ íù äé êáéï ëï ãç ôé êþí ãß íå ôáé ìå ôá ðñù ôü ôõ ðá ôùí ó÷å ôé êþí ôé ìï ëï ãß ùí
Þ á ðï äåß îå ùí.

3. Ôá äé êáéï ëï ãç ôé êÜ ðïõ á ðáé ôïý íôáé óå êÜ èå ðå ñß ðôù óç êá èï ñß æï íôáé åß ôå á ðåõ èåß áò á ðü äéÜ ôá îç
ôïõ íü ìïõ, åß ôå á ðü õ ðïõñ ãé êÝò á ðï öÜ óåéò êáé äéá ôá ãÝò, êá èþò êáé ôçí á ðü öá óç ãéá ôïí ôý ðï êáé ðå ñéå -
÷ü ìå íï ôçò äÞ ëù óçò öï ñï ëï ãß áò åé óï äÞ ìá ôïò ïé êïí. Ý ôïõò 2013. Áí êÜ ðïéï äé êáéï ëï ãç ôé êü ðïõ á ðáé ôåß -
ôáé Ý ÷åé óõ íõ ðï âëç èåß ìå äÞ ëù óç ðñï ç ãïý ìå íïõ ïé êïí. Ý ôïõò, ç ï ðïß á õ ðï âëÞ èç êå óôçí ß äéá öï ñï ëï ãé êÞ
áñ ÷Þ, ìðï ñåß íá ãß íåé ó÷å ôé êÞ ñç ôÞ á íá öï ñÜ. Áí ü ìùò áõ ôü ôï äé êáéï ëï ãç ôé êü Ý ÷åé õ ðï âëç èåß óå Üë ëç
Ä.Ï.Õ. ðñÝ ðåé íá õ ðï âëç èåß íÝ ï, Ý óôù óå êõ ñù ìÝ íï öù ôï á íôß ãñá öï ôïõ ðñù ôï ôý ðïõ.

4. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά, τα
οποία φυλάσσονται από τον φορολογούµενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν.

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ
ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 1
¼ëåò ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 1 ðñÝðåé íá óõìðëçñùèïýí ìå ÊÅÖÁËÁÉÁ ãñÜììáôá. 
Óôç äÞëùóç Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß áðü ôçí õðçñåóßá ôá óôïé÷åßá óáò (õðï÷ñÝïõ-óõæýãïõ). ÅÜí óôçí

ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç õðÜñ÷ïõí ëÜèç óôá óôïé÷åßá áõôÜ, ðñÝðåé íá ôá äéïñèþóåôå åíþ óå ðåñßðôùóç
ðïõ äåí Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß ôá óôïé÷åßá ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá ôá óõìðëçñþóåôå. Ôï
åðþíõìï ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé üðùò êáé óôçí ôáõôüôçôá.

ÅÜí óôçí ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç öáßíåôáé üôé Ý÷åôå äçëþóåé ôï üíïìá ôïõ óõæýãïõ (ãõíáßêåò óå
÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç Þ äéáæåõãìÝíåò ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìç áëëÜîåé ôáõôüôçôá), áíôéêáôáóôÞóôå ôï üíïìá
ôïõ óõæýãïõ ìå ôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá. Ïé óôñáôéùôéêïß, ïé áóôõíïìéêïß, ïé ëéìåíéêïß, ïé ðõñïóâÝóôåò ðïõ äåí
áíáãñÜöïõí áñéèìü áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò, õðï÷ñåïýíôáé óôçí áíáãñáöÞ ôçò õðçñåóéáêÞò ôáõôüôçôáò.

Óç ìåéþ íå ôáé ü ôé ïé öï ñï ëï ãïý ìå íïé èá ðñÝ ðåé íá óõ ìðëç ñþ óïõí á ðá ñáß ôç ôá ôï ðá ñáë ëç ëü ãñáì ìï ìå
ôçí Ýí äåé îç “Á ñéè ìüò Öï ñïë. Ìç ôñ. Óõ æý ãïõ” ìå ôïí Á.Ö.Ì. ôçò óõ æý ãïõ å öü óïí ôçò Ý ÷åé ÷ï ñç ãç èåß
Á.Ö.Ì. åß ôå ëü ãù õ ðï âï ëÞò äÞ ëù óçò Ý íáñ îçò å ðáã ãÝë ìá ôïò (å ìðï ñé êÞ äñá óôç ñéü ôç ôá Þ å ëåõ èÝ ñéï å ðÜã -
ãåë ìá) åß ôå ëü ãù õ ðï âï ëÞò óôï ðá ñåë èüí, ðñéí á ðü ôç óý íá øç ãÜ ìïõ, äÞ ëù óçò öï ñï ëï ãß áò åé óï äÞ ìá ôïò,
åß ôå á ðü Üë ëç áé ôß á (ð.÷. á ãï ñÜ å ðé âá ôé êïý áõ ôï êé íÞ ôïõ é äéù ôé êÞò ÷ñÞ óçò êôë.). Óå êá ìéÜ ðå ñß ðôù óç, ðñï -
êåé ìÝ íïõ ãéá Ýã ãá ìç, äå èá ãñÜ öå ôáé óôï ôå ôñá ãù íß äéï áõ ôü ï Á.Ö.Ì. ôïõ óõ æý ãïõ ôçò, áëëÜ èá
óõìðëçñþíåôáé ìüíï ìå ôï äé êü ôçò Á.Ö.Ì. 
ÐÑÏÓÏ×Ç: 1) Ãéá ôïí õðü÷ñåï: ç äéåýèõíóç åðáããÝëìáôïò óõìðëçñþíåôáé ìüíï áðü üóïõò áðïêôïýí
åéóüäçìá áðü åðé÷åéñÞóåéò ãåíéêÜ êáé åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá, åíþ ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò
óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üëïõò áíåîáéñÝôùò ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò.

2) Ãéá ôç óýæõãï: óõìðëçñþíåôáé êáôÜ ðåñßðôùóç ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò Þ ôïõ
åðáããÝëìáôïò, åöüóïí åßíáé åðéôçäåõìáôßáò.

Å ðé ðëÝ ïí å Üí åß óôå Ýã ãá ìïò ðñÝ ðåé íá óç ìåéþ óå ôå “×”  ðÜ íù óôç ëÝ îç “ÅÃ ÃÁ ÌÏÓ”. 
(Ìç óçìåéþíåôå “×” áí åßóôå äéáæåõãìÝíïò Þ âñßóêåóôå óå ÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç).
Åðßóçò, ôá óôïé÷åßá ôïõ åêðñïóþðïõ (êçäåìüíá, áíôéðñïóþðïõ, äéêáóôéêïý óõìðáñáóôÜôç, ðñïóùñéíïý

äéá÷åéñéóôÞ Þ óýíäéêïõ ðôþ÷åõóçò êôë.) Þ áíôéêëÞôïõ, åöüóïí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç õðïâïëÞò äÞëùóçò ãéá
ôá åéóïäÞìáôá:
á) Ðñïóþðïõ ðïõ êáôïéêåß óôçí áëëïäáðÞ êáé áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ðçãÞ ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÅëëÜäá. 
â) Áíçëßêïõ Þ ðñïóþðïõ ðïõ Ý÷åé õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç.ã) Ðñïóþðïõ ðïõ áðåâßùóå, ãéá
ôï ïðïßï ç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç õðïâÜëëåôáé áðü ôïõò êëçñïíüìïõò ôïõ. ä) Ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò.
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å) Áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß õðü ìåóåããýçóç Þ âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç åðéäéêßáò. 
óô) ÖïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ êáôïéêåß åêôüò ôçò ðåñéöÝñåéáò ôçò Ä.Ï.Õ. óôçí ïðïßá õðïâÜëëåé ôç öïñïëïãéêÞ
ôïõ äÞëùóç.

Å ðß óçò, ôï ðá ñáë ëç ëü ãñáì ìï ìå ôçí Ýí äåé îç “Á ñéè ìüò Öï ñïë. Ìç ôñ. Åê ðñ/ðïõ” á öï ñÜ ôïí Á.Ö.Ì. ôïõ
åê ðñï óþ ðïõ êáé óõ ìðëç ñþ íå ôáé á ðá ñáß ôç ôá, å öü óïí âÝ âáéá á íá ãñÜ öï íôáé óôïé ÷åß á åê ðñï óþ ðïõ óôï óþ -
ìá ôçò äÞ ëù óçò. Óå ðå ñß ðôù óç ðïõ åê ðñü óù ðïò åß íáé ãõ íáß êá èá óõìðëçñþóåé óôï ðåäßï áõôü ôï äéêü
ôçò Á.Ö.Ì.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 2
Óôïí ðßíáêá áõôü åßíáé óõãêåíôñùìÝíåò êÜðïéåò ðëçñïöïñßåò, ïé ïðïßåò åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá ôï óùóôü
õðïëïãéóìü ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò.

Ï ðßíáêáò áõôüò óõìðëçñþíåôáé ìüíï óå êáôáöáôéêÞ ðåñßðôùóç, ïðüôå èá óçìåéþíåôå “×” ðÜíù
óôç ëÝîç “ÍÁÉ”. Óå áñíçôéêÞ ðåñßðôùóç äå èá óçìåéþíåôå ôßðïôá, εκτός ôïõ êùäéêïý 010 ðïõ
ðñïâëÝðåôáé äéáãñÜìéóç óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá ôçëåöùíéêÞò
êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò ôçò äÞëùóçò.
Êùäéêïß 327-328. Óçìåéþóôå “×” ðÜ íù óôç ëÝ îç “ÍÁÉ”, áí ï ß äéïò Þ και ç óý æõ ãüò óáò õ ðï âÜ ëλå ôå äÞ ëù -

óç  öïñï ëï ãß áò åé óï äÞ ìá ôïò ãéá ðñþ ôç öï ñÜ.
Êùäéêïß 319-320. Óçìåéþ óôå “×” ðÜ íù óôç ëÝ îç “ÍÁÉ”, áí åß óôå êÜ ôïé êïò å îù ôå ñé êïý ï ß äéïò Þ και ç

óý æõ ãüò óáò και á ðï êôÞ óá ôå åé óü äç ìá óôçí Åë ëÜ äá. Óõ ìðëç ñþ íå ôáé êáé ü ôáí ç äÞ ëù -
óç õ ðï âÜë ëå ôáé å ðåé äÞ Ý ÷å ôå óôçí êõ ñéü ôç ôá Þ êá ôï ÷Þ óáò óôçí Åë ëÜ äá å ðé âá ôé êü áõ -
ôïêß íç ôï é äéù ôé êÞò ÷ñÞ óçò ðïõ äåí áðáëëÜóóåôáé áðü ôην αντικειµενική δαπάνη Þ
áãïñÜóáôå áõôïêßíçôï Þ áêßíçôï Þ áíåãåßñåôå ïéêïäïìÞ êëð. ή διατηρείτε µία ή περισ-
σότερες δευτερεύουσες κατοικίες µε συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τ.µ., ÷ùñßò íá
Ý÷åôå ðñáãìáôéêü åéóüäçìá.

Êùäéêοί 023-024. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάν ο ίδιος ή και η σύζυγός σας είστε δηµόσιος
υπάλληλος που υπηρετείτε στην αλλοδαπή ή υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών
ή λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της
Μ.Ε.Α., στις Ευρωπα�κές Κοινότητες ή στρατιωτικός που υπηρετείτε στην αλλοδαπή, ή
υπάλληλος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, ή του Εθνικού
Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ή της Πανελλήνιας Συνοµο-
σπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών που υπηρετείτε στα οικεία αντιπροσω-
πευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες. Επίσης σηµειώστε “Χ” εάν διαµένετε σε οίκο
ευγηρίας, ή είστε φυλακισµένος ή είστε κάτοικος κράτους µέλους της Ευρωπαικής
Ένωσης και αποκτάτε εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισο-
δήµατός σας.

Êùäéêüò 329. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êçäåìüíáò
ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò, ìåóåããõïý÷ïò, ðñïóùñéíüò äéá÷åéñéóôÞò, Þ óýíäéêïò
ðôþ÷åõóçò.

Êùäéêüò 330. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”,  áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò åðßôñïðïò,
êçäåìüíáò áíçëßêïõ Þ äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò.

Êùäéêüò 331. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êëçñïíüìïò ôïõ
öïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ áðåâßùóå.

Êùäéêïß 011-012. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ìÝóá óôï 2012 ðÞñáôå êÜðïéï ðïóü óôåãáóôéêïý
åðéäüìáôïò áðü ôïí åñãïäüôç óáò, áíåîÜñôçôá áðü ôï áí ÷ïñçãÞèçêå για üëï ôï ÷ñüíï Þ
για ìåñéêïýò ìÞíåò, êáèþò êáé áí öïñïëïãÞèçêå ùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò
Þ ü÷é.

Êùäéêïß 013-014. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, εάν εσείς ή και η σύζυγός σας είστε συνταξιούχοι
και έχετε γεννηθεί µέχρι 31-12-1947. 

Êùäéêïß 015-016. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, åöüóïí áðïêôÞóáôå åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò
õðçñåóßåò (ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, óõíôÜîåéò êôë.) êáé ðñïóöÝñáôå õðçñåóßåò Þ
êáôïéêÞóáôå, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá åííÝá ìÞíåò ìÝóá óôï 2012 óå ðåñéï÷Þ ðïõ âñßóêåôáé
óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò
êáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå æþíç âÜèïõò 20 ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç ìåèïñéáêÞ
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ãñáììÞ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëáò, Êéëêßò,
Óåññþí êáé ÄñÜìáò. Óçìåéþíåôáé üôé áí ìéá ðüëç Þ Ýíá ÷ùñéü âñßóêåôáé êáôÜ Ýíá ôìÞìá
ìüíï ìÝóá óôç æþíç ôùí 20 ÷éëéïìÝôñùí, τï äéêáßùìá ôçò ðñïóáýîçóçò ôùí ðïóþí
ìåßùóçò ôïõ öüñïõ το Ý÷ïõí üëïé üóïé êáôïéêïýí Þ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò óôçí ðüëç áõôÞ
Þ ôï ÷ùñéü. Τις προ�ποθέσεις αυτές µπορεί να τις έχει και ο ένας µόνο εκ των συζύγων.
Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé áðü üóïõò äçëþíïõí ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí.

Êùäéêïß 017-018. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάν εσείς ή και η σύζυγός σας γεννηθήκατε από
1-1-1982 και µετά.

Êùäéêïß 019-020. Σηµειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε επιτ-
ηδευµατίας που εκδίδει ΑΠΥ, ασκείτε ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθ-
ερο επάγγελµα και έχετε έγγραφη σύµβαση µε µέχρι τρία (3) φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα ή ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων σας
προέρχεται από ένα (1) από αυτά τα πρόσωπα που λαµβάνουν τις υπηρεσίες σας.

Êùäéêïß 027-028. Σηµειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας ασκείτε εµπο-
ρική επιχείρηση και έχετε γεννηθεί µέχρι και την 31/12/1950.

Êùäéêïß 021-022. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείς ή και η σύζυγός σας έχετε υποπέσει σε
παραβάσεις των περιπτ.α’ και η’ της παραγρ.8 και των περιπτ. α’ και β’ της παραγράφ.
10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, (µη έκδοση στοιχείου, µη καταχώρηση ή ανακριβής
καταχώρηση στοιχείων, έκδοση πλαστού ή εικονικού στοιχείου, λήψη εικονικού
στοιχείου, νόθευση φορολογικού στοιχείου, καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων
χωρίς φορολογικό στοιχείο) που αφορούν τη χρήση 1-1-2012 έως 31-12-2012, εφόσον
σας έχουν κοινοποιηθεί µέχρι τη λήξη υποβολής της δήλωσης.

Êùäéêïß 025-026. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείς ή και η σύζυγός σας εµπίπτετε στις δια-
τάξεις του άρθρου 73 του ν.3842/2010, µε τις οποίες δίδονται κίνητρα στις επιχειρή-
σεις που µειώνεται ο κύκλος εργασιών προκειµένου να διατηρήσουν το προσωπικό
τους.

Êùäéêïß 007-008. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” και στα δύο τετραγωνίδια εάí ο ίδιος και η σύζυγός
σας κατοικείτε µόνιµα σε νησί µε πλυθησµό κάτω απο 3.100 κατοίκους. Σε αυτήν την
περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της
Κοινότητας οτι είστε γραµµένοι στα οικεία δηµοτολόγια και ότι κατοικείτε µόνιµα στην
περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω
απο 3.100 κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. Στην περίπτωση που ο
ένας από τους συζύγους διαµένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλ-
λαγή µόνο ο άλλος σύζυγος εφόσον ο ίδιος και η οικογένειά του- τέκνα κτλ., κατοικούν
µόνιµα στο νησί, οπότε σηµειώνετε “Χ” στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Êùäéêïß 385-386. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå êÜôïéêïé ÷þñáò - ìÝëïõò ôçò Å.Å. ï ßäéïò
Þ και ç óýæõãüò óáò και áðïêôÞóáôå óôçí ÅëëÜäá ðÜíù áðü ôï 90% ôïõ óõíïëéêïý
ðáãêüóìéïõ åéóïäÞìáôüò óáò.

Êùäéêïß 029-030. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείς ή και η σύζυγός σας έχετε περιουσία
(ακίνητα, καταθέσεις κτλ.) στο εξωτερικό.

Êùäéêïß 905-906. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò åßóôå ôõöëïß êáé ãåíéêÜ
âñßóêåóôå äéáñêþò óå êáôÜóôáóç ðïõ áðáéôåß óõíå÷Þ åðßâëåøç, ðåñéðïßçóç êáé
óõìðáñÜóôáóç Üëëùí ðñïóþðùí (áðüëõôïò áíáðçñßá). Åðßóçò êáé üôáí åßóôå ïëéêþò
ôõöëïß Þ ðáñïõóéÜæåôå âáñéÝò êéíçôéêÝò áíáðçñßåò, ðïõ õðåñâáßíïõí óå ðïóïóôü ôï
ïãäüíôá ôïéò åêáôü (80%). Ôá áðáëëáóóüìåíá ðïóÜ ôùí ðéï ðÜíù ðñïóþðùí èá
ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíáãñáöåß óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 657-658 ôïõ ðßíáêá 6 ôçò
äÞëùóçò åíþ ï ôõ÷üí öüñïò ðïõ Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß ãéá ôá õðüøç ðïóÜ óôïõò
êùäéêïýò 313-316 ôïõ ðßíáêá 8 ôçò äÞëùóçò.
Ôïíßæåôáé üôé, áí äåí Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß öüñïò ãéá ôá ðïóÜ áõôÜ, äåí áðáéôåßôáé ç
óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí áñéèìþí 905-906 ôïõ ðßíáêá áõôïý. 

Êùäéêïß 913-914. Σηµειώστε ‘’Χ’’  πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας παρουσιάζε-
τε βαριά κινητική αναπηρία µε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) ακριβώς.

Êùäéêïß 911-912. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï
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ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ. 
Êùäéêüò 010. Óçìåéþóôå “×” óôï ôåôñáãùíßäéï áí äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá

ôçëåöùíéêÞò êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò äçëþóåùí
Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò Öõóéêþí Ðñïóþðùí. Ðñüêåéôáé ãéá:
á) ôçí õðçñåóßá «ÅíçìÝñùóç ÅêêáèÜñéóçò» ðïõ ðñïóöÝñåôáé ìÝóù Internet
(www.gsis.gr).
â) ôçí õðçñåóßá ðëçñïöüñçóçò åêêáèÜñéóçò ìÝóù óôáèåñïý ôçëåöþíïõ ðïõ êÜèå
÷ñüíï ç Ã.Ã.Ð.Ó. áíáêïéíþíåé ãéá ôï ëüãï áõôü.
ã) ôçí õðηñåóßá M - TAXIS ãéá ðëçñïöüñçóç åêêáèÜñéóçò ìÝóù ìçíõìÜôùí SMS.

ÐÑÏÓÏ×Ç: ÅðéëÝãïíôáò ôç ìç Ýíôáîç óôéò ðáñáðÜíù õðçñåóßåò äåí èá Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ëÜâåôå
êáìßá ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åêêáèÜñéóçò ôïõ Öüñïõ ÅéóïäÞìáôïò Ö.Ð. ìÝóù ôùí
áõôïìáôïðïéçìÝíùí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí.

ÓΥÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 3
Óôïí ðßíáêá áõôü èá äþóåôå ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ åßíáé áíáãêáßåò ãéá ôçí áý îç óç ôïõ á öï ñï ëü ãç ôïõ
ðïóïý ôïõ ðñþ ôïõ êëé ìá êß ïõ åé óï äÞ ìá ôïò ôçò êëß ìá êáò áíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ âáñýíïõí
ôï öïñïëïãïýìåíï, êáèþò êáé την αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίµακας κατά 2.000 ευρώ σε
ανάπηρους, τυφλούς κ.τ.λ.
ÁðáíôÞóôå óôá åñùôÞìáôá ôïõ ðßíáêá óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ áêïëïõèïýí.
Êùäéêïß 001-002. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò: 

á) ÐáñïõóéÜæåôå íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç óå ðïóïóôü
67% êáé ðÜíù. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå ãíùìÜôåõóç της Πρω-
τοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής της Νοµαρχίας ή του αρµόδιου ΚΕΠΑ, αν η γνωµά-
τευση εκδόθηκε από 1/9/2011 και µετά, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ðïóïóôü
áíáðçñßáò 67% êáé ðÜíù áðü íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç,
ôá áßôéá áõôÞò êáé ç ÷ñïíéêÞ ôçò äéÜñêåéá. Äå ëáìâÜíåôáé õðüøç åðáããåëìáôéêÞ Þ
áóöáëéóôéêÞ áíáðçñßá. Áí ç áðüöáóç ôçò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò éó÷ýåé ãéá áüñéóôï
÷ñüíï, ôüôå õðïâÜëëåôáé ìßá ìüíï öïñÜ. Áíôßèåôá, áí éó÷ýåé ãéá ïñéóìÝíï ÷ñüíï, ðñÝðåé
íá õðïâÜëëåôáé íÝá áðüöáóç ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ðñþôçò. Σηµειώνεται ότι οι ήδη εκδοθ-
είσες γνωµατεύσεις (πριν την 01.09.2011) από τις Πρωτοβάθµιες Υγειονοµικές Επιτρ-
οπές των νοµαρχιών, µπορούν να χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση φορολογικών
ελαφρύνσεων επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς µέχρι την
ηµεροµηνία που λήγει η ισχύς τους, (χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόµενοι να εξετά-
ζονται εκ νέου από τις Υγειονοµικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, όπως επισηµαίνεται στην
αριθµ. πρωτ. Φ80000/οικ.30002/1896/14.12.2011  εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης), µόνο εφ’ όσον έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στις υφιστάµενες σχετικές φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση που έχουν
εκδοθεί ελλιπείς γνωµατεύσεις, ή γνωµατεύσεις από αναρµόδιες, βάσει του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου, υγειονοµικές επιτροπές, δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές για
την αναγνώριση φορολογικών ελαφρύνσεων.
â) Åßóôå ôõöëüò, ãñáììÝíïò óôï ïéêåßï ìçôñþï ðïõ ôçñåßôáé óôç Ä/íóç ôçò ïéêåßáò
Περιφέρειας ή ∆ήµου. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò
Äéåýèõíóçò ôçò ïéêåßáò Περιφέρειας ή ∆ήµου üôé åßóôå ãñáììÝíïò óôï ìçôñþï ôõöëþí
ðïõ ôçñåßôáé ó’áõôÞ.
ã) Åßóôå íåöñïðáèÞò ðïõ ôåëåßôå õðü áéìïêÜèáñóç Þ ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷åôå êÜ-
íåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷åôå áðü ìåóïãåéáêÞ, äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñï-
äñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíåôå ìåôáããßóåéò áßìáôïò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç
óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç íïóïêïìåßïõ, éäéùôéêÞò êëéíéêÞò êôë., üðïõ êÜíåôå ôçí áéìï-
êÜèáñóç Þ ôéò ìåôáããßóåéò, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç êáôÜóôáóÞ óáò áõôÞ.
ä) Åßóôå áíÜðçñïò áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò êáé óõíôáîéïäïôåßóèå áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï
ãéá ôçí áéôßá áõôÞ, áíåîÜñôçôá áí ç áíáðçñßá óáò ðñïÞëèå áðü ðïëåìéêÞ áéôßá Þ óå
åéñçíéêÞ ðåñßïäï.
å) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ Ý÷åé ôåèåß óå êáôÜóôáóç ðïëåìéêÞò äéáèåóéìüôçôáò.
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óô) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ ôåëåß óå êáôÜóôáóç õðçñåóßáò ãñáöåßïõ ëüãù ðïëåìéêïý
ôñáýìáôïò Þ íïóÞìáôïò ðïõ åðÞëèå ëüãù êáêïõ÷éþí óå ðïëåìéêÞ ðåñßïäï.
æ) Åßóôå áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò ôùí ÓùìÜôùí Áóöáëåßáò êáé Ý÷åôå õðá÷èåß óôéò
äéáôÜîåéò ôïõ í.1579/1950 êáé í.ä.330/1947.
ç) Åßóôå áíÜðçñïò óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóôå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé
äåí ôçí ðáßñíåôå ãéáôß äéïñéóôÞêáôå óå Ýììéóèç äçìüóéá èÝóç êáé ðáßñíåôå ìéóèü.
è) Åßóôå óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóèå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé
ðáñáéôçèÞêáôå áðü áõôÞ ãéáôß åðéëÝîáôå ôç óýíôáîç ìå âÜóç ôá ÷ñüíéá ôçò õðçñåóßáò óáò.
é) Åßóôå èýìá ðïëÝìïõ êáé ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ðïëåìéêÞ áéôßá.
éá) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý ðïõ Ýðáèå óôïí ðüëåìï êáé ï ïðïßïò áðü ôï
ëüãï áõôü ôÝèçêå óå äéáèåóéìüôçôá Þ áðïóôñáôåßá êáé ìåôáãåíÝóôåñá áðåâßùóå êáé
ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç. Åðßóçò, áí åßóèå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áíÜðçñïõ ïðëßôç ðïõ
áðåâßùóå êáé ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç.
éâ) Åßóôå èýìá áðü ôïí Üìá÷ï ðëçèõóìü êáé óõíôáîéïäïôåßóôå ëüãù ðïëåìéêÞò áéôßáò.
éã) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý Þ ïðëßôç, ï ïðïßïò áðåâßùóå êáôÜ ôçí
åêôÝëåóç äéáôáãìÝíçò õðçñåóßáò óå åéñçíéêÞ ðåñßïäï êáé äéêáéïýóôå óýíôáîç áðü ôï
Äçìüóéï Ôáìåßï ãéá ôçí áéôßá áõôÞ.
éä) Ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï ùò áíÜðçñïò Þ èýìá åèíéêÞò áíôßóôáóçò
Þ åìöýëéïõ ðïëÝìïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí 1543/1985 (ÖÅÊ 73Á) êáé
1863/1985 (ÖÅÊ 204Á), üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôï íüìï 1976/1991 (ÖÅÊ 184 Á).

Êùäéêïß 003-004. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9/1. Ãéá ðáñÜäåéãìá,
áí óôïí ðßíáêá 9/1 Ý÷åôå ãñÜøåé ôá ïíüìáôá ôñéþí ôÝêíùí, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï
ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå ôïí áñéèìü “3”. Áí Ýíá áðü ôá ôÝêíá áõôÜ åßíáé ôçò
óõæýãïõ, áðü ðñïçãïýìåíï ãÜìï, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå
ôïí áñéèìü “2” êáé ìåôÜ ôïí êùäéêü 004 ôïí áñéèìü “1” êôë.

Êùäéêïß 005-006. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9 åöüóïí áõôÜ
Ý÷ïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù, åßíáé ôõöëÜ, åßíáé íåöñïðáèÞ õðü áéìïêÜèáñóç Þ
ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷ïõí êÜíåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷ïõí áðü ìåóïãåéáêÞ,
äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíïõí ìåôáããßóåéò áßìáôïò 
êôë., äçëáäÞ åöüóïí Ý÷ïõí ìßá áðü ôéò éäéüôçôåò (á) ùò (éä) ðïõ áíáöÝñïíôáé ðéï ðÜíù 
(ÊÁ 001-002) ãéá ôïí ßäéï ôï öïñïëïãïýìåíï. Ï áñéèìüò (ð.÷. “1”, “2” êôë.) ôùí
ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôïí õðü÷ñåï èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï 
ìåôÜ ôïí êùäéêü 005 êáé ï áñéèìüò ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôç óýæõãï 
èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 006.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4
Óôïí ðßíáêá áõôü èá ãñÜøåôå ôá öïñïëïãïýìåíá åéóïäÞìáôÜ óáò áíÜëïãá ìå ôçí ðçãÞ (êáôçãïñßá)
ðñïÝëåõóÞò ôïõò, êáèþò êáé ôá åéóïäÞìáôá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.

Ï ðßíáêáò áõôüò Ý÷åé åðôÜ êåöÜëáéá áðü ôï Á ìÝ÷ñé êáé ôï Æ.
Åéäéêüôåñá:

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Á. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÌÉÓÈÙÔÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ 
Åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ ðñïêýðôåé áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá,

åðé÷ïñçãÞóåéò, åðéäüìáôá êôë. êáé ãåíéêÜ áðü êÜèå ðáñï÷Þ ðïõ êáôáâÜëëåôáé ðåñéïäéêÜ ùò áíôÜëëáãìá
åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ ðñïêýðôåé áðü óõíôÜîåéò (êýñéåò Þ åðéêïõñéêÝò),
ìåñßóìáôá Þ âïçèÞìáôá êáé êÜèå Üëëïõ åßäïõò ðáñï÷Ýò ðïõ êáôáâÜëëïõí ïé áóöáëéóôéêïß öïñåßò óôïõò
óõíôáîéïý÷ïõò ôïõò.

Ïìïßùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêçãüñïé ùò
ðÜãéá áíôéìéóèßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ íïìéêþí õðçñåóéþí, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé îåíáãïß ïé
ïðïßïé õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 1545/1985.

Åðßóçò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ç ùöÝëåéá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêáéïý÷ïé êáôÜ ôçí
Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 13 ôïõ Üñèñïõ
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13 ôïõ ê.í. 2190/1920, óå ôéìÞ êáôþôåñç áðü ôç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí ôçò
óõãêåêñéìÝíçò åôáéñåßáò, υπο την προûπόθεση οτι το δικαίωµα ασκείται σε χρόνο κατα τον οποίο ο διακιούχος
δεν έχει αποχωρήσει από την εταιρία. Ôá ßäéá åöáñìüæïíôáé êáé ãéá ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí
áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ôï ðñïóùðéêü çìåäáðÞò óõíäåäåìÝíçò
áíþíõìçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 42å ôïõ ê.í. 2190/1920.

Êáèáñü åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ áðïìÝíåé ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí åéóöïñþí
óôá ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá, ðïõ âáñýíïõí ðñáãìáôéêÜ ôï ìéóèùôü Þ óõíôáîéïý÷ï.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ êáèáñïý åéóïäÞìáôïò äåí ðñÝðåé íá áöáéñÝóåôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ
και το ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόµου ν. 3986/2011 ðïõ
ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áðïäï÷Ýò, ïýôå ôéò êñáôÞóåéò ðïõ Ýãéíáí áðü ôï ìéóèü ãéá ôçí åîüöëçóç
óôåãáóôéêïý Þ Üëëïõ äáíåßïõ. Åðßóçò, ïé êÜèå åßäïõò êáèáñÝò áðïäï÷Ýò, ðñüóèåôåò áìïéâÝò,
áðïæçìéþóåéò, óõíôÜîåéò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï 2012 óå ìéóèùôïýò êáé
óõíôáîéïý÷ïõò ìå âÜóç íüìï, äéêáóôéêÞ áðüöáóç Þ óõëëïãéêÞ óýìâáóç, και για τις οποίες οι δικαιούχοι
επέλεξαν να φορολογηθούν στο χρόνο εισπραξης (2012) êáèþò êáé ïé äåäïõëåõìÝíåò êáèáñÝò
áðïäï÷Ýò ðñïçãïýìåíùí åôþí ðïõ åéóðñÜ÷èçêáí êáèõóôåñçìÝíá ìÝóá óôï Ýôïò 2012 λόγω επίσχεσης
εργασίας από τους µισθωτούς Þ ï åñãïäüôçò ôïõò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç ðôþ÷åõóçò, èá ãñáöôïýí
áöïý åêðåóèåß ðïóïóôü 20% ôïõ êáèáñïý ðïóïý, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý,
óõíáèñïéæüìåíåò ìå ôõ÷üí Üëëá åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò ôïõ Ýôïõò 2012. ÖõóéêÜ áí ç
ìåßùóç ôïõ 20% óôá áíáäñïìéêÜ Ý÷åé õðïëïãéóôåß êáé åìöáíßæåôáé óôçí ïéêåßá âåâáßùóç ðïõ äüèçêå áðü
ôïí åñãïäüôç Þ óõíôáîéïäïôéêü öïñÝá, ïé åíäåßîåéò èá óõìðëçñùèïýí ìå ôá ðïóÜ ðïõ ãñÜöïíôáé óôçí
õðüøç âåâáßùóç.

Για τις αποδοχές ή συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδροµικά µέσα στο 2012 σε µισθωτούς και συντα-
ξιούχους µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση και για τις οποίες οι δικαιούχοι επέλε-
ξαν να φορολογηθούν στα έτη που ανάγονται καθώς και στις περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερηµέ-
να συντάξεις, αναδροµικά από ασφαλιστικούς οργανισµούς, ÷ñüíïò áðüêôçóçò ôùí áíáäñïìéêþí áõôþí
áðïäï÷þí èåùñåßôáé ï ÷ñüíïò ðïõ ï äéêáéïý÷ïò áðüêôçóå äéêáßùìá åßóðñáîçò êáé èá äçëùèïýí ìå
óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç óôï ÷ñüíï ðïõ áöïñïýí.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Äéåõêñéíßæåôáé üôé áðáëëÜóóåôáé áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò êáé ü÷é áðü êñáôÞóåéò êôë., êÜèå
åðßäïìá Þ ðáñï÷Þ ìüíï åöüóïí áíáöÝñåôáé ñçôÜ óôï Üñèñï 6 ôïõ í.2238/1994 Þ óôï íüìï ðïõ ÷ïñçãåß,
αυτά.

Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôïõ ðßíáêá 4Á äéåõêñéíßæïõìå ôá åîÞò:
Êùäéêïß 301-302. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá, áèñïßæïíôáò üëá ôá êáèáñÜ ðïóÜ ðïõ ðÞñáôå ùò

ìéóèùôüò áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, åðéäüìáôá, ôçí ùöÝëåéá ðïõ áðïêôÞóáôå ôüóï
êáôÜ ôçí Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí üóï êáé áðü
ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óå ôéìÞ êáôώôåñç áðü ôç
÷ñçìáôéóôηñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí και υπο την προ�πόθεση ότι το δικαίω-
µα σας ασκείται σε χρόνο κατα τον οποίο δεν έχετε αποχωρήσει απο την εταιρία, το
τεκµαρτό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτήσατε εξαιτίας της παροχής,
απο την επιχείρηση της οποίας είστε στέλεχος, χρήσης αυτοκινήτου êôë. Óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò èá ãñáöôïýí êáé ïé êáèáñÝò áðïäï÷Ýò óõíôáêôþí Þ äçìïóéïãñÜöùí.
Ôá ðïóÜ áõôÜ áíáãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò áðïäï÷þí ðïõ óáò ÷ïñÞãçóå ï
åñãïäüôçò óáò (Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä., Åðé÷åéñÞóåéò, Ïñãáíéóìïß êôë.).
Ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå âåâáßùóç ôïõ åñãïäüôç, áðü ôçí ïðïßá
íá ðñïêýðôåé ôï åßäïò ôùí áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí, ôï áêáèÜñéóôï êáé êáèáñü ðïóü, ïé
êñáôÞóåéò, ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß êáé ðáñáêñáôÞèçêå καθώς και το ποσό που παρακρ-
ατήθηκε έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου  29 του ν. 3986/2011.
ÅéäéêÜ, ïé ìéóèùôïß ðïõ äåí åéóÝðñáîáí äåäïõëåõìÝíåò áðïäï÷Ýò ôïõ Ýôïõò 2012 και
äåí ôïõò ÷ïñçãÞèçêå âåâáßùóç áðïäï÷þí ëüãù åðßó÷åóçς åñãáóßáò Þ ëüãù
ðôþ÷åõóÞò ôïõ εργοδότη ή áðü ëüãïõò áíþôåñçò âßáò (ð.÷. êáôÜëçøç) èá õðïâÜëïõí
äÞëùóç öüñïõ åéóïäÞìáôïò ÷ùñßò íá ðåñéëÜâïõí óå áõôÞ ôéò áðïäï÷Ýò ôïõò áõôÝò,
áëëÜ èá ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëïõí êáé õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ í.1599/1986 óôçí ïðïßá èá
äçëþíåôáé ï ëüãïò, ãéá ôïí ïðïßï äåí ÷ïñçãÞèçêå áðü ôïí åñãïäüôç ç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç
áðïäï÷þí. Οι µισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευµένες αποδοχές του έτους 2012
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λόγω οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη τους,ακόµα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση
εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι
ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριµένη σειρά,
θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές
δεδουλευµένες αποδοχές καθόσον αυτές θα δηλωθούν µεταγενέστερα στο χρόνο
είσπραξης τους.
Áí åßóèå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ Þ áíÞêåôå óôï
éðôÜìåíï ðñïóùðéêü ôçò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò, ãñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí êáèáñþí
áðïäï÷þí óáò óå åõñþ, üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ôùí
åñãïäïôþí óáò. Ïé âåâáéþóåéò áõôÝò ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæïõí ôï ÷ñüíï ðáñï÷Þò
åñãáóßáò êáé ôéò áìïéâÝò ðïõ ðÞñáôå ðñáãìáôéêÜ êáé ü÷é ìüíï ôéò áìïéâÝò ðïõ
ðñïâëÝðïõí ïé óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò. Ç ìåôáôñïðÞ óå åõñþ ðñÝðåé íá ãßíåé ìå âÜóç
ôçí åðßóçìç éóïôéìßá ôïõ åõñþ ðñïò ôï îÝíï íüìéóìá, êáôÜ ôï ÷ñüíï êáôáâïëÞò ôùí
áìïéâþí.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé åíäåßîåéò êáé ôá ðïóÜ ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç âåâáßùóç
áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí ðïõ ÷ïñçãåß ï åñãïäüôçò Þ ï áóöáëéóôéêüò öïñÝáò äåí
åðéôñÝðåôáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç íá ìåôáâÜëëïíôáé åêôüò, áí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç,
áðü ôïí êáôÜ íüìï áñìüäéï åêäüôç áõôþí.

Êùäéêïß 303-304. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü êýñéåò óõíôÜîåéò, ðïõ ðÞñáôå ùò
óõíôáîéïý÷ïò áðü êýñéá ôáìåßá óõíôÜîåùí. Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá ãñáöôåß
ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ) ôï ïðïßï èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò
305-306 του ΠΙΝΑΚΑ 6. Ôá ðïóÜ ôùí óõíôÜîåùí êôë. ãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò
ðïõ óáò ÷ïñçãåß ôï áóöáëéóôéêü óáò ôáìåßï. Áí óôç âåâáßùóç ðåñéëáìâÜíåôáé åêôüò
áðü ôçí êýñéá óýíôáîç êáé åðéêïõñéêÞ, áëëÜ óå îå÷ùñéóôÞ óåéñÜ ç êáèåìéÜ, óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò èá ãñÜøåôå ìüíï ôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò êáé ôï ðïóü ôçò
åðéêïõñéêÞò óýíôáîçò èá ôï ãñÜøåôå óôïõò êùäéêïýò 321-322.

Êùäéêïß 321-322. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò, ìåñßóìáôá êáé
âïçèÞìáôá ðïõ ðÞñáôå ùò óõíôáîéïý÷ïò áðü Ôáìåßá Ìåôï÷éêÜ, ÁñùãÞò Þ Áë-
ëçëïâïçèåßáò êáé ÅðéêïõñéêÜ. 

Êùäéêïß 317-318. ÃñÜøôå ôα χρηµατικά ποσά που σας καταβλήθηκαν µέσα στο 2012 απο ποδοσφαιρι-
κές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία εξαιτίας συµβολαίου
µεταγραφής ή ανανέωση συµβολαίου συνεργασίας που υπογράφθηκε πριν την
1.1.2010 εφόσον είστε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής, προπονητης ή άλλος
αµοιβόµενος αθλητής. Στην περίπτωση που σας καταβλήθηκαν χρηµατικά ποσά
µέσα στο 2012 από ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά
σωµατεία εξαιτίας συµβολαίου µεταγραφής ή ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας
που υπογράφθηκε απο την 1.1.2010 και µετά, τότε στους κωδικούς αυτούς θα γρά-
ψετε το ποσό που προκύπτει απο τη διαίρεση της συνολικής αξίας του συµβολαίου
δια του αριθµού των ετών που διαρκεί το συµβόλαιο. Στους κωδικούς αυτούς θα
γραφτούν επίσης και τα επιδόµατα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33
του ν.1892/1990. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους
κωδικούς 609-610 του πίνακα 8. 

ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇÓ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ 4 êáé 8
¸óôù üôé åßóèå óõíôáîéïý÷ïò ôïõ Äçìïóßïõ êáé üôé ç óýæõãüò óáò åßíáé éäéùôéêÞ õðÜëëçëïò. ¸óôù

åðßóçò üôé áðü ôéò ïéêåßåò âåâáéþóåéò ðñïêýðôïõí ôá åîÞò:
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Είδος
Εισοδήµατος

Καθαρό
Ποσό

Φόρος που
αναλογεί

Φόρος που
παρακρατήθηκε

Εισφορά
αρθ. 29 ν.3986/2011
που παρακρατήθηκε

Σύνταξη ∆ηµοσίου 12.500,00 790,00 778,15 125,00
Μέρισµα Μ.Τ.Σ. 3.815,00 381,50 375,78 -
Σύνολο του συζύγου 16.315,00 1.171,50 1.153,93 125,00
Μισθός της συζύγου 12.600,00 808,00 795,88 126,00
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Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ôïõò ðßíáêåò 4 êáé 8 ôçò äÞëùóçò ðñÝðåé íá ôïõò óõìðëçñþóåôå üðùò öáßíåôáé óôï
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ “Ä” óôï ôÝëïò áõôïý ôïõ öõëëáäßïõ.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Â - ÊÁÈÁÑÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
Åéóüäçìá áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åßíáé ôï êÝñäïò ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí åêìåôÜëëåõóç

ãåùñãéêþí åðé÷åéñÞóåùí êÜèå ìïñöÞò êáé åßäïõò, üðùò áãñïôéêþí, êôçíïôñïöéêþí, ðôçíïôñïöéêþí,
ìåëéóóïêïìéêþí, óçñïôñïöéêþí, äáóéêþí, áëéåõôéêþí, êôë.
Êùäéêïß 461-462. ÃñÜø ôå ôá êá èá ñÜ êÝñ äç ôçò á ôï ìé êÞò óáò å ðé ÷åß ñç óçò ü ðùò áõ ôÜ ðñï êý ðôïõí á ðü ôá

âé âëß á Þ óôïé ÷åß á áõ ôÞò.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé ðá ñá ðÜ íù êù äé êïß óõ ìðëç ñþ íï íôáé õ ðï ÷ñå ù ôé êÜ á ðü ü óïõò ôç ñïýí âé âëß á Â´ êá ôç ãï ñß áò
ôïõ Ê.Â.Ó. êáé ðñï áé ñå ôé êÜ á ðü ü óïõò äåí ôç ñïýí âé âëß á ôïõ Ê.Â.Ó., ìå âÜ óç ôá óôïé ÷åß á ðïõ êá ôÝ ÷ïõí. Ôï
êá èá ñü ãå ùñ ãé êü åé óü äç ìá ðñïó äéï ñß æå ôáé ìå ôçí å öáñ ìï ãÞ ôùí ðñï âëå ðü ìå íùí êá ôÜ êëÜ äï ãå ùñ ãé êÞò
åê ìå ôÜë ëåõ óçò óõ íôå ëå óôþí êá èá ñïý êÝñ äïõò å ðß ôùí á êá èá ñß óôùí å óü äùí óôá ï ðïß á ðñï óôß èå íôáé êáé
ïé å ðé äï ôÞ óåéò Þ á ðï æç ìéþ óåéò å ðß ôçò ðá ñá ãù ãÞò. 
Ðñéí íá óõìðëçñþóåôå ôïõò êùäéêïýò áõôïýò ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå êáé íá åðéóõíÜøåôå ÷åéñüãñáöç
êáôÜóôáóç ìå ôï óýíïëï ôùí ãåùñãéêþí óáò äñáóôçñéïôÞôùí ùò åîÞò:

Ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí êåñäþí èá ôï ìåôáöÝñåôå óôïõò êùäéêïýò 461 - 462.
Å ðß óçò, óôïõò êù äé êïýò áõ ôïýò èá á íá ãñÜ øå ôå ôá êá èá ñÜ êÝñ äç ðïõ ðñï êý ðôïõí óôçí ðå ñß ðôù óç ðïõ
ôç ñåß ôå âé âëß á Ã' êá ôç ãï ñß áò ôïõ Ê.Â.Ó. ÷ùñßò ôç óõìðëÞñùóç ôçò ðáñáðÜíù êáτÜóôáóçò.
Êùäéêïß 921-922. ÃñÜøôå µόνο ôï êáèáñü åéóüäçìá από αλιευτική δραστηριότητα, το οποίο έχετε

ήδη συµπεριλάβει στον κωδικό 461-462 του πίνακα αυτού.
Êùäéêïß 919-920. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ðïõ óáò áíáëïãåß áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò

óå óõíåêìåôÜëëåõóç Þ óõìðëïéïêôçóßá, áëéåõôéêþí óêáöþí ìÝ÷ñé äÝêá (10) êüñïõò,
(ìå ìÝëç êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò), ðïõ äå öïñïëïãåßôáé óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 Ê.Ö.Å.

ÕÐÏÐÉÍÁÊÁÓ 4Â2 - ÊÁÈÁÑÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÔÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ 
ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ:

Óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üóïõò äåí ôçñïýí âéâëßá ôïõ Ê.Â.Ó., êáèþò êáé áðü üóïõò ôçñïýí
âéâëßá Â’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóèåß ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ìå ôçí
áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï ôïõ Üñèñïõ 42 ôïõ í.2238/1994.
Êùäéêïß 915-916. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôç óõìðëÞñùóç ôùí

åíäåßîåùí ôïõ õðïðßíáêá áõôïý.
Êùäéêïß 923-924. ÃñÜøôå  µόνο ôï êáèáñü åéóüäçìá από αλιευτική δραστηριότητα το οποίο έχετε ήδη

συµπεριλάβει στον κωδικό 915-916 του πίνακα αυτού.
Êùäéêïß 335-336. ÃñÜøôå ôá åíïßêéá ðïõ ðñáãìáôéêÜ êáôáâÜëáôå ãéá ìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãÞò.
Êùäéêüò 326. ÃñÜøôå ôçí áîßá ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý (áèñïéóôéêÜ ôïõ õðü÷ñåïõ êáé ôçò

óõæýãïõ).
Êùäéêïß 337-338. ÃñÜøôå ôï 25% ôçò áîßáò ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý Þ åÜí åßóôå íÝïò êáôÜ

êýñéï åðÜããåëìá áãñüôçò çëéêßáò ìÝ÷ñé 40 åôþí, ôï 50% ôçò áîßáò áõôÞò.
Êùäéêïß 339-340. ÃñÜø ôå ôï á íôß óôïé ÷ï ðï óü ðïõ á ðáë ëÜó óå ôáé á ðü ôï öü ñï, êá ôÜ ðå ñß ðôù óç, ìü íï áí

åß óèå êá ôÜ êý ñéï å ðÜã ãåë ìá á ãñü ôçò. 
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé êùäéêïß 335-338 êáé 326 óõìðëçñþíïíôáé ìüíï áí ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý ãåùñãéêïý
åéóïäÞìáôïò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôïí êùäéêü 915 Þ 916 åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý
ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ðïõ Ý÷åôå áíáãñÜøåé óôïí êùäéêü 461 Þ 462 Þ áí äåí Ý÷åôå óõìðëçñþóåé ôïõò
êùäéêïýò áõôïýò ãéáôß õðÜãåóèå óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðñïáéñåôéêÞò óõìðëÞñùóÞò ôïõ.
Êùäéêïß 465-466. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç 

Íïìüò
(ÄÞìïò /ÄéáìÝñéóìá Þ Êïéíüôçôá)

åêìåôÜëëåõóçò

ÓÕÍÏËÏ

,
,

,

,

,

,

,

,

,

ÁêáèÜñéóôï 
åéóüäçìá (1)

Óõíôåë. 
Êáè. ÊÝñäïõò (2)

ÊáèáñÜ ÊÝñäç 
(3)=(1) x (2)

Åßäïò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò (öõôéêÜ Þ
æùéêÜ ðñïúüíôá)

ÊáèáñÜ ÊÝñäç 
(3)=(1) x (2)

Õðï÷ñÝïõ Ôçò óõæýãïõ
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ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýíôáé âéâëßá Ã’ êáôçãïñßáò.
Êùäéêïß 467-468. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí áôïìéêÞ 

Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýóáôå âéâëßá
Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó.

Êùäéêïß 475-476. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò ãåùñãéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ.

Êùäéêïß 479-480. ÃñÜøôå ôá καθαρά κέρδη της ατοµικής σας επιχείρησης ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
ας ισχύος µέχρι 100KW, στην ηµεδαπή µεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3 το οποίο
συνυποβάλλεται µε τη δηλωση.

Êùäéêïß 481-482. ÃñÜøôå ôá καθαρά κέρδη της ατοµικής σας αγροτουριστικής επιχείρησης δυναµικότ-
ητας, µέχρι 10 δωµατίων, στην ηµεδαπή, µεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3 το οποίο
συνυποβάλλεται µε τη δηλωση.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: α) Τα ποσά των κωδικών 921-922 και 923-924 αναγράφονται για πληροφοριακούς λόγους
δεδοµένου ότι το καθαρό εισόδηµα από αλιευτική δραστηριότητα έχει δηλωθεί στους κωδικούς 461-462
και 915-916, αντίστοιχα και β) Τα ποσά των κωδικών 479-480 και 481-482 αναγράφονται στον πίνακα
αυτόν επίσης για πληροφοριακούς λόγους δεδοµένου ότι ως εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα θα
πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 401-402 του ΠΙΝΑΚΑ 4Γ της δήλωσης (ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) . 
Á íá ëõ ôé êÝò ï äç ãß åò ãéá ôç óõ ìðëÞ ñù óç ôùí êù äé êþí 461-462  êáé ôïõ õ ðï ðß íá êá  4Â2 Ý ÷ïõí äï èåß ìå

ôçí 1009959/158/Á0012/ÐÏË.1026/ 27.1.1998 äéá ôá ãÞ ìáò. Å ðß óçò, óå ðå ñß ðôù óç ðïõ ïé ãñáì ìÝò ôïõ
ðéï ðÜ íù õ ðï ðß íáêá, êá èþò êáé ïé êù äé êïß 326,337 êáé 338 äåí å ðáñ êïýí ãéá íá á ðåé êï íé óèïýí ü ëåò ïé
ãå ùñ ãé êÝò óáò äñá óôç ñéü ôç ôåò êáé ü ëåò ïé á ãï ñÝò ôïõ êáé íïýñ ãéïõ ðÜ ãéïõ å îï ðëé óìïý, èá å ðé óõ íÜ øå ôå
á íá ëõ ôé êÞ êá ôÜ óôá óç ìå ôçí ß äéá ãñáì ìï ãñÜ öç óç ôïõ ðéï ðÜ íù õ ðï ðßíáêá êáé êù äé êþí, óôçí ï ðïß á èá óõ -
ìðëç ñþ óå ôå ôéò õ ðü ëïé ðåò ãå ùñ ãé êÝò äñá óôç ñéü ôç ôåò êáé ü ëåò ôéò á ãï ñÝò óáò. Ôá á èñïß óìá ôá ôçò êá ôÜ -
óôá óçò áõ ôÞò èá ìå ôá öåñ èïýí á íôß óôïé ÷á óôïõò êù äé êïýò 915-916, 326 êáé 337-338.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Ã - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
Ôïí ðßíáêá áõôü óõìðëçñþíïõí üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, äçëáäÞ üóïé
áðïêôïýí åéóüäçìá áðü áôïìéêÞ Þ åôáéñéêÞ åìðïñéêÞ, âéïôå÷íéêÞ, âéïìç÷áíéêÞ åðé÷åéñÞóç Þ áðü ôçí Üóêçóç
ïðïéïõäÞðïôå êåñäïóêïðéêïý åðáããÝëìáôïò, ðïõ äå èåùñåßôáé áðü ôï íüìï åëåõèÝñéï åðÜããåëìá
óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ í.2238/1994, êáèþò êáé üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü
ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò ðïõ äåí õðÜãïíôáé óôï Üñèñï 10 ôïõ ÊÖÅ.

Ùò åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò èåùñåßôáé êáé:
- Ç åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ ôïõ ïìüññõèìïõ åôáßñïõ êáé ôïõ êïéíùíïý, öõóéêïý ðñïóþðïõ, ðïõ
ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.2238/1994 (áíåîÜñôçôá áðü ôçí
êáôçãïñßá ôïõ åéóïäÞìáôïò ôçò ïìüññõèìçò Þ åôåñüññõèìçò åôáéñßáò Þ ôçò êïéíùíßáò êëçñïíïìéêïý
äéêáßïõ ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá ìÝëç).
- Ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×., ôï ïðïßï áðïôåëåß ðÜãéï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò
áôïìéêÞò åìðïñéêÞò Þ ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò (áíáëõôéêÝò ïäçãåßåò óôïõò êùä. 407-408 ôïõ ðßíáêá
áõôïý). Åðéóçìáßíåôáé, ùóôüóï üôé üóïé áóêïýí ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç êαé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò
äÞëùóçò, èá áíáãñÜøïõí õðï÷ñåùôéêÜ óôïõò ïéêåßïõò êùäéêïýò, ôçí ôõ÷üí õðåñáîßá áðü ôçí ðþëçóç ôïõ
áãñïôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. êáèüóïí ôá åí ëüãù áõôïêßíçôá åîáéñïýíôáé áðü ôçí áõôïôåëÞ öïñïëüãçóç ôçò
õðåñáîßáò áõôÞò óýìöùíá ìå ôç ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 1146/1972.

Óôïí ðßíáêá áõôü, ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá äçëïýìåíá êÝñäç Þ æçìéÝò ÷ñÞóçò. ÁíÜëïãá
ìå ôï áðïôÝëåóìá  ôçò ÷ñÞóçò, óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü.
Åéäéêüôåñá: 
Êùäéêïß 401-402. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü ôçí Üóêçóç áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò

óôçí çìåäáðÞ,ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëëåôáé ìå ôç 
äÞëùóç. Óôá ðéï ðÜíù êÝñäç óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç
ðáãßùí ôçò åðé÷åßñçóçò, åéäéêÜ üìùò ãéá ôï õðåñôßìçìá áðü ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ
É.×.ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï óôïé÷åßï ôçò åðé÷åßñçóçò, áíáôñÝîôå óôïõò ïäçãßåò ôùí
êùäéêþí 407-408 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ïé
ïðïßåò èá ðåñáéþóïõí ôç ÷ñÞóç 2012 óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò

15



138

17 ôïõ Í. 3296/2004, όπως αυτά ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε τις διατάξεις
του άρθρου 79 του ν.3842/2010, èá ãñÜøïõí óôïõò êùäéêïýò 401- 402 ôá êáèáñÜ
êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí ìåôáöÝñïíôÜò ôá
áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ åíôýðïõ Å3. Στους κωδικούς αυτούς γράψτε ακόµα τα κα-
θαρά κέρδη ατοµικής επιχείρησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ισχύος µέχρι 100
KW καθώς και αυτά αγροτουριστικής επιχείρησης δυναµικότητας µέχρι 10 δωµατίων,
τα οποία αποτελούν εισόδηµα απο εµπορικές επιχειρήσεις (στους κωδικούς 479-480
και 481-482 του πίνακα 4Β έχουν αναγραφεί µόνο για πληροφοριακούς λόγους).

Êùäéêïß 403-404. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò áìïéâÞò ðïõ äéêáéïýóèå áðü ôç óõìììåôï÷Þ óáò
óå µια ή περισσότερες Ï.Å., Å.Å. Þ êïéíùíßá êëçñïíïìéêïý äéêáßïõ,ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá
ìÝëç, ως ïìüññõèìïò åôáßñïò Þ êïéíùíüò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, óõíõðïâÜëåôå ìε ôç
äÞëùóç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò êáé öùôïáíôßãñáöï ôçò
õðïâëçèåßóáò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò ðïõ
÷ïñÞãçóå ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1041/09).

Êùäéêïß 405-406. ÃñÜø ôå ôá óõ íï ëé êÜ êá èá ñÜ êÝñ äç ðïõ óáò á íá ëï ãïýí á ðü ôç óõì ìå ôï ÷Þ óáò óå:
á) Êïé íù íß åò á óôé êïý äé êáß ïõ που εκµεταλλεύονται ìÝ ÷ñé êáé äý ï επιβατικά (ταξί, λεωφο-
ρεία) ή φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, 
â) ëïéðïýò õðü÷ñåïõò ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ ÊÖÅ (ÏÅ, ÅÅ, êëð) ïé ïðïßïé åê ìå ôáë -
ëåý ï íôáé ìü íï Ý íá åðéâáôéêü (ôáîß, ëåùöïñåßï) ή öïñôçãü áõôïêßíçôï äçìüóéáò ÷ñÞóçò.

Êùäéêïß 407-408. ÃñÜøôå ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×. ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï
ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ðïõ ôçñåß âéâëßá êáôþôåñçò ôçò
Ã´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., åöüóïí èÝëåôå íá öïñïëïãçèåß ìå ôçí êëßìáêá
öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ãñÜøôå ôï öüñï õðåñáîßáò ôïõ
ï÷Þìáôïò ðïõ Ý÷åôå êáôáâÜëåé Þ Ý÷åé âåâáéùèåß ìå ôç ó÷åôéêÞ äÞëùóç ðïõ
õðïâÜëáôå óôçí áñìüäéá ÄÏÕ, óôïõò êùäéêïýò 607-608 ôïõ ðßíáêá 8. 
¼ôáí üìùò ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôÝò, åðéëÝîïõí íá öïñïëïãçèïýí áõôïôåëþò ãéá ôï
õðåñôßìçìá áõôü, ôüôå ôüóï ôï ðïóü ôïõ õðåñôéìÞìáôïò üóï êáé ôïõ öüñïõ ðïõ
âåâáéþèçêå ç êáôáâëÞèçêå ãé’ áõôü , äåí èá áíáãñáöïýí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò Þ
óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá Á.
Óç ìåéþ íå ôáé ü ôé ãéá ôéò å ðé ÷åé ñÞ óåéò ðïõ ôç ñïýí âé âëß á êáé óôïé ÷åß á Ã’ êá ôç ãï ñß áò ôïõ
Ê.Â.Ó. ç ù öÝ ëåéá ðïõ åí äå ÷ü ìå íá á ðï êôïýí á ðü ôç ìå ôá âß âá óç ôïõ áõ ôï êéíÞôïõ öï ñï- 
ëï ãåß ôáé ìå ôéò ãå íé êÝò äéá ôÜ îåéò öï ñï ëï ãß áò åé óï äÞ ìá ôïò áõôïêéíÞôïõ ãéá ìå ôá âé -
âÜóåéò áõ ôï êé íÞôïõ ðïõ ðñáã ìá ôï ðïéïý íôáé á ðü 1.1.2004 êáé ìå ôÜ (ðáñ. 12 Üñ èñïõ 30
í. 3220/2004), äç ëá äÞ Ý ÷åé óõ ìðå ñé ëç öèåß óôïõò êù äé êïýò 401-402 ôïõ ðß íá êá áõ ôïý.

Êùäéêïß 413-414. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ,
ìåôáöÝñïíôÜò ôçí áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëåôáé ìå ôç äÞëùóç. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2012 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ
Í.3296/2004, όπως αυτα ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις του
άρθρου 79 του ν.3842/2010 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé
æçìéÜ ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ ìçäåíßæåôáé  óýìöùíá ìå ôéò åí ëïãù äéáôÜîåéò êé
åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá ðïóü æçìéÜò.

Êùäéêïß 415-416. ÃñÜøôå ôï õðüëïéðï ôçò æçìéÜò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ ðïõ Ý÷åôå äéêáß-
ùìá íá ìåôáöÝñåôå ãéá óõìøçöéóìü áðü ðñïçãïýìåíá ïéêïí. Ýôç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ
Ý÷åôå ðåñáéþóåé ðáëáéüôåñåò ÷ñÞóåéò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í.
3296/2004 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïÝêõøå æçìéÜ óå êÜðïéá áðü
áõôÝò,ôüôå ç æçìéÜ áõôÞ äåí ìåôáöÝñåôáé ãéá óõìøçöéóìü óôéò åðüìåíåò ÷ñÞóåéò
óýìöùíá ìå ôα οριζόµενα στις åí ëüãù äéáôÜîåις êé åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò
äåí èá óõìðåñéëÜâåôå ôç æçìéÜ αυτή.Η τυχόν ζηµιά που προέρχεται από προηγούµενα
οικον.έτη για τα οποία έχετε φορολογηθεί µε βάση της ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες
δεν µεταφέρεται για συµψηφισµούς στους κωδικούς αυτούς.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Óçìåéþíåôáé üôé ç ôõ÷üí æçìéÜ ôïõ ßäéïõ Þ ðñïçãïýìåíùí ïéêïí. åôþí áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óôéò
åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò 405-406, èá ãñáöôåß óôïõò ßäéïõò êùäéêïýò óôïõò
ïðïßïõò ãñÜöåôáé êáé ç æçìéÜ áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç (êùäéêïß 413-414 Þ 415-416 êáôÜ ðåñßðôùóç).
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Êùäéêïß 425-426. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò åìðïñéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2012 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí
Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í. 3296/2004 όπως αυτά ισχύουν µετά την τροποποίησή τους
µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, ãñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ðïõ
ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ áõôþí ôùí äéáôÜîåùí.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ  4Ä - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ
Ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá óõìðëçñþíåôáé ðñïçãïýìåíá ôï Ýíôõðï Å3, áðü ôï ïðïßï ìåôáöÝñïíôáé,

êáôÜ ðåñßðôùóç, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôá ó÷åôéêÜ ðïóÜ, óýìöùíá ìå ôéò ðéï êÜôù ïäçãßåò.
Óçìåéþíåôáé üôé óôïí ðßíáêá ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá êÝñäç êáé ôéò æçìéÝò ÷ñÞóçò.
ÁíÜëïãá ìå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò (êÝñäç Þ æçìéÝò) óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü.

Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá äéåõêñéíßæïõìå ôá áêüëïõèá:
Êùäéêïß 501-502. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç óôçí çìåäáðÞ êÜðïéïõ

åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò áðü ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ
í.2238/1994. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2012, ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí
Üñèñùí 13 Ýùò 17 ôïõ í.3296/2004,όπως αυτα ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε
τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, ãñÜøôå ôá êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü
ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí, ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ
åíôýðïõ Å3.

Êùäéêïß 503-504. ÃñÜøôå ôéò êá èá ñÝò á ìïé âÝò ðïõ á ðï êôÞ óá ôå óôçí ç ìå äá ðÞ ùò ðñáãìá ôï ãíþ ìï íåò, äéáé -
ôç ôÝò, åê êá èá ñé óôÝò ãå íé êÜ, å ëå ãêôÝò á íù íý ìùí å ôáé ñéþí, å êôå ëå óôÝò äéá èç êþí, åê êá -
èá ñé óôÝò êëç ñï íï ìé þí, êç äå ìü íåò ó÷ï ëÜ æïõ óáò êëç ñï íï ìéÜò, óõããñáöåßò êáé
ìïõóïõñãïß áðü óõããñáöéêÜ äéêáéþìáôá, á íôé ðñü óù ðïé å ðáã ãåë ìá ôé êþí ïñ ãáíþ óå ùí êáé
é äéþ ôåò ãéá ôç óõì ìå ôï ÷Þ óáò óå óõì âïý ëéá êáé å ðé ôñï ðÝò ôïõ Äç ìï óßïõ, Í.Ð.Ä.Ä. Þ
Í.Ð.É.Ä., óù ìá ôåß ùí, é äñõ ìÜ ôùí, óõ íå ôáé ñé óìþí êáé ïñ ãá íé óìþí ãå íé êÜ. ∆ιευκρινίζεται ότι
κáé οι áìïéâÝò áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá.

Êùäéêïß 505-506. ÃñÜøôå ôï ðïóü ðïõ åéóðñÜîáôå áðü ôï óýæõãï Þ ôç óýæõãï ëüãù äéáôñïöÞò êáé ç ïðïßá
Ý÷åé åðéäéêáóèåß Þ óõìöùíçèåß ìå óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç. Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò 
ðïõ åéóðñÜîáôå áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï Ýôïò 2012, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, äåí åßíáé
åéóüäçìá ôïõ Ýôïõò áõôïý, áëëÜ ôïõ Ýôïõò óôï ïðïßï áíÜãåôáé êáé ãé’áõôü ôï åéóüäçìá
ðñÝðåé íá õðïâÜëåôå óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ êáôáâÜëëåôáé óôá ðáéäéÜ, áðü ïðïéáäÞðïôå áéôßá, äå èåùñåßôáé
åéóüäçìÜ ôïõò êáé äåí èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò áõôïýò Þ óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí
êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá 4.
Êùäéêïß 507-508. ÃñÜøôå ïðïéïäÞðïôå Üëëï åéóüäçìá áðïêôÞóáôå óôçí çìåäáðÞ êáé äåí ôï Ý÷åôå

Þäç ãñÜøåé óôïõò ðßíáêåò 4Á, 4Â, 4Ã, 4Å êáé 4ÓÔ ãéáôß äåí áíÞêåé óå êáìéÜ áðü ôéò
êáôçãïñßåò åéóïäçìÜôùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ó’áõôïýò. 

Êùäéêïß 511-512. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò æçìéÜò της χρήσεως 2012, ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí Üóêçóç
åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç
2012 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ í.3296/2004 όπως αυτα ισχύουν
µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 êáé áðü
ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé æçìéÜ ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ
ìçäåíßæåôáé óýìöùíá ìå ôα οριζόµενα στις åí ëüãù äéáôÜîåις êé åðïìÝíùò óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá ðïóü æçìéÜò.

Êùäéêïß 515-516. ÃñÜøôå το υπόλοιπο της ζηµίας που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέ-
λµατος στην ηµεδαπή και έχετε δικαίωµα να µεταφέρετε για συµψηφισµό από τα δυο
προηγούµενα οικον. έτη. (Η ρύθµιση αυτή ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1-1-2010 και µετά). Στην περίπτωση που έχετε περαιώσει τη  χρήση αυτή µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούµενα βιβλία και
στοιχεία σας προέκυψε ζηµιά, τότε η ζηµιά αυτή δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό
στις επόµενες χρήσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εν λόγω διατάξεις κι εποµέ-
νως στους κωδικούς αυτούς δε θα συµπεριλάβετε τη ζηµιά αυτή.Η τυχόν ζηµιά που
προέρχεται από προηγούµενα οικον.έτη για τα οποία έχετε φορολογηθεί µε βάση τις
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ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στους κωδικούς
αυτούς.

Êùäéêïß 517-518. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôïõ åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôüò
óáò óôçí çìåäáðÞ. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2012 µε τις διατάξεις
των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 όπως αυτά ισχύουν µετά την τροποποίησή
τους µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα
που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτών των διατάξεων.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4E - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÁ
Åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé áõôü ðïõ ðñïÝñ÷åôáé: á) áðü åêìßóèùóç Þ õðåêìßóèùóç Þ åðßôáîç Þ áðü

éäéï÷ñçóéìïðïßçóç Þ áðü ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò äùñåÜí ôçò ÷ñÞóçò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ïéêïäïìþí,
â) áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ãáéþí (äáóþí, âïóêïôüðùí êôë.).

Ôï åéóüäçìá áõôü áðïêôÜôáé áðü êÜèå ðñüóùðï óôï ïðïßï Ý÷åé íüìéìá ìåôáâéâáóèåß, åßôå ìå äéêáóôéêÞ
áðüöáóç åßôå ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï Þ ëüãù ÷ñçóéêôçóßáò, ôï åìðñÜãìáôï äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò
Þ íïìÞò Þ åðéêáñðßáò Þ ïßêçóçò,êáôÜ ðåñßðôùóç.

Åðßóçò, åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï
ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá åíïßêéá êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ.

Ðñéí óõìðëçñþóåôå ôéò åíäåßîåéò áõôïý ôïõ ðßíáêá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå ôçí ÁíáëõôéêÞ ÊáôÜóôáóç
ÌéóèùìÜôùí áðü Áêßíçôá (Å2). 

Ôï Ýíôõðï Å2 äå èá óõìðëçñþíåôáé óå ðåñßðôùóç: 
á) Éäéïêáôïßêçóçò êýñéáò Þ äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò (åîï÷éêÞò Þ ìç åîï÷éêÞò). Åðßóçò óôç ðåñßðôùóç

áõôÞ äå èá óõìðëçñþíåôáé ï ðßíáêáò áõôüò, áëëÜ èá óõìðëçñþíïíôáé ìüíï ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 5
(õðïðßíáêáò 1á), óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ äßíïíôáé ðáñáêÜôù ãéá ôç óõìðëÞñùóÞ ôïõ êáé

â) êáôáâïëÞò ðïóïý ðÝñá áðü ôá åíïßêéá (Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò) áðü ôïí ìéóèùôÞ êáôÜ ôç ìßóèùóç
áêéíÞôïõ. Ôá ðïóÜ áõôÜ ãñÜöïíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 121-910 êáé 741-742 ôïõ ðßíáêá
áõôïý, ìå åîáßñåóç ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ ãñÜöïíôáé óôïõò ê.á. 109-110, ôá ïðïßá äå
ãñÜöïíôáé óõã÷ñüíùò êáé óôïõò ê.á. 741-742. Ç ìåôáöïñÜ ôùí ðïóþí áõôþí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò ãßíåôáé
áðü ôç äÞëùóç ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å. ðïõ Ý÷åé Þäç õðïâëçèåß óôç Ä.Ï.Õ., öùôïáíôßãñáöï ôçò ïðïßáò
óõíõðïâÜëëåôáé êáé ï öüñïò ðïõ Ý÷åé êáôáâëçèåß èá ãñÜöåôáé óôïõò ê.á. 127-128 ôïõ ðßíáêá 8.

Áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ìåôáöÝñåôå ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá
áêéíÞôùí óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý, åêôüò áðü ôï åéóüäçìá áðü äùñåÜí
ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíåßò óå ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá, åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé
äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, áöïý óõìâïõëåõôåßôå êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôá ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ "Á", "Â" êáé "Ã", ðïõ ðáñáèÝôïíôáé óôï ôÝëïò ôïõ ðáñüíôïò öõëëáäßïõ.

Êùäéêïß 103-110. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí, ðïõ áðïêôÞóáôå, êáôÜ êáôçãïñßåò áêéíÞôùí, üðùò
áõôÝò åìöáíßæïíôáé óôç äÞëùóç, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí
óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, óôïõò
áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò. Åðßóçò, ãñÜøôå êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò
áîßáò êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá
åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται τα ενοίκια των
ακινήτων, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ή όχι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθ-
ρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του αρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευά-
ζονται από 23-4-2010 και µετά.

Êùäéêïß 101-102. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí ðïõ áðïêôÞóáôå áðü åêìßóèùóç ãáéþí, ìåôáöÝñïíôáò
áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðß ìÝñïõò ðïóÜ
áõôþí, êáèþò êáé ðïóÜ ðÝñá áðü ôá ενοίκια ðïõ ôõ÷üí êáôáâÜëëïíôáé áðü ôï ìéóèùôÞ
êáôÜ ôç ìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ.

Êùäéêïß 909-910. Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï áíáãñáöüìåíï óôïõò êùäé-
êïýò 101 - 102 åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãçò åßíáé ìéêñüôåñï áðü áõôü ðïõ
ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìικών. Óçìåéþíåôáé üôé óôç
óôÞëç 2 ôçò ðñþôçò óåëßäáò ôïõ åíôýðïõ Å2 èá áíáãñÜöåôáé áðáñáßôçôá ï
÷áñáêôçñéóìüò ôçò åêìéóèïýìåíçò ãåùñãéêÞò ãçò (ðåäéíÞ, çìéïñåéíÞ, ïñåéíÞ,

18
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áñäåõüìåíç Þ ìç Þ èåñìïêÞðéï). Óôïõò êùäéêïýò ëïéðüí 909-910 áíáãñÜöåôáé ôï
Üèñïéóìá ôùí ìåãáëýôåñùí åðß ìÝñïõò åíïéêßùí, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç óýãêñéóç
äçëùèÝíôùí åíïéêßùí êáé ðñïóäéïñéæïìÝíùí ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï.

Óáò ðáñáèÝôïõìå ôï áêüëïõèï ðáñÜäåéãìá:
¸óôù üôé äçëþèçêå áðü ôï öïñïëïãïýìåíï óôï Ýíôõðï Å2:

êáé óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ðïõ èá åêäïèåß (áíôéêåéìåíéêüò ðñïóäéïñéóìüò
åêìßóèùóçò ãåùñãéêÞò ãçò), ôá ðïóÜ äéáìïñöþíïíôáé üðùò ðáñáêÜôù:

Ôï ðïóü ðïõ èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 909-910 ôïõ ðßíáêá 4Å ôçò äÞëùóçò èá åßíáé ôï Üèñïéóìá ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôéò êáôÜ ðåñßðôùóç ìåãáëýôåñåò ôéìÝò äçëáäÞ 249 åõñþ (150 + 48 + 51).
Êùäéêïß 111-112. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí, ìåôá-

öÝñïíôáò, áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá
åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ.

Êùäéêïß 113-114. ÃñÜøôå ôï ενοίκιο ðïõ êáôáâÜëáôå óôïí åêìéóèùôÞ, åöüóïí Ý÷åôå áðïêôÞóåé åéóüäçìá
áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Óå ðåñßðôùóç õðåêìßóèùóçò ôìÞìáôïò ôïõ áêéíÞôïõ ðñÝðåé íá ãñÜøåôå ôï ενοίκιο ðïõ
êáôáâÜëáôå ãéá ôï ôìÞìá áõôü êáé ü÷é ôï ενοίκιο ïëüêëçñïõ ôïõ áêéíÞôïõ.
Êùäéêïß 129-130. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáôïéêéþí, åêôüò

áðü ôç äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíÝá óå ðáéäß êáé
áíôßóôñïöá åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, ìåôáöÝñïíôáò áðü
ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ
áõôþí,ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασ-
κευάζονται από 23-4-2010 και µετά.

Êùäéêïß 143-148. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç Þ éäéï÷ñçóéìïðïß-
çóç ôçò ÷ñÞóçò áêéíÞôïõ óýìöùíá ìå ôçí áíÜëõóç ôïõ ðßíáêá, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá
óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ
êáôçãïñßá áêéíÞôïõ óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò, ανεξάρτητα αν είναι
διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του
ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-
2010 και µετά.

Êùäéêïß 141-142. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ãáéþí,
ìåôáöÝñïíôáò áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá
åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí.

Êùäéêïß 701-702. Óõìðëçñþóôå áõôïýò ôïõò êùäéêïýò áíÜëïãá ìå ôá áíáöåñüìåíá óôïõò êùäéêïýò 909-910.
Êùäéêïß 123-124. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ðïõ áíåãÝñèçêáí ìå äáðÜíåò ôïõ ìéó-

èùôÞ, óå Ýäáöïò êõñéüôçôáò ôïõ åêìéóèùôÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ç ïéêïäïìÞ
ðáñáìÝíåé óôçí êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, êáèþò êáé ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ãéá ôéò
âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò, ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ óå åêìéóèïýìåíç
ïéêïäïìÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ïé âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò ðáñáìÝíïõí óôçí
êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò
ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí.
Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò áîßáò ôçò áíåãåéñüìåíçò ïéêïäïìÞò Þ ôçò áîßáò ôùí

19

Ðåäéíü ìç áñäåõüìåíï            5                     30,00               150,00     
Çìéïñåéíü ìç       ''                 2                   24,00 48,00   
Ïñåéíü   ìç       ''                 3                  16,00 48,00

×áñáêôçñéóìüò óôñÝììáôá Åíïßêéï Óýíïëï
ðåñéï÷Þò êáôÜ óôñÝììá

Ðåäéíü    ìç áñäåõüìåíï       5            20,00                 100,00
Çìéïñåéíü ìç       ''                 2             8,00 16,00

Ïñåéíü     ìç       ''                 3             17,00 51,00
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âåëôéþóåùí Þ åðåêôÜóåùí ìéóèùìÝíçò ïéêïäïìÞò ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ
ìéóèùôÞ, áðáéôåßôáé ç ðñïóêüìéóç ó÷åôéêÞò âåâáßùóçò ôïõ ìéóèùôÞ, áðü ôçí ïðïßá íá
ðñïêýðôåé ôï ýøïò ôùí äáðáíþí ðïõ äéåíåñãÞèçêáí êáé áðïññÝïõí áðü ôá åðßóçìá
âéâëßá ôïõ.

Êùäéêïß 125-126. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñßðôùóçò, áí õ-
ðÜñ÷åé äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ åäÜöïõò Þ ôçò ïéêïäïìÞò ðïõ
âåëôéþíåôáé Þ åðåêôåßíåôáé, áíôßóôïé÷á.

Êùäéêïß 151-152. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôçò ðñáãìáôéêÞò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2012 ãéá áóöÜëé-
óôñá êáôÜ ôïõ êéíäýíïõ ðõñêáãéÜò Þ Üëëùí êéíäýíùí, ãéá äéêáóôéêÝò äáðÜíåò, ãéá
áìïéâÞ äéêçãüñïõ óå äßêåò ìéóèùôéêþí äéáöïñþí Þ äéáöïñþí ìåôáîý éäéïêôçôþí êáé
äéá÷åéñéóôþí éäéïêôçóßáò êáô´ïñüöïõò ôùí ïéêïäïìþí ðïõ åêìéóèþíïíôáé,
éäéï÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé ðáñá÷ùñïýíôáé äùñåÜí ùò êáôïéêßåò, îåíïäï÷åßá, êëéíéêÝò,
ó÷ïëåßá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá, âéïìç÷áíïóôÜóéá, åìðïñéêÜ êÝíôñá êôë. 
Áí ïé ðéï ðÜíù äáðÜíåò áöïñïýí êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò áêéíÞôïõ, åðéìåñßæïíôáé
áíáëüãùò óôïõò óõíéäéïêôÞôåò ôïõ.

Êùäéêïß 163-164. ÃñÜøåôå ôï ðïóü ôçò áðïæçìßùóçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2012 ìå âÜóç íüìï
(í.813/1978, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï í.2041/1992) óôï ìéóèùôÞ áêéíÞôïõ, óå
ðåñßðôùóç ëýóçò åðáããåëìáôéêÞò ìßóèùóçò.

Êùäéêïß 165-166. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2012 áðü ôçí åêìßóèùóç ôïõ áêé-
íÞôïõ ðïõ áöïñÜ ç áðïæçìßùóç ôùí êùäéêþí 163 - 164.

Êùäéêïß 159-160. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ëïéðþí äáðáíþí ðïõ åêðßðôïõí áðü ôï áêáèÜñéóôï
åéóüäçìá áðü ïéêïäïìÝò êáé ãáßåò (ôï ðïóü ðïõ ðáñÝ÷åôáé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ
åäÜöïõò óå ïéêüðåäï ôïõ ïðïßïõ êôßóôçêå ç ïéêïäïìÞ óáò, êáèþò êáé ôçí áîßá ôçò,
ôïõò öüñïõò êôë. ðïõ âáñýíïõí ôéò ãáßåò, ôéò áðïóâÝóåéò ãéá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá
êôë.).

ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôá åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ âëÝðå êùäéêïýò 171 - 174 ôïõ
ðßíáêá 4Æ´.
Êùäéêïß 175-176. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των κατοικιών που εκµισθώνονται, υπεκµισθώνονται

και παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον καθεµία έχει επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ. και το
εισόδηµά τους αυτό έχει αναγραφεί αντίστοιχα στους κ.α. 103-104, 111-112 και 129-
130 του ίδιου πίνακα.Επίσης, στους κωδικούς αυτούς (175-176) αναγράφεται το ακα-
θάριστο εισόδηµα που προκύπτει από την εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση οποιουδήποτε
ακινήτου για επαγγελµατική ή εµπορική χρήση, ανεξαρτήτως της επιφάνειάς του
(συµπεριλαµβανοµένων των γαιών), εφόσον µε το εισόδηµα αυτό έχουν συµπληρωθεί
οι κωδικοί αριθµοί 121-122, 105-106, 107-108, 109-110, 101-102, 909-910, 111-112
και123-124 του πίνακα αυτού αντίστοιχα.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Στους κωδικούς αυτούς δε γράφεται το ακαθάριστο εισόδηµα των πιο πάνω ακινήτων που
αποκτούν εταιρίες, κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ., που φορολογούνται µε το άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε.
Κωδικοί 177-178. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των κατοικιών που εκµισθώνονται, υπεκµισθώνονται

και παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον καθεµία έχει επιφάνεια κάτω από 300τ.µ και το
εισόδηµά τους αυτό έχει αναγραφεί αντίστοιχα στους κ.α 103-104, 111-112 και 129-
130 του ίδιου πίνακα. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς (177-178) αναγράφεται το ακα-
θάριστο εισόδηµα των ακινήτων µε χρήση αποθηκών, χώρων στάθµευσης και γηπέδων,
ανεξαρτήτως επιφάνειας, εφόσον εκµισθώνονται ή υπεκµισθώνονται µε αστική µίσθω-
ση και µε το εισόδηµα αυτό έχουν συµπληρωθεί αντίστοιχα οι κωδικοί αριθµοί 105-108
και 111-112 του πίνακα αυτού.

Êùäéêïß 131-132. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá  µόνο των οικοδοµών που εκµισθώνονται, παραχω-
ρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντι-
στήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και κλινικές,
εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και
16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από
23-4-2010 και µετά.

Êùäéêïß 133-134. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá µόνο των οικοδοµών που εκµισθώνονται, παραχω-
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ρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιµοποιούνται ως καταστήµατα, γραφεία, αποθήκες, βιο-
µηχανοστάσια ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση,εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του
ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά.

Êùäéêïß 741-742. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ìüíï ôùí áêéíÞôùí ãéá ôá ïðïßá äå âåâáéþíåôáé
ôÝëïò ÷áñôïóÞìïõ (åéóüäçìá áðü åðßôáîç áêéíÞôïõ áðü ôï Äçìüóéï, ðïóÜ Üûëçò
åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí ðÝñá áðü ôá åíïßêéá áðü ôï ìéóèùôÞ êáôÜ ôç
ìßóèùóç áêéíÞôïõ êôë.), åêôüò áðü ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôçò ðåñßðôùóçò 1å ôïõ
ðßíáêá áõôïý. Ôï åéóüäçìá áõôü ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åé ãñáöôåß êáôÜ ðåñßðôùóç êáé
óôïõò êùäéêïýò 103 - 108 êáé 101 - 910.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4ÓÔ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÁÎÉÅÓ
Óôïí ðßíáêá áõôü èá áíáãñáöïýí ôá åéóïäÞìáôá áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ
öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò êáé ü÷é áõôÜ ðïõ öïñïëïãÞèçêáí áõôïôåëþò ìå åîÜíôëçóç ôçò
öïñïëïãéêÞò õðï÷ñÝùóçò Þ åêåßíá ðïõ êáôáâëÞèçêáí óôïõò äéêáéïý÷ïõò åëåýèåñá öüñïõ.
Êùäéêïß 291-292. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü ðïóü åéóïäÞìáôïò áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò

ðñïÝëåõóçò ðïõ φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, π.χ. τόκοι, ïé ïðïßïé
Ýãéíáí ëçîéðñüèåóìïé êáé áðáéôçôïß óôï Ýôïò 2012, êáèþò êáé ôüêïõò ðïõ
åðéäéêÜóôçêáí ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç êáé êáôáâëÞèçêáí Þ ðéóôþèçêáí óôï Ýôïò
2012 (åêôüò áðü áõôïýò ðïõ áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Þ
åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá).
Επίσης γράψτε το εισόδηµα που προέκυψε από την µεταβίβαση οµολόγων σε τιµή
ανώτερη της τιµής κτήσης τους, το οποίο αποκτήθηκε από την 29.02.2012 και µετά.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Æ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÇÓ ÐÑÏÅËÅÕÓÇÓ
Óôïí ðßíáêá áõôü áíáãñÜöïíôáé ôá åéóïäÞìáôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí áëëïäáðÞ áðü ôéò êáôçãïñßåò

ðïõ áíáëõôéêÜ áíáöÝñïõìå ðáñáêÜôù:
Êùäéêïß 389-390. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò êôë áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Êùäéêïß 391-392. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü óõíôÜîåéò êôë. áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Êùäéêïß 463-464. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ,

åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò ãåùñãéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáêÜôù õðüäåéãìá:

ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ Íï 1

Êùäéêïß 471-472.ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò áðü áôïìéêÞ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí 
áëëïäáðÞ, åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò ãåùñãéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå
ðáñáêÜôù õðüäåéãìá:

ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ Íï 2

Êùäéêïß 411-412. ΓñÜøôå ôá êáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ και áðü
óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åìðïñéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ, ôïõ õðï÷ñÝïõ Þ ôçò
óõæýãïõ áíôßóôïé÷á.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï

21

Åðùíõìßá            ×þñá Ýäñáò Äéá÷.ðåñßïäïò ÓõíïëéêÜ êáèáñÜ      Ðïóïóôü             ÊáèáñÜ êÝñäç ðïõ
ÍïìéêÞ ÌïñöÞ      áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò êÝñäç                  óõììåôï÷Þò %      ìïõ áíáëïãïýí

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

Åðùíõìßá            ×þñá Ýäñáò Äéá÷.ðåñßïäïò ÆçìéÝò Ðïóïóôü            ÆçìéÝò
ÍïìéêÞ ÌïñöÞ      áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò óõììåôï÷Þò %      ðïõ ìïõ áíáëïãïýí
...................                 ................... .................. ................... ...................                ...................
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ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 1. 
Êùäéêïß 421-422. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò åßôå áðü áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí

áëëïäáðÞ, åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åìðïñéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï
ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 2.

Êùäéêïß 509-510. ΓñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ
åðáããÝëìáôïò óôçí áëëïäáðÞ και áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åôáéñßåò, ôïõ
õðï÷ñÝïõ Þ ôçò óõæýãïõ áíôßóôïé÷á.
Óå ðåñßðôùóç óõììåôï÷Þò óáò óôéò ðéï ðÜíù åôáéñßåò êôë. åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ
êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 1.

Êùäéêïß 513-514. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò æçìéÜò ðïõ ðñïÝêõøå åßôå áðü áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ
åðáããÝëìáôïò óôçí áëëïäáðÞ åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åôáéñßåò.
Óå ðåñßðôùóç óõììåôï÷Þò óáò óôéò ðéï ðÜíù åôáéñßåò êôë. åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ
êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 2.

Êùäéêïß 295-296. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü ðïóü åéóïäÞìáôïò áðü êéíçôÝò áîßåò, áëëïäáðÞò
ðñïÝëåõóçò, ãåíéêÜ, ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò π.χ. τόκοι δανείων.

Êùäéêïß 171-172. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ,
åêôüò áðü ôç äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíÝá óå
ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé 200 ô.ì..

Êùäéêïß 173-174. ÃñÜøôå, áöïý õðïëïãßóåôå, ôï êáèáñü åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí
αλëïäáðÞ, ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí ðÜãéùí êáé ðñüóèåôùí ðïóïóôþí Ýêðôùóçò ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé ãéá êÜèå ðåñßðôùóç áêéíÞôùí áðü ôï Üñèñï 23 ôïõ í.2238/1994.

Êùäéêïß 395-396. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των κατοικιών που εκµισθώνονται, υπεκµι-
σθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν στην αλλοδαπή, εφόσον καθεµία έχει
επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ., καθώς και το ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθω-
ση ή υπεκµίσθωση στην αλλοδαπή οποιουδήποτε ακινήτου για επαγγελµατική ή
εµπορική χρήση, ανεξάρτητα της επιφάνειάς του (συµπεριλαµβανοµένων των
γαιών). Το εισόδηµα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα στους κωδι-
κούς αριθµούς 171-172.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 5 
Á. ÃÅÍÉÊÁ

Στον πίνακα αυτό περιλαµβάνονται τα στοιχεία προσδιορισµού του εισοδήµατος µε βάση τις αντικειµενικές
δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς και τις ετήσιες δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολο-
γουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς.
Για την κύρια και δύο δευτερεύουσες κατοικίες είτε ιδιόκτητες, είτε µισθούµενες είτε δωρεάν παραχωρ-
ούµενες, και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους, συµπληρώνεται ο υποπίνακας 1α ο οποίος παρατίθεται
πάνω από τους κωδικούς 707-708. 
Για τη συµπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού παραθέτουµε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής και τις υπόλοιπες τρεις οδούς που
περικλείουν το τετράγωνο σε κάθε περίπτωση.
Êùäéêοί 204-205-206.Αναγράψτε υποχρεωτικά τον αριθµό παροχής ρεύµατος όλων των κατοικιών(κύριες
και δευτερεύουσες) , είτε είναι ιδιοκατοικούµενες είτε µισθωµένες είτε δωρεάν παραχωρούµενες. 

Ένδειξη µισθωµένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούµενη. Συµπληρώνεται όταν µισθώνεται κύρια
κατοικία ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες ή σας έχει παραχωρηθεί κύρια ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες
ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. ∆ε συµπληρώνεται όταν πρόκειται για ιδιόκτητες κατοικίες. 
Êùäéêüò 203. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που µισθώνετε κύρια κατοικία ή σας έχει
παραχωρηθεί δωρεάν κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από την επιφάνειά της.
Êùäéêïß 207-209. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που µισθώνετε δευτερεύουσα/σες κατοικίες
ή σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/σες κατοικίες, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

Ένδειξη µονοκατοικία. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 240,241,242 αν η κύρια ή δευτε-
ρεύουσα/ες κατοικία/ες είναι µονοκατοικία.
Μονοκατοικία είναι το κτίσµα που αποτελεί λειτουργικά µία µόνο κατοικία µε τους βοηθητικούς χώρους (αποθ-
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ήκες, θέσεις στάθµευσης κτλ.), η οποία µπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (µεζονέ-
τα) και δεν εφάπτεται µε άλλο κτίσµα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσµα-
τα σε επαφή µε άλλα, που ανήκουν  όµως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις
παραπάνω προ�ποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται µονοκατοικίες: α) ∆ιώροφος
οικοδοµή µε ισόγειο κατάστηµα και 1ο όροφο κατοικία. β) Ισόγειο διαµέρισµα που βρίσκεται σε επαφή µε άλλο
ισόγειο. γ) Ισόγεια επαγγελµατική στέγη που βρίσκεται σε επαφή µε άλλη µονοκατοικία.
Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Ένδειξη θέση-όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.
Êùäéêüò 211. Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαµβάνεται η επιφάνεια

του κύριου χώρου της κατοικίας. Η επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας πρέπει
να είναι σε ακέραιο αριθµό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αµέ-
σως πλησιέστερο ακέραιο αριθµό πχ. 95,4 γράψτε 95, 95,5 γράψτε 96.

Êùäéêüò 212. Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή µισθωµένων βοηθητικών χώρων
(γκαράζ και αποθήκη) που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο
της ίδιας οικοδοµής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προη-
γούµενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). ∆ιευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφ-
τεί η επιφάνεια του χώρου στάθµευσης σε πυλωτή.Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση
µονοκατοικίας επιπλέον λαµβάνεται αθροιστικά µε την επιφάνεια των χώρων του γκα-
ράζ και των αποθηκών η τυχόν επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητο-
στασίου και του κλιµακοστασίου. 

Êùäéêïß 213-214. Γράψτε το ποσό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό συµµετοχής στη δαπάνη
ενοικίου βάσει του µισθωτηρίου συµβολαίου σε περίπτωση µισθωµένης κατοικίας,
του υπόχρεου ή της συζύγου µόνο σε ακέραιο ποσοστό. ∆ηλαδή τυχόν δεκαδικά
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε
35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου έχει µεταβληθεί από οποιαδήποτε
αιτία µέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς θα καταχωρήσετε δύο εγγραφές µε
το αντίστοιχο ποσοστό.

Êùäéêüò 215. Γράψτε τους µήνες ιδιοκατοίκησης ή µίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, αν πρόκειται
για µισθωµένη κατοικία, µέσα στο 2012.

Êùäéêüò 216. Γράψτε την τιµή ζώνης που ισχύει την 1.1.2012 όταν η τιµή ζώνης είναι από 2.800 ευρώ
και άνω.

Ένδειξη πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία. Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στην πρώτη και στη
δεύτερη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες κατοικίες. Συµπληρώστε τα στοιχεία της ένδειξης
αυτής, µε βάση τα όσα αναφέρονται για την κύρια κατοικία
ÐÑÏÓÏ×Ç:Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειµενικού προσ-
διορισµού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί µόνο ο νοµός και ο δήµος
ή κοινότητα, κατά περίπτωση. Σηµειώνεται ότι για τις εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός
της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 µήνες το έτος. Επίσης, οι κενές κατοικίες δεν
συµπληρώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2.
Êùäéêïß 707 - 708. Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των λοιπών δευτε-

ρευουσών κατοικιών σας. Πιο συγκεκριµένα, θα γράψετε την αντικειµενική δαπάνη των
δευτερευουσών κατοικιών που δε συµπεριλάβατε στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται
πάνω από τους κωδικούς αυτούς.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι περισσότερες από δύο και εποµένως
δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708,
θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση µε πίνακα, που θα έχει γραµµογράφηση όµοια µε αυτή του
πίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες.
ΕΠΙΣΗΜΕΝΕΤΑΙ: ΄Οτι, οι νοµιµοποιήσεις των ηµιυπαίθρων χώρων σύµφωνα µε τον ν.3843/2010 θα πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη στην συµπλήρωση του υποπίνακα της περίπτωσης 1.
Ωστόσο, οι νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης (υπόγεια και πατάρ-
ια) που πραγµατοποιήθηκαν µε τους ν.4014/2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα
επηρεάσουν τη συµπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικον. έτος 2013. Αντίθετα µετά την ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών νοµιµοποίησης τους θα συµπεριληφθούν στις δηλώσεις του οικον. έτους 2014 και
εξής.   
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H ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή
της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγω-
νικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόν-
τα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα πέντε (65)
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετρα-
γωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα
(201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγω-
νικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε τετρ-
ακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. 
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας
ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή
ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ ως 4.999 ευρώ το τ.µ.,
κατά ποσοστό 40% και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.µ., κατά ποσοστό 70%.
Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20%. 
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µιας ή περισσοτέρων ιδιοκα-
τοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζε-
ται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.
∆ιευκρινίζεται ότι τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων,καθώς και
οι γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους δεν επιβαρύνονται µε την αντικειµενική
δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας η οποία επιβαρύνει τους γονείς που ιδιοκατοικούν (δεν αφορά την δωρ-
εάν παραχώρηση).
Êù äé êïß 851-858. Γράψτε τα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των επιβατικών ή µεικτής χρήσης

ή τύπου JEEP αυτοκινήτων σας ιδιωτικής χρήσης, αφού προηγουµένως γράψετε τις
άλλες πληροφορίες που ζητάει ο πίνακας (κωδ.750-753, 701-704, 761-764, 771-774,
775-778). Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επι-
βατικών ή µεικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια αντι-
κειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθ-
ωτή τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για εκείνο ή εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν εφαρµόζεται η ετήσια αντικειµενική δαπάνη
διαβίωσης δεν θα συµπληρώνονται οι κωδικοί 851-858. Θα συµπληρώνονται µόνο τα υπόλοιπα στοιχεία
της ένδειξης 1γ του Πίνακα 5.
Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων της οικογένειάς σας είναι περισσότερα από τέσσερα, θα
συµπληρώσετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση µε εκείνη της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 της δήλωσης
και θα γράψετε σε αυτήν κάθε ένα από το τέταρτο και επόµενα αυτοκίνητα (και τις πληροφορίες που ζητούνται
γι' αυτά) που δεν έχει γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές στον πίνακα 5 της δήλωσης (στην ένδειξη 1γ αυτού)
και το σύνολο αυτής της δαπάνης των αυτοκινήτων της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στην τέταρτη σειρά
των κωδικών 857-858 και προ αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνηµµένη κατάσταση". 
Για την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών
ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, θα συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία
θα αναλύεται η δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (οµόρρυθµος, διαχειριστής
Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συµµετοχής των οµόρρυθµων εταίρων, κτλ.
Επίσης, για την αντικειµενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας της οποίας όλα τα µέλη
είναι νοµικά πρόσωπα, λόγω της συµµετοχής σας σε νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος της, θα
συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η αντικειµενική
δαπάνη της εταιρίας της οποίας είστε µέλος λόγω της συµµετοχής της στην άλλη εταιρία, καθώς και της
δαπάνης που βαρύνει εσάς. Το ποσό της αντικειµενικής δαπάνης που σας αντιστοιχεί θα µεταφερθεί
στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση, µε αναφορά στις οικείες στήλες "ως συνηµµένη Κατάσταση Νο
1" ή "ως συνηµµένη κατάσταση Νο 2" κτλ. κατά περίπτωση.
Ανάλογη κατάσταση θα συµπληρώνεται για τη δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα από τις ατοµι-
κές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
αυτοκινήτων. Για τις ανώνυµες εταιρίες θα συµπληρώσετε όµοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του
Προέδρου των διοικητικών συµβουλίων τους ή του ∆ιοικητή αυτών ή είστε εντεταλµένος ή διευθύνων
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σύµβουλός τους. Τα ποσά της δαπάνης που θα γράψετε στους κωδικούς 851-858 της δήλωσης µε βάση
τα κυβικά εκατοστά όπως διαµορφώνονται µετά τη µείωση τους που υπολογίζονται µε ορισµένα κριτήρια
όπως το χρονικό διάστηµα κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα (παλαιότητα αυτοκινήτου) κτλ., θα τα βρείτε
στον πίνακα που παραθέτουµε στο τέλος του παρόντος.
Για τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος που απαιτείται προκειµένου να γίνει η µείωση της αντικει-
µενικής δαπάνης επιβατικού ή µεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω παλαιό-
τητας, ως πρώτος χρόνος θεωρείται αυτός που το αυτοκίνητο τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε
κυκλοφορία. Προκειµένου για το οικονοµικό έτος 2013 για τον υπολογισµό της µείωσης (30%) λόγω πα-
ρόδου των πέντε χρόνων, θα ληφθεί υπόψη το 2007 (χρήση) ως πρώτο έτος, ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο
κυκλοφόρησε στην αρχή ή στο τέλος του χρόνου αυτού.
Η µείωση αυτή υπολογίζεται κατά ποσοστό:
α) 30% για το χρονικό διάστηµα παλαιότητας πάνω από 5 µέχρι και 10 έτη, 
β) 50% για το χρονικό διάστηµα παλαιότητας πάνω από 10,

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται:
- για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδε-
ται από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό καθώς και 
- για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για πρόσωπα που παρ-
ουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).Ως επιβα-
τικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που
διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιά-
ζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα
πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνηση τους.
Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως µέσα στο έτος
2012, από την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που αντιστοιχεί σ' αυτό λαµβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα
όσοι οι µήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέν-
τε (15) µέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας.
Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισµό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθµό.
Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούµενος πρέπει µαζί µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
κάθε έτους να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο µεικτής χρή-
σης ή το αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως αντι-
κειµενική δαπάνη του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα ή, αν αυτός έχει χάσει τη γονική µέριµνα,
του άλλου γονέα, και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 851-858,
κατά περίπτωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι νεκροφόρες παρότι για τη καταβολή των τελών κυκλοφορίας χαρακτηρίζονται ως
επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, γίνεται δεκτό να µην λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των
αντικειµενικών δαπανών των Ε.Ι.Χ.

Â. ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ (É.×.) ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Αν Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστική εταιρία, καθώς και κοινωνία ή κοινοπραξία που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα,
έχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόµενα αυτοκίνητα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη αυτών µερίζε-
ται µεταξύ των οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή των µελών της κοινωνίας ή κοι-
νοπραξίας φυσικών προσώπων, κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία, την κοινωνία κτλ.
Η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο για κάθε εταιρία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από
τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας και βαρύνει αυτά τα πρό-
σωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή κατοικίας τους.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που: 
α) είναι ταυτόχρονα διαχειριστές και εταίροι Ε.Π.Ε., 
β) είναι εταίροι Ε.Π.Ε. και εφόσον κανείς από τους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. δεν είναι εταίρος αυτής, 
γ) είναι εντεταλµένοι σύµβουλοι, διευθύνοντες σύµβουλοι, διοικητές και πρόεδροι Α.Ε..
Ειδικά στην περίπτωση αυτή (γ) η κατανοµή της τεκµαρτής δαπάνης γίνεται ισοµερώς µε ανάλογη εφαρ-
µογή βέβαια του προηγούµενου (δεύτερου) εδαφίου.
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Ανεξάρτητα όµως από τα πιο πάνω οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ., Μ.Χ. και
τύπου JΕΕΡ αυτοκινήτων της εταιρίας στον πίνακα 5 (ένδειξη 1γ).
Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για να αναγραφούν όλα τα στοιχεία όλων των αυτοκινήτων που λαµβάνονται
υπόψη, προκειµένου να υπολογιστεί η οικεία δαπάνη που βαρύνει το φορολογούµενο και τη σύζυγό του, θα
γραφτούν, κατά την εξής σειρά :
α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αυτοκίνητο που ανήκει στο φορολογούµενο, στη σύζυγό του και
στα πρόσωπα που τους βαρύνουν και των οποίων η αντίστοιχη δαπάνη βαρύνει το φορολογούµενο και τη
σύζυγό του, καθώς και το ποσό της δαπάνης αυτής.
β) Τα ίδια στοιχεία και ποσά δαπάνης, για κάθε Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, που ανή-
κει σε ατοµική επιχείρηση του φορολογουµένου ή της συζύγου του.
γ) Τα στοιχεία κάθε εταιρίας ή κοινοπραξίας κτλ. µε τη δαπάνη των αυτοκινήτων της οποίας βαρύνεται και ο φορ-
ολογούµενος ή η σύζυγός του και το ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί στο φορολογούµενο ή τη σύζυγό του.
Επίσης, πρέπει να συνταχθεί κατάσταση µε ανάλογη εφαρµογή όσων έχουν προαναφερθεί (ή στην ίδια
κατάσταση που συντάσσουν λόγω του ότι το σύνολο των αυτοκινήτων είναι περισσότερα από τέσσερα),
όπου θα αναγράψουν τα αυτοκίνητα της κάθε εταιρίας και επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην
ένδειξη 1γ του πίνακα 5, θα γραφτούν: 
α) Το ποσοστό συµµετοχής του φορολογουµένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, στην εταιρία, καθώς
και το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στην ίδια εταιρία όλων των φυσικών προσώπων που είναι οµόρρυθ-
µοι εταίροι προκειµένου για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία ή απλοί εταίροι προκειµένου για αστική
εταιρία ή εταίροι που είναι ταυτόχρονα διαχειριστές προκειµένου για Ε.Π.Ε. ή εταίροι Ε.Π.Ε. στην περίπτω-
ση που κανείς από τους εταίρους της δεν είναι και διαχειριστής αυτής. 
β) Ο αριθµός των προσώπων που είναι εντεταλµένοι σύµβουλοι, διευθύνοντες σύµβουλοι, διοικητές Α.Ε.
και πρόεδροι των διοικητικών συµβουλίων τους.
Αν όλα τα µέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αστικής εταιρίας, καθώς και κοινωνίας ή κοινοπραξίας, που προανα-
φέρθηκαν, είναι νοµικά πρόσωπα, τότε η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα αυτοκίνητα
(Ε.Ι.Χ. ή τύπου JΕΕΡ ή µεικτής χρήσης) της υπόψη εταιρίας κτλ. µερίζεται µεταξύ των νοµικών προσώπων
που είναι µέλη αυτής (εκτός των ετερόρρυθµων εταιριών) σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν.
Στη συνέχεια η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί στο κάθε µέλος (ΝΠ) επιµερίζεται στα φυσικά πρόσω-
πα µέλη αυτού του ΝΠ, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν στα τρία πρώτα εδάφια του παρόντος (κεφάλαιο
5Β - Αυτοκίνητα Επιχειρήσεων).
- Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε υποβο-
λή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του αν. ν.89/1967, του
αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης, που
προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή ιδιοκ-
τησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα,
βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, την αλλοδαπή επιχείρηση
ή προ�σταται του οικείου γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου.
- Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινή-
των, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον
υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτε-
ρη αντικειµενική δαπάνη. Και στην περίπτωση όµως αυτή οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα
αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται γι' αυτόν το σκοπό, αλλά στους κωδικούς 851-858 θα συµπεριλάβουν
µόνο τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της υπόψη επιχείρησης που χρη-
σιµοποιείται γι' αυτόν το σκοπό.
- Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µεικτής
χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθ-
ωτή τους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε κάθε περίπτωση το άθροισµα των ποσών που αναγράφεται στους κωδικούς 851,
853, 855 και 857 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος πρέπει να ισούται µε τη συνολική δαπάνη που
βαρύνεται ο φορολογούµενος λόγω των Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων τύπου JΕΕΡ, η δαπάνη
των οποίων στο σύνολό της ή κατά µέρος της βαρύνει το φορολογούµενο.Το ίδιο ισχύει και για τη σύζυγο
του φορολογουµένου ως προς τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 852, 854, 856 και 858 της
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δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

Ã. ËÏÉÐÅÓ ÄÁÐÁÍÅÓ
Êùäéêïß 711-714. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης σκαφών αναψυχής (εξαι-

ρούνται τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης). Το ύψος της δαπάνης αυτής καθορίζεται
ανάλογα µε την κατηγορία του σκάφους, ως εξής:
α) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι
πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από
πέντε (5) µέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το µέτρο,
β) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρους ενδιαίτησης, ολικού µήκους
µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και µέχρι
δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκο-
υς, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεν-
τακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι
δεκαπέντε (15) µέτρα δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκο-
υς, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεν-
τακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και
µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκο-
υς και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
ανά επιπλέον µέτρο µήκους.
Τα παραπάνω ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης µειώνονται κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό
µειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην
Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάς", "πέραµα", "τσερνίκι"
και "λίµπερτυ", που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η ετήσια αντι-
κειµενική δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα του κατά
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από
πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά
και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10)
έτη.

Êùäéêοί 779-780. : ∆ιαγραµίστε τη λέξη “ΝΑΙ” σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης ιστιοφόρου σκάφους ανα-
ψυχής. 

Êùäéêοί 785-786. : ∆ιαγραµίστε τη λέξη “ΝΑΙ” σε περίπτωση που το σκάφος σας διαθέτει χώρο ενδιαίτι-
σης.

Êùäéêοί 747-748. Γράψτε τα µέτρα µήκους του σκάφους αναψυχής. Σηµειώνεται ότι όταν το µήκος δεν είναι
ακέραιος αριθµός µέτρων, τότε γράφεται ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός µέτρων.
∆ιευκρινίζεται ότι ως µήκος του σκάφους θεωρείται το µήκος της ευθείας γραµµής που
ενώνει τα πιο αποµακρυσµένα σηµεία της πλώρης και της πρύµνης του σκάφους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όσα προαναφέρθηκαν για τα αυτοκίνητα, συµπεριλαµβανοµένης και της ακινησίας,
εφαρµόζονται ανάλογα και στην αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης µε βάση την κυριότητα ή κατοχή σκαφών
αναψυχής, ενώ η µείωση λόγω παλαιότητας ρυθµίζεται ειδικά όπως προαναφέρθηκε.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµα-
τος βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστηµα (χρόνος έναρξης και λήξης
ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις
αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

ÐÑÏÓÏ×Ç: ∆εν εφαρµόζεται η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτι-
κής χρήσης κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού. Για τα σκάφη που δεν εφαρµόζεται
η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν συµπληρώνονται οι κωδικοί 713 -714 αλλά απλώς συµπληρώνονται
τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1δ του πίνακα 5 ( Α.Φ.Μ. κυρίου ή κατόχου, αριθµός και λιµάνι νηο-
λογίου µέτρα µήκους κ.λ.π.).

Êùäéêïß 731-732. Γράψτε το ποσό της αµοιβής του πληρώµατος προκειµένου για σκάφη αναψυχής
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µε µόνιµο πλήρωµα, ναυτολογηµένο για µέρος ή για ολόκληρο το έτος.

Êùäéêïß 715-716. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης αεροσκαφών και ελικο-

πτέρων. Η αντικειµενική αυτή δαπάνη για κάθε αεροσκάφος κτλ. καθορίζεται ως εξής:

α) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

β) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα,

καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους

εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του 

κινητήρα τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε

ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.

γ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για

κάθε λίµπρα ώθησης.

Όσα αναφέρθηκαν  πιο πάνω για τα αυτοκίνητα (ιδιοκτησία επιχειρήσεων, ανηλίκων

κτλ.) εκτός της παλαιότητας και της ακινησίας εφαρµόζονται ανάλογα και σε αυτήν την

περίπτωση αντικειµενικής δαπάνης.

δ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην

παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ’ αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισµού υπε-

ρελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (ΦΕΚ 1360 Β΄), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων

(20.000) ευρώ. 

Êùäéêïß 765-766. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης µε βάση τις δεξαµενές

κολύµβησης (πισίνες) που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας.

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για

τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνεια της, ανά κλίµακα, σε

εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι και τα εξήντα (60) τετραγωνι-

κά µέτρα και σε τριακόσια (320) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για επιφάνεια άνω των

εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. 

Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

Στην περίπτωση που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας περισσότερες από µία

πισίνες, θα συµπληρώσετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση µε εκείνη της

ένδειξης 1στ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτή καθεµιά από τις

πισίνες (και τις πληροφορίες που ζητούνται γι' αυτές), καθώς και τη διεύθυνση του ακι-

νήτου στο οποίο βρίσκεται η κάθε πισίνα και το σύνολο αυτής της δαπάνης των δεξα-

µενών κολύµβησης της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στους κωδικούς 765-766 και

προ αυτών θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνηµµένη κατάσταση".

Êùäéêόò 767. Συµπληρώνεται η επιφάνεια εξωτερικής πισίνας (σε τ.µ.)

Êùäéêόò 768. Συµπληρώνεται η επιφάνεια εσωτερικής πισίνας (σε τ.µ.)

Êùäéêόò 769. Γράψτε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλετε για ιδιωτικά σχολεία

στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια,
καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχε-

τικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Êùäéêόò 770. Γράψτε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλετε για οικιακούς βοηθούς,

οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστο-

τε κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για

την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. 
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ÐÑÏÓÏ×Ç: ∆εν εφαρµόζεται η αντικειµενική δαπάνη όταν ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο
οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω
των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι ανωτέρω ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες εφαρµόζονται µειωµένες

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειµένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο

έτος της ηλικίας τους. Η µείωση αυτή θα γίνει από την Γ.Γ.Π.Σ.. 

Επίσης, από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη  του φορολογούµενου που ορίζε-

ται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για

τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση,εφ’οσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.

Êùäéêïß 719-720. Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίµηµα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε µετρητά) το

2012 για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων

αυτοκινούµενων οχηµάτων της οικογένειάς σας ή της ατοµικής επιχείρησής σας. Εξαι-

ρούνται όσα αποτελούν το άµεσο αντικείµενο εµπορικής δραστηριότητας καθώς και τα

επιβατικά ∆.Χ. και Ι.Χ. καθώς και τα φορτηγά ∆.Χ. και Ι.Χ. που αποτελούν πάγιο εξοπ-

λισµό επαγγελµατικής χρήσης. Επίσης εξαιρούνται τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης

αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασµένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές

αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Εφόσον

συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις που εξαιρούνται της δαπάνης απόκ-

τησης, δε θα συµπληρώνονται οι κωδικοί αυτοί. Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή-

σης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευά-

στηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που

παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να µεταφέρουν

αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους.

Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε όχηµα που αγοράσατε θα αναγράψετε το

είδος του οχήµατος (φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιω-

τικής χρήσης, τρίτροχο αυτοκινούµενο όχηµα κτλ.), τον αριθµό κυκλοφορίας του, τα

κυβικά εκατοστά, το µεικτό και καθαρό βάρος προκειµένου για φορτηγά κτλ., τους

µήνες κυριότητας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τα

στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή κτλ., τα ποσά που καταβάλατε το 2012 (τίµηµα,

τυχόν συµβολαιογραφικά έξοδα, τυχόν εισφορές ή δασµούς στο δηµόσιο, τυχόν αµοιβή

σε µεσίτη κτλ.) για την αγορά κάθε τέτοιου οχήµατος και το άθροισµα των ποσών αυτών

για το σύνολο των οχηµάτων θα το µεταφέρετε στους κωδικούς 719-720 της δήλωσης.

Στη σχετική κατάσταση που θα επισυνάψετε, εκτός των άλλων, θα αναγράψετε και τον

τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα επισυνάψετε τα

νόµιµα δικαιολογητικά.

Êùäéêïß 721-722. Γράψτε συνολικά το ποσό που καταβάλατε (σε µετρητά) το 2012 για αγορά ή χρηµα-

τοδοτική µίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής (στα οποία υπάγον-

ται και τα "τζετ σκι") και αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα αποτελούν το άµεσο αντικείµε-

νο εµπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγε-

λµατικής χρήσης). Προκειµένου για αγορά πλοίων αναψυχής (στα οποία υπάγονται και

τα "τζετ σκι") επισυνάψτε σχετική κατάσταση όπου για κάθε σκάφος θα συµπληρώσετε

τα εξής στοιχεία: ονοµατεπώνυµο και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, όνοµα σκάφους,
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αριθµό και λιµάνι νηολογίου, µέτρα µήκους, έτος πρώτης νηολόγησης, το ποσό δαπάν-

ης (τίµηµα που καταβάλατε, συµβολαιογραφικά έξοδα κτλ.) για κάθε τέτοιο σκάφος,

τρόπο καταβολής της δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και τα νόµιµα επίσηµα δικαιολογ-

ητικά στοιχεία και τέλος αναγράψτε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2012

για την αγορά όλων των σκαφών αναψυχής που αγοράσατε. Προκειµένου για αγορά

αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµοπτέρων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση στην οποία

θα συµπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία για κάθε τέτοια αγορά και θα επισυνάψετε και

τα νόµιµα δικαιολογητικά, κατά αναλογία µε όσα προαναφέρθηκαν για την αγορά σκα-

φών αναψυχής και τέλος θα γράψετε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2012

για την αγορά όλων των αεροσκαφών που αγοράσατε.

Êùäéêïß 723-724. Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε µετρητά) το 2012 για αγορά ή χρηµα-

τοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. Εξαιρούνται αυτά που αποτελούν

αρδευτικό εξοπλισµό γεωργικής εκµετάλλευσης, καθώς και όσα αποτελούν το άµεσο

αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. Εξαιρούνται επίσης αυτά που

αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγελµατικής χρήσης και αποκτώνται από πρόσωπα πού

ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Ως κινητά πράγµατα

µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως

πράγµατα αποτελούν, κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ενιαίο σύνολο, τότε για τον

υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον

υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε

τέτοιο κινητό πράγµα θα αναγράψετε το είδος του, τα στοιχεία του αγοραστή και του

πωλητή, το στοιχείο που εκδόθηκε για τη συναλλαγή (αριθµός και ηµεροµηνία

στοιχείου), το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του, τον τρόπο καταβολής της

οικείας δαπάνης, καθώς και φωτοαντίγραφο του υπόψη στοιχείου που εκδόθηκε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθµούς 719-724 του πίνακα 5 και στις σχετικές καταστάσεις θα συµπερι-
λάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν µέσα στο 2012 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου κτλ.) που
προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούµενα έτη.
Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι δεν λαµβάνεται υπόψη µέχρι και την 31.12.2013 η αντικειµενική δαπάνη που
προκύπτει από την αγορά ή τη χρονοµεριστική ή τη χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή την ανέγερση
οικοδοµών ή την κατασκευή δεξαµενών κολύµβησης και εποµένως διαγράφηκαν οι κωδικοί 735-736 και
737-738 από το πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης.
Êùäéêïß 725-726. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2012 για δωρεές, γονι-

κές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά υπερβαίνουν
ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους δήµους, τις
κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προ�πολογισµό, καθώς και τα προνοιακά
ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου),
ως και τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λει-
τουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) µε επιχορηγήσεις
από τον Κρατικό Προ�πολογισµό. Επίσης, εξαιρούνται από το τεκµήριο, οι δωρεές ή
χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκο-
πούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστι- 
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κούς. Επισυνάψτε κατάσταση µε τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορη-

γία, καθώς και φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς κτλ.

Êùäéêïß 727-728. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2012 για την τοκοχρεο

λυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά.Επίσης, γράψτε το ποσό που καταβά-

λατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφό-

σον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά µη καταναλωτικών αγαθών µέσω αυτών

των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, µηχανήµατος, πινάκων ζωγραφικής και

λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Στην περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς

727-728, θα συµπεριλάβετε στα ποσά αυτά και το ποσό τυχόν τόκων υπερηµερίας. 

Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το
2012 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 727-728 γράψτε για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρ-
ονται στους κωδικούς 719-724 και για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή
ανέγερση οικοδοµών ή την κατασκευή δεξαµενών κολύµβησης τις οποίες εξοφλήσατε µέσω πιστωτικών
καρτών, ενώ τα ποσά που καταβάλατε σε µετρητά γράψτε τα στους κωδικούς 719 έως 724.

Ä. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερ-

εύουσες κατοικίες καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς 707-770 και 851-858 µπορεί να

αµφισβητηθεί από το φορολογούµενο όταν η πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που

τον βαρύνουν είναι µικρότερη από την αντικειµενική δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε

βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Η επίκληση των περιστατικών αυτών µπορεί να γίνει από όλους

τους υποχρέους. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ορισµένες περιπτώσεις:

α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις.β) Όσοι είναι φυλακισµένοι. 

γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική.

δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστηµα που δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας. 

ε) Όσοι συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί απο-

δεικνύεται ότι στις δαπάνες συµβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγµατοποιούν εισόδηµα από εµφ-

ανείς πηγές.

στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από

κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους.

ζ) Όσοι, προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγµατο-

ποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική.

Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος µπορεί να υποβά-

λει αίτηση µε τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προ�στάµενος της δηµό-

σιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των αποδεικτικών

στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη, στην οποία αναφ-

έρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.                                                                                             

Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής δαπάνης και της πραγµατικής

δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του

τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά

αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.

Αναφορικά µε τα παραπάνω διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στην περίπτωση των φορολογουµένων που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν περιλαµβάνον-
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ται οι µόνιµοι αξιωµατικοί (π.χ. οπλίτες, έφεδροι αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί). Η δυνατότητα επίκλησης

µικρότερης τεκµαρτής δαπάνης δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη εισοδήµατος ή όχι ή από τον τόπο όπου

υπηρετεί τη θητεία του ο στρατευµένος.

β) Οι υπόχρεοι σε δήλωση οι οποίοι είναι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο των µακρ-

οχρόνια ανέργων του ΟΑΕ∆ ή να λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισµό καθώς και από

άλλα ταµεία (π.χ. ΝΑΤ). Επιπλέον, να µην έχουν κατά την χρήση 2012 πραγµατικά εισοδήµατα άλλης

πηγής. Στην έννοια του πραγµατικού εισοδήµατος δεν περιλαµβάνονται τα τεκµαρτά εισοδήµατα.

γ) Όσοι φορολογούµενοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή

όσοι εισπράττουν καθυστερηµένα δεδουλευµένες αποδοχές λόγω έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας του

εργοδότη τους και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους µισθωτούς ή επειδή ο εργοδότης

κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και τις δήλωσε στο χρόνο είσπραξης τους ή ειδικά για µη εισπραχθ-

είσες δεδουλευµένες αποδοχές της χρήσης του 2012, µπορούν επίσης ν’ αµφισβητήσουν ποσά τεκµαρτής

δαπάνης διαβίωσης, µε την προ�πόθεση ότι η ανωτέρω περίπτωση αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε

βάση πραγµατικά περιστατικά.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί να συντρέχει µία από τις πιο πάνω περιπτώσεις για να αµφι-

σβητηθεί η αντικειµενική δαπάνη, αλλά πρέπει και ο φορολογούµενος σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι

δεν πραγµατοποίησε ή πραγµατοποίησε µειωµένη δαπάνη, θέµα πραγµατικό το οποίο ανάγεται στην εξε-

λεγκτική αρµοδιότητα του προ�σταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά τότε ο φορολογούµενος µαζί µε το εκκαθαριστικό

του οικείου οικονοµικού έτους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα επικαλεσθεί µπορεί να µεταβεί

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προκειµένου ν’ αµφισβητήσει τα ποσά της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης. ∆ιαφ-

ορετικά σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης ο φορολογούµενος έχει υποχρέωση να υπο-

βάλλει µαζί µε τη δήλωση του και τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Ο προ�στάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας  ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την

ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική

δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης µπορεί και να

απορρίψει αιτιολογηµένα το µαχητό τεκµήριο. Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο προ�στάµε-

νος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας αφού ελέγξει τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, µειώσει ανά-

λογα την αντικειµενική δαπάνη, θα προβεί σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης.

Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τη µείωση ή το µη υπολογισµό και την αµφισβήτηση των αντι-

κειµενικών δαπανών διαβίωσης το ζήτηµα είναι πραγµατικό και ανάγεται στην εξελεγκτική αρµοδιότητα του

προ�σταµένου της ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση αµφισβήτησης στην κρίση των διοικητικών δικαστηρίων.               

Å. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
& ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Το τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης δεν εφαρµόζεται (εκτός από τις περι-

πτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί) στις εξής περιπτώσεις:

α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρή-

σης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό που

διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατά-

ξεις του α. ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α), του α. ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ

77 Α), για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκι-

νήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.

γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορ-
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ολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβα-

τικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.

2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν

παραµείνει στη ∆ΟΥ στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι

και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν

κυκλοφόρησε παράνοµα. Για τις µεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ-

αγράφων 10 µέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετή-

σια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να

αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. Με απόφαση του Υπουργού

Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων, η ετήσια αντικειµενική
δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες
κυκλοφορίας τους στη ∆.Ο.Υ. , δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που
προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης.
δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυρ-

ιότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού.

ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εµπορι-

κή ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, 

στ) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην αλλοδαπή, εφό-

σον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα.

Σηµειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις οι φορολογούµενοι πρέπει να συµπληρώσουν όλες τις

οικείες στήλες που τους αφορούν στη δήλωση, καθώς και στην τυχόν κατάσταση των αυτοκινήτων που θα

έχουν συµπληρώσει, σύµφωνα µε όσα έχουν προαναφερθεί. ∆ε θα γραφτεί µόνο το ποσό της αντικειµενι-

κής δαπάνης που προκύπτει: 

α) µε βάση το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ 
β) µε βάση το σκάφος αναψυχής της περίπτωσης δ΄ και στ΄
γ) µε βάση την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από δευτερεύουσα κατοικία στην περίπτωση β΄
και στ΄.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 6

Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που µειώνουν τη

διαφορά µεταξύ του συνολικού εισοδήµατος και της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης. 

Êùäéêïß 655-656. Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που δηλώσατε για το 2012, αλλά που δεν

υπάρχει την 1.1.2013.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Τα ποσά που θα συµπληρώσετε στους κωδικούς αυτούς, πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε
στους προηγούµενους πίνακες µειωµένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόµος.
Êùäéêïß 693-694. Γράψτε το ποσό της ετήσιας συνολικής αντικειµενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκ-

τησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2013, εφόσον αυτό το ποσό το

έχετε αναγράψει στον πίνακα 5 της δήλωσης. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση

µεταβίβασης µέσα στο έτος κάποιου ακινήτου από αυτά για τα οποία υπολογίζεται αντι-

κειµενική δαπάνη, το ποσό αυτής θα υπολογιστεί χειρόγραφα και θα αναγραφεί στους

κωδικούς αυτούς από τον ίδιο τον φορολογούµενο.

Êùäéêïß 659-660. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά ή τα πραγµατικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία

απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδηµα από πράξεις RΕΡ0S, το εξωιδρυµατικό

επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και
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προσώπων µε απόλυτη αναπηρία (όχι µε κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλο-

δαπής προέλευσης που φορολογούνται µόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόµατα

πολύτεκνης µητέρας, κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. και µη εισηγµέ-

νων στο Χ.Α.Α., ειδικά επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας, µερίσµατα ηµεδαπών και αλλο-

δαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσονται από το φόρο κτλ.Γράψτε τα χρηµατικά

ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία φορολογούνται µε ειδικό τρόπο (π.χ.

τόκοι καταθέσεων τραπεζών ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραµ-

µατίων του ∆ηµοσίου, τόκοι οµολόγων του ∆ηµοσίου, τόκοι από οµολογίες που εκδίδονται

από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι οµολογιακών δανείων που

εκδίδονται στην αλλοδαπή, αµοιβές και µισθοί µελών ∆.Σ. ανώνυµης εταιρίας που έγινε

παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού µεριδίου, µερίσµατα ηµεδαπών

Α.Ε., κέρδη που διανέµουν ηµεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισµοί, κλπ.), όπως αυτά

προκύπτουν µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος που τα βαρύνει καθώς και τα

µερίσµατα από αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λ.π.. Επισηµαίνεται ότι

σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα µερίσµατα

αλλοδαπής προέλευσης, παραµένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο

ίδιος το φόρο 10% και 25% αντίστοιχα µε την υποβολή δήλωσης στη ∆ΟΥ στην οποία υπά-

γεται. Περαιτέρω, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και

πολύ µικρών επιχειρήσεων, που εµπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της

6ης Μα�ου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία

"∆.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προµηθευτή, µετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραµµα Ανά-

πτυξης Φωτοβολτα�κων Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw", κατόπιν αποφάσεως των Υπο-

υργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό-

σιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.

3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α`).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσ-

διορισµού του γεωργικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο, δεν θα αναγράφοται στους κωδικούς

αυτούς γιατί από τη χρήση 2011 και µετά δεν λαµβάνονται υπόψη για τον περιορισµό των τεκµηρίων (σχετ. η

ΠΟΛ. 1079/12-4-2011 απόφαση του Υπ. Οικονοµικών).Θα αναγράφονται όµως στους κωδικούς 995-996 προ-

κειµένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφα-

ση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονοµικών.

Êùäéêïß 657-658. Γράψτε τα εισοδήµατα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσονται από το φόρο

ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και απαλλάσονται σύµφωνα µε την παρ.2 του αρ. 29

του ν.3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Συγκεκριµένα στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται: οι µισθοί, οι συντάξεις και η

πάγια αντιµισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%.

Επίσης, αναγράφονται το εξωιδρυµατικό επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξά-

νεται η σύνταξη εφόσον καταβάλλονται σε ολικά τυφλούς ή σε κινητικά ανάπηρους άνω

του 80%. Περαιτέρω στους κωδ. αυτούς αναγράφονται οι αποζηµιώσεις λόγω διακοπής

εργασιακής σχέσης (παρ.1, αρ.14 ΚΦΕ), τα εφάπαξ της περ. γ’ της παρ.4 του άρθρου

45 του ΚΦΕ (εφάπαξ ταµείου πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς),

οι αµοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 2ου

εδ. του άρθρου 12 (πρών άρθρου 13) του Πρωτοκόλλου περί Προνοµίων και Ασυλιών

της ΕΕ της 8-4-1965 ( όπως ισχύει σήµερα) καθώς και οι αµοιβές των προσώπων που
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αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010. Σηµειώνεται ότι αν από το εξωιδρυµατικό

επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε ολικά

τυφλούς και κινητικά ανάπηρους άνω του 80%  καθώς και από τους µισθούς, τις συντά-

ξεις και την πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή

κινητικά ανάπηροι άνω του 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, ο τυχόν φόρος που έχει

παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά αναγράφεται στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8.

Êùäéêïß 661-662. Γράψτε το ποσό του επιδόµατος του ΟΑΕ∆ που εισπράξατε µέσα στο 2012.

Êùäéêïß 431-432. Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συµµετοχή σας σε ηµεδα-

πές Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα ή αστι-

κές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες ή συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, τα

οποία φορολογούνται κατά περίπτωση µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2238/1994

και συµπληρώστε τις ενδείξεις σε ειδική κατάσταση ως εξής:

êáé ôï óýíïëï ìåôáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 431-432.

ÐÑÏÓÏ×Ç: α) Τα κέρδη αυτά θα γραφτούν µετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και συµπληρωµατικού)
της εταιρίας κτλ. που αναλογεί σ' αυτά. β) Τα εισοδήµατα ή κέρδη της εταιρίας κτλ. που απαλλάσσονται
από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα οποία σας
αναλογούν, δε θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 659-660, αυτού του πίνακα.
Êù äé êïß 433-434. Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα της περ. 3 και στα

καθαρά κέρδη της περ. 6.

Êù äé êïß 305-306. Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)..

Êùäéêïß 477-478. Γράψτε τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις,

οικονοµικές ενισχύσεις κ.τ.λ.) που πήρατε µέσα στο έτος 2012, εκτός των επιδοτή-

σεων ή αποζηµιώσεων επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς αριθµούς

995-996. Οι επιδοτήσεις των κωδ αυτών (477-478). δεν λαµβάνονται υπόψη για τη κά-

λυψη των τεκµηρίων.

Êù äé êïß 615-616. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη µίσθωση µέσα στο 2012 οποιου-

δήποτε επαγγελµατικού χώρου, εφόσον ασκείτε ατοµικώς εµπορική ή γεωργική

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και συµπληρώστε τις ενδείξεις του πίνακα αυτού.

Στην περίπτωση που οι µισθώσεις αυτές είναι περισσότερες από δύο, συµπληρώστε

και συνυποβάλετε µε τη δήλωση όµοια γραµµογραφηµένο πίνακα για τις επιπλέον

µισθώσεις.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò 790 και 791, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß
ï Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ. Óôïõò êùäéêïýò 795-796 θα γραφτεί η επιφάνεια της εγκατάστασης σε τ.µ.
Êù äé êïß 419-420. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη µίσθωση µέσα στο 2012 οποιου-

δήποτε ακινήτου, εκτός από το εκπιπτόµενο ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένει-

ας ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν το οποίο γράφεται στους κωδικούς 811-

816 και 817-823 αντίστοιχα της τέταρτης σελίδας της δήλωσης και για επαγγελµατική

εγκατάσταση, που γράφεται στους κωδικούς 793-794 και 615-616 του πίνακα 6 (π.χ.
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ενοίκιο για δευτερεύουσα κατοικία). Στην περίπτωση που οι µισθώσεις αυτές είναι

περισσότερες από µια, συµπληρώστε και συνυποβάλτε µε τη δήλωση όµοια γραµµογρ-

αφηµένο πίνακα για τις επιπλέον µισθώσεις.

ÐÑÏÓÏ×Ç:  Óôïí êùäéêü 417, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß ï Á.Ö.Ì.
ôçò óõæýãïõ. Óôïν êùäéêό 797 θα γραφτεί η επιφάνεια του ακινήτου σε τ.µ.
Êùäéêïß 735-736. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε τη χρήση 2012 για την αγορά ή ανέγερση ή

χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων. Ο κωδικός αυτός συµπληρώνεται για πληροφορια-

κούς λόγους.

Êùäéêïß 781-782. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που προέρχονται από διάθεση στη χρήση 2012 περιου-

σιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.). Για τα χρηµατικά ποσά που

προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωµένο αντίγραφο

συµβολαίου ή προσυµφώνου ή βεβαίωση του συµβολαιογράφου, από τα οποία

προκύπτουν αυτά τα χρηµατικά ποσά. Επίσης, για την πώληση κινητών πραγµάτων,

απαιτείται απαραίτητα θεωρηµένη απόδειξη αγοράς από τον επιτηδευµατία. Για αγορ-

οπωλησία αυτοκινήτων µεταξύ ιδιωτών αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.

1599/1986 από τον αγοραστή και πωλητή. Γράψτε τα ποσά που προέρχονται από εισα-

γωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρήση 2012 (που δεν είναι υποχρ-

εωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος), εφόσον δικαιολογείτε την απόκτησή

τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά αυτά (είτε είναι συνάλλαγµα είτε ευρώ) απαιτείται το

πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε Τράπεζα όταν εισάγονται χρηµατικά κεφά-

λαια από το εξωτερικό - µεταξύ αυτών και η µοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγµα-

τος (Β.Α.Σ.) - και περιέχουν το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγό-

µενου ποσού, το νόµισµα και τη χώρα προέλευσης. Επισηµαίνεται ότι από 23-4-2008

και µετά, µε την 1047709/810/Α0012/23-4-2008 διαταγή µας, το "µοναδικό δελτίο

εισαγόµενων µετρητών" δεν αποτελεί πλέον αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηµα-

τικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκµηρίων Για τη δικαιολόγηση της απόκ-

τησης των εισαγόµενων χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό απαιτούνται επίσηµα

στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η απόκτησή τους, όπως π.χ. η βεβαίωση της αρµό-

διας φορολογικής αρχής της αλλοδαπής, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων που είχαν

υποβληθεί κ.τ.λ. ∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγ-

µατος για τα πρόσωπα: 

α) που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό, 

β) που είχαν διαµείνει τουλάχιστον επί 3 χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του

συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε 2 χρόνια από τη µετοικεσία τους,

γ) που είχαν διαµείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικα-

λούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµά τους ή στο

όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστηµα Ελληνικής τρά-

πεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις

τους µέσα σε 1 χρόνο από τη µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγµα αυτό

να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προ�πόθεση της µη επανεξαγωγής του συναλ-

λάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθ-

εί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρ-

ονται στο άρθρο 17 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφ-

θεί υπόψη κατά την εφαρµογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προ-
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κειµένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί µε βάση τη συνολική δαπάνη τεκµηρίων). Γρά-

ψτε τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών

ποσών που έγιναν στη χρήση 2012 σε σας, τη σύζυγό σας κτλ. για τις οποίες (δωρεές

ή γονικές παροχές) η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι λήξη του έτους

στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, δηλαδή µέχρι 31.12.2012. Επίσης,

γράψτε και τα ποσά που δε θεωρούνται εισόδηµα (π.χ. απoζηµίωση για ατύχηµα

κτλ.).Για τα χρηµατικά ποσά από δάνεια που έχει συνάψει ο φορολογούµενος απαι-

τείται συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο µε βέβαιη χρονολογία, που να

αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν στη χρήση

2012. Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες που έχουν γραφτεί στους

κωδικούς αριθµούς 719-724 και 725-728, από το οικείο έγγραφο πρέπει να αποδεικ-

νύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης. Αν

η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση

από την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όµως το τυχόν δανειστικό συµβόλαιο επι-

συνάπτεται στη δήλωση. Για τα χρηµατικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούµενο

απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του αρµόδιου προ�σταµένου ∆.Ο.Υ. από το οποίο να

προκύπτει και η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωµένο

αντίγραφο της δήλωσης αυτής, καθόσον για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης η οικεία

δήλωση φόρου δωρεάς πρέπει να έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο

πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη.

Êù äé êïß 783-784. Γράψτε τα ποσά επαναπατριζόµενων κεφαλαίων στη χρήση 2012.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Τα ποσά από επαναπατριζόµενα κεφάλαια µπορούν να διατεθούν µόνο για την κάλυψη

των τεκµηρίων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε.
Êù äé êïß 787-788. Γράψτε το ποσό του κεφαλαίου που σχηµατίσατε από αποταµιεύµατα προηγούµενων

(συνεχόµενων) χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2012, εφόσον αποδεικνύετε ότι γι' αυτά

φορολογηθήκατε ή απαλλαχτήκατε από το φόρο νόµιµα. Ο τρόπος σχηµατισµού των

κεφαλαίων προηγούµενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από τις διατάξεις της

περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά

τα οικεία έτη. Για τα εισοδήµατα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από

το φόρο νόµιµα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρµόδιων

Υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.

Å ÐÉ ÓÇ ÌÁÉ ÍÅ ÔÁÉ ότι κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκε-

κριµένα κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγµατοποιείται από 1.1.2010 και µετά, θα

εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν

απαλλάσσονται της εφαρµογής του τεκµηρίου. Προκειµένου όµως για τις χρήσεις 2008

και 2009, οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του

κεφαλαίου των ετών αυτών µόνο εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις εφαρµογής του τεκ-

µηρίου.

Å ÐÉ ÓÇ ÌÁÉ ÍÅ ÔÁÉ επίσης, ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 µε τις
οποίες είχε θεσπισθεί η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε6 (δήλωση κινητών περ-
ιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σας την 1.1.1991) το οποίο είχατε επι-
συνάψει στη δήλωση οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρµογή για τα ποσά των πραγ-

37



160

µατικών και τεκµαρτών δαπανών που πραγµατοποιείτε από 1.1.1994 και µετά. Τα
χρηµατικά ποσά όµως που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των
στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για µείωση της προστιθέµενης
διαφοράς τεκµηρίου οικον. ετών 1992 µέχρι και 1994, µειώνουν τα ποσά των κεφα-
λαίων των αντίστοιχων ετών, που µπορείτε να επικαλεσθείτε για τη µείωση του τεκ-
µηρίου σας.

ÐÑÏ ÓÏ ×Ç: Τα χρηµατικά ποσά που γράφτηκαν στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχον-
ται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί µετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι µειωµένα µε κάθε
ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί
υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο
φορολογούµενος επικαλείται µε τη δήλωση του οικον. έτους 2012.

Επίσης, τα ποσά που έχουν γραφτεί στους κωδικούς 781-782, πρέπει να είναι µειωµένα µε κάθε ποσό

που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους π.χ. φόρους δωρεών κτλ.

Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 7

Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τις δαπάνες στις οποίες αποδεδειγµένα έχετε υποβληθεί µέσα στο 2011,

αφού συνυποβάλετε, κατά περίπτωση, τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, για να αφαιρεθούν κατά ένα

µέρος, τα αντίστοιχα ποσά τους από το φόρο που θα προκύψει στο συνολικό σας εισόδηµα.

∆ίπλα στους Κωδικούς γράψτε τα ολικά ποσά, κατά κατηγορία δαπάνης, όπως αυτά προκύπτουν από τις

σχετικές αποδείξεις.

Εξαίρεση υπάρχει µόνο στο ποσό της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων,

το οποίο θα γράψετε µειωµένο στο 50% του συνολικού ποσού της δαπάνης.

Τα ποσά που εκπίπτουν θα υπολογιστούν από την Υπηρεσία (Γ.Γ.Π.Σ.). Τονίζεται ότι για να αναγνωριστούν

οι δαπάνες αυτές πρέπει να συνυποβάλετε µε τη δήλωση τις σχετικές αποδείξεις δαπάνης.

Êù äé êïß 049. Γράψτε το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγµατοποιήσατε  στην Ελλάδα µέσα στο

2012, εσείς, η σύζυγός σας και τα τέκνα που σας βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών,µε
εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν µέσω της “Κάρτας Αποδείξεων”. Το ποσό των απο-

δείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατοµικού εισοδήµατος

του φορολογουµένου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις και για ποσό

εισοδήµατος µέχρι 60.000 ευρώ.

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται όλες οι καταναλωτικές δαπάνες. ∆ηλαδή περιλαµβάνονται οι πάσης

φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. ∆ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται και τα ειδικά

στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. απο-

δείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδια χρηµατιστηριακών εταιρειών για την αµοιβή των παρ-

εχόµενων υπηρεσιών µόνο, κλπ) όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρ-

εσιών  των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασµών ύδρευσης, αποχέ-

τευσης και ηλεκτροδότησης αυτών µετά τον επιµερισµό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των

οριζόντιων ιδιοκτησιών. 

Επίσης, περιλαµβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συµβολαιογράφο για σύνταξη συµβο-

λαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εµπίπτει στις αντικειµενικές δαπάνες του

άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του συµβολαι-
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ογράφου αναγράφεται στο συµβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγµατοποίησης αυτής της δαπάνης

επισυνάπτονται από τον φορολογούµενο φωτοτυπίες των σελίδων του συµβολαίου από τις οποίες

προκύπτει η δαπάνη.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπά-

νες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισµό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους µεταφο-

ρικό µέσο και όσες δαπάνες µε βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαµβάνονται υπόψη για φορολογικές

ελαφρύνσεις. Συγκεκριµένα δεν λαµβάνονται υπόψη:

α) οι δαπάνες για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων

κλπ. οχηµάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.

β) οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταµεία ασφάλισης του

φορολογούµενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία,  τα έξοδα  ιατρικής περίθαλψης κλπ.

γ) οι δαπάνες για  ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον µαθηµάτων ή για φροντιστήρια, για

τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης  κατοικίας.

δ) οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αµοιβή δικ-

ηγόρων για δίκες µισθωτικών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους οι

οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδηµα των ακινήτων.

Επίσης, δεν λαµβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη

συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις

πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγµατοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόµος,

αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προ�πόθεση συµµετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

Οι αποδείξεις δαπανών θα φυλλάσσονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται:

α. Το ονοµατεπώνυµο, και ο  ΑΦΜ του υπόχρεου

β. ο αριθµός των αποδείξεων και

γ.  το συνολικό ποσό αυτών  

Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυµία της

εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ηµεροµηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την

οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωµένη µε έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο

φορολογούµενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυµία της επιχείρησης, ΑΦΜ,

ηµεροµηνία και ποσά), ούτως ώστε  να καθίσταται στη συνέχεια  εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολο-

γούσα Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται οι αποδείξεις δαπανών οι οποίες
φυλάσσονται από τον φορολογούµενο  και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
∆ιευκρινίζεται ότι στο κωδικό 341 του πίνακα 10 της δήλωσης η Γ.Γ.Π.Σ. θα προεκτυπώσει το συνολικό

ποσό των αποδείξεων δαπανών που συλλέχθηκαν µέσω της ”κάρτας αποδείξεων” το οποίο κατά την

εκκαθάριση της δήλωσης θα συναθροιστεί µε το ποσό που δηλώθηκε στον κωδικό 049.

Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο

συζύγους, µόνον εφόσον έχουν αναγραφεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και µερίζονται µεταξύ τους ανάλο-

γα µε το ύψος του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ατοµικού εισοδή-

µατός τους που προκύπτει από την εµπρόθεσµη δήλωσή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό, χωρίς να προσκοµίσουν αποδείξεις κατά ρητή
διάταξη του νόµου είναι οι:
α) οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. Πρόκειται  για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και
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των λοιπών δηµόσιων  πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της Μόνιµης  Αντι-
προσωπείας  στις Ευρωπα�κές Κοινότητες  και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς
και των υπαλλήλων του Εµπορικού και  Βιοµηχανικού  Επιµελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνι-
κού  Οργανισµού Μικροµεσαίων  Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της  Πανελλήνιας
Συνοµοσπονδίας  Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, που υπηρετούν στα οικεία  αντιπροσωπευτικά
γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
β) όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας,
γ) οι φυλακισµένοι και
δ) οι κάτοικοι κρατών – µελών της Ευρωπα�κής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του
ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα δεν προσκοµίζουν

αποδείξεις δαπανών, δεδοµένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίµακας.

Êùäéêïß 051-052. Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή συνο-

λικά για ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που µένουν

µαζί σας και σας βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αµοιβές που

καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετά-

σεις, καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία,

οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.Επίσης, στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται

και η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία και

για επισκέψεις σε ψυχολόγο, για την αποκατάσταση της υγείας ύστερα από σχετική

γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού. Ειδικά, για την αναγνώριση της δαπάνης που

καταβάλλεται σε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, εκτός από τη γνωµάτευση του γιατρού

απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσµατα του ψυχολόγου

ή του λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του.Επίσης, γράψτε τη

διαφορά των ποσών περίθαλψης µεταξύ των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής

περίθαλψης και του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγµατικού εισοδήµατος που φορο-

λογείται µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή είναι απαλλασσόµενο ή τεκµα-

ρτό των προσώπων που έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση,

φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και τα οποία συνοικούν µαζί σας, αλλά δεν αναγρά-

φονται στον πίνακα 9 της δήλωσης, γιατί το εισόδηµά τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.

Για την αναγνώριση της έκπτωσης της δαπάνης αυτών των προσώπων απαιτούνται

δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η συγγένεια αυτών µε το φορολογούµενο,

η αναπηρία τους, τα ποσά των δαπανών για ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη,

καθώς και το ετήσιο εισόδηµά τους. Ακόµη, γράψτε τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµει-

ακής περίθαλψης που καταβάλατε για τα τέκνα σας που δεν συγκατοικούν µαζί σας,

αλλά µε τον άλλο γονέα τους, τον οποίο και βαρύνουν, λόγω του ότι βρίσκεστε σε διά-

ζευξη µε αυτόν.Επιπλέον, µεταξύ των δαπανών για νοσοκοµειακή περίθαλψη περιλαµ-

βάνονται οι δαπάνες σε νοσοκόµο, η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµα-

τος µε τεχνητά µέλη κ.λπ., η δαπάνη για νοσοκοµειακή περίθαλψη των τέκνων που

πάσχουν από ανίατο νόσηµα και το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρή-

σεις περίθαλψης ηλικιωµένων.

Για να αναγνωριστεί η δαπάνη των κωδικών 051-052 πρέπει να συνυποβάλετε:

- Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, διπλότυπη απόδειξη του ιατρού σύµφωνα µε
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τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

- Για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές, διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία

να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της

κλινικής για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδος εξόδου.

- Για νοσήλεια σε κρατικά κτλ. νοσηλευτικά ιδρύµατα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξης

του νοσηλευτικού ιδρύµατος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης

νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύµατος για το

χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδος εξόδου.

∆εν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων, αν τα στοιχεία αυτών ανα-

γράφονται στις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.

- Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόµου απαιτείται βεβαίωση θερά-

ποντος ιατρού για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της και την ανάγ-

κη απασχόλησης νοσοκόµου και απόδειξη είσπραξης της αµοιβής από το πρόσωπο που

πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόµος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοµα-

τεπώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ταυτότητας, η

διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόµιµα υπο-

γραµµένη. Στην αµοιβή δεν περιλαµβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.

- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωµένων και προσώπων µε κινητική

αναπηρία σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη

παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόµιµου εκπροσώπου της

επιχείρησης για το χρόνο περίθαλψης και για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Στους κωδικούς 051-052 θα γράψετε το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχει-
ρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων. 
- Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώµα του ασθενή

και αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί µέρος

των εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθη-

καν για την περίπτωση αυτή. Αν η προµήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο

εµπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία πρέπει να αναγράφεται και

το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή και το είδος του πωλούµενου πράγµατος.

Ειδικά σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρυκο�-

ας, απαιτείται να συνυποβάλετε και βεβαίωση γιατρού. 

- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο

νόσηµα τέκνων, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης και βεβαίωση του διευθυντή

της σχολής ή του θεραπευτηρίου για τον ακριβή χρόνο φοίτησης ή περίθαλψης, για το

ποσό της δαπάνης αναλυτικά, καθώς και για την πάθηση του τέκνου (ονοµασία ανίατου

νοσήµατος) ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό (τυφλό, κωφάλαλο κτλ.). Αν τα

σχετικά δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό φορέα (σχολείο ή θεραπευτήριο),

πρέπει να έχουν περιεχόµενο σύµφωνα µε τα παραπάνω.

-  Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλο-

δαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκοµείων.

Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θα αφαιρεθεί από
το φόρο σας. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ, για τον κάθε
φορολογούµενο.
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Êùäéêïß 053-054. Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από το νόµο εισφορών που καταβάλατε µέσα στο 2012

σε ασφαλιστικά ταµεία (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ.), καθώς και το ποσό των εισφορών που καταβάλατε

στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής σας σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. 

Στους κωδικούς αυτούς δε γράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από

τους µισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους. 

Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας. 
ÐÑÏÓÏ×Ç: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εµπόρων ή ελεύθερων επαγγελµατιών γράφονται εδώ

και δεν περιλαµβάνονται στις επαγγελµατικές τους δαπάνες.
Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση ή απόδειξη του

οικείου ασφαλιστικού ταµείου. 

Êùäéêïß 057-058. Γράψτε την αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µεταβι-

βάσατε λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία

που αποτελούν Ν.Π.Ι.∆. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προ�πολογισµό.Για την από-

δειξη της δωρεάς των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων απαι-

τείται η υποβολή α) βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και β)

αντίγραφου του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. 

Το 10% του ποσού της αξίας των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

Êùäéêïß 059-060. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους Οργανι-

σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.), τους

Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κων-

σταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά,

την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα

κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.∆.

και επιχορηγούνται από τον κρατικό προ�πολογισµό, το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων,

σε κοινωφελή ιδρύµατα, σε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωµατεία που παρέχουν υπηρ-

εσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου

δικαίου, σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή

συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, στους ερευνητικούς 

και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13Α') και τέλος στα

ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα.

Κωδικοί 031-032. Τα ποσά των δωρεών που καταβάλατε σε φορείς των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ τα γράφετε και

στους Κ.Α. 031 - 032.

ÐÑÏÓÏ×Ç: Στους Κ.Α. 059-060 αναγράφονται και τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς

υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και παρεµφερών νοµικών προσώπων (οργανισµών,

ιδρυµάτων κ.λπ.), που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτος-

µέλος της Ευρωπα�κής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπα�κού Οικονοµικού Χώρου/Ευρω-

πα�κής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). ∆ιευκρινίζεται ότι στη συµφωνία του

Ευρωπα�κού Οικονοµικού Χώρου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 συµ-

µετέχουν όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπα�κής Ένωσης και τα µέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία,

Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Αν οι υπόψη δωρεές µεµονωµένα λαµβανόµενες υπόψη ή

συναθροιζόµενες µε τις δωρεές και χορηγίες προς ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και ανε-

ξάρτητα αν όλες πραγµατοποιούνται προς ένα ή περισσότερους δωρεοδόχους υπερ-

βαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το φόρο µόνο αν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογα-
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ριασµό που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί

στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισµών.

Επίσης όταν τα ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 (µε εξαίρεση τις δωρεές προς

το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής

Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγ. Όρους, το Οικουµενικό

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την

Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτι-

κά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που απο-

τελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προ�πο-

λογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων) υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως,

λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού

προσώπου, που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή

σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το οικείο γραµµάτιο είσπραξης της τρά-

πεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το

ποσό της δωρεάς αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την

υπογραφή του δωρητή. ∆απάνη τέτοιων δωρεών ποσού άνω των 300 ευρώ συνολικά

ετησίως απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών

και ∆ανείων ή σε τράπεζα. ∆εν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το µέρος αυτής που αντι-

στοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ. Ως χρόνος πραγµατοποίησης της δωρεάς θεωρείται ο

χρόνος κατάθεσης αυτών και όχι ο χρόνος είσπραξής τους από το δωρεοδόχο.

Για την απόδειξη της δωρεάς των χρηµατικών ποσών, που αναγράφηκαν στους κωδικούς

αριθµούς 059-060, απαιτείται η υποβολή διπλότυπης απόδειξης ή γραµµατίου είσπραξης

που εκδίδεται από το δωρεοδόχο, όπως επίσης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει

η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση των ποσών αυτών στα επίσηµα βιβλία του δωρ-

εοδόχου. Στην περίπτωση που το ποσό της δωρεάς κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθη-

κών και ∆ανείων ή σε τράπεζα, απαιτείται και το οικείο γραµµάτιο είσπραξης της τράπε-

ζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αν αυτό έχει δοθεί στο δωρεοδόχο

για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραµµατίου, κυρ-

ωµένο από το φορέα έκδοσής του.

Στην περίπτωση που φορολογείστε µε βάση τα τεκµήρια δαπανών, το συνολικό ποσό των

χρηµατικών δωρεών και χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση από το φόρο σας

δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήµατος που προκύπτει

από τη  εφαρµογή των τεκµηρίων.Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών επί του

οποίου υπολογίζεται η µείωση του φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του
συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.Η µείωση

διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100
ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας. 

Κωδικοί 075-076. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς είτε απευθείας είτε µέσω

πιστωτικών ιδρυµάτων στο «Λογαριασµό αλληλεγγύης για την απόσβεση του ∆ηµόσιου

Χρέους» µε κωδικό αριθµό 26132462 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Για  να αναγνωριστεί η δαπάνη αυτή απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην

Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο πρέπει να αναφέρεται

ρητά ότι η κατάθεση έγινε για το «Λογαριασµό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του ∆ηµό-

σιου Χρέους». Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.
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Êùäéêïß 061-062. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007

(ΦΕΚ16Α΄) στο ∆ηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, τα

νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,

όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741

Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Το αφαιρούµενο συνολικό ποσό δεν µπο-

ρεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος .Για την από-

δειξη των χρηµατικών ποσών της πολιτιστικής χορηγίας του ν.3525/2007 που αναγρά-

φηκαν στους κωδικούς αριθµούς 061-062, απαιτείται α) επικυρωµένο αντίγραφο της

απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού µε την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούµενη από το

νόµο έγγραφη σύµβαση χορηγίας µεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτι-

στική, β) σε περίπτωση χορηγίας χρηµατικών ποσών, και τα πρωτότυπα αποδεικτικά

καταβολής των ποσών της χορηγίας και γ) σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα

αγαθά ή υπηρεσίες, και την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών

και Πολιτισµού για την εκτίµηση της αξίας τους, καθώς και τα αποδεικτικά παράδοσης

της χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώς και των χορηγιών που

αναγράφηκαν στους παραπάνω κωδικούς αριθµούς, δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη

για έκπτωση µε βάση άλλη διάταξη νόµου.

Êùäéêïß 063-064. Γράψτε το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλατε µέσα στο 2012 για: 

α) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί µε υποθ-

ήκη ή µε προσηµείωση από τράπεζα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδρ-

οµικό Ταµιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισµό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν

από σας και η υποθήκη ή προσηµείωση είχε γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας

ή των τέκνων που σας βαρύνουν. 

Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού, που είχατε λάβει από τράπεζα, σας χορη-

γήθηκε νέο δάνειο από την ίδια τράπεζα ή άλλη, γράψτε το ποσό των δεδουλευµένων

τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σ' αυτό το δάνειο γράφτηκε υποθήκη ή προ-

σηµείωση µε τις ίδιες προ�ποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο και εφόσον οι

τόκοι αφορούν χρονικό διάστηµα από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη του

παλιού δανείου.

β) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί από ασφ-

αλιστική επιχείρηση ως υπάλληλος αυτής, εφόσον οφείλονταν από σας και η υποθήκη ή

προσηµείωση έχει γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας

βαρύνουν. 

γ) Προκαταβολή που σας χορηγήθηκε από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας Στρατού ή Ναυτι-

κού ή Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974 (ΦΕΚ 116Α'), για

απόκτηση πρώτης κατοικίας, ως βοηθηµατούχος αυτού. 

δ) ∆άνειο που σας χορηγήθηκε από τράπεζα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισµό, εφόσον οι τόκοι

οφείλονταν από σας, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωρα�σµό διατηρητέων

κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως παρ-

αδοσιακά τµήµατα πόλεως ή ως παραδοσιακοί οικισµοί.

∆ιευκρινίζεται ότι για τα δάνεια αυτά των περιπτώσεων α', β', γ' δε θεωρείται 
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ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία, εάν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους

βαρύνουν, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκ-

λήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής

επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται

κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.µ. για το τρίτο και καθέ-

να από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

Εάν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας που αποκτήθηκε µε το στεγαστικό δάνειο υπερ-

βαίνει τα 120 τ.µ. συµπληρώνεται και ο κωδικός 071 µε τον αριθµό των τετραγωνικών

µέτρων της επιφάνειας της κατοικίας διότι το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπο-
λογίζεται η µείωση φόρου κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) περιορίζεται στο µέρος
που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των 120 τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας. 
∆ε συµπληρώνεται ο κωδικός 071 για δάνεια της περίπτωσης δ' (αναστήλωση διατηρη-

τέων κτισµάτων κτλ.). Επίσης, το ποσοστό αυτό µείωσης του φόρου για τα δάνεια των

περιπτώσεων α', β', γ' και δ΄ υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τµήµα του

δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ως 200.000 ευρώ.

∆ιευκρινίζεται ότι για όλα τα δάνεια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄, ανεξάρτητα από την

ηµεροµηνία σύναψής τους, οι δεδουλευµένοι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που

προκύπτει κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτών. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, µε τις αντικατασταθείσες διατάξεις (άρθρο 43 ν. 3763/2009) προβλεπόταν µείωση

του φόρου κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν

συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά

µέτρα (200 τ.µ.). Συνεπώς οι τόκοι αυτών των δανείων που καταβάλλονται από το 2010 και µετά αναγ-

νωρίζονται µε το γενικό κανόνα της έκπτωσης των τόκων για πρώτη κατοικία µέχρι 120 τ.µ. κ.λ.π.

Για την αναγνώριση της έκπτωσης των τόκων που θα γραφτούν στους κωδικούς 063 και

064, απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης της τράπεζας ή του Ταµείου Παρακα-

ταθηκών και ∆ανείων ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισµού

ή του Ταµείου Αλληλοβοήθειας ή της ασφαλιστικής επιχείρησης, από την οποία να

προκύπτουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, καθώς και ότι το δάνειο διατέθηκε για αγορά

πρώτης κατοικίας ή για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωρα�σµό διατηρητέων

κτισµάτων. Στην περίπτωση µάλιστα που οι τόκοι δανείων αφορούν διατηρητέα κτίσµατα

ή κτίσµατα που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως παραδοσιακά τµήµατα

πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί, απαιτείται και επικυρωµένο αντίγραφο της οικείας

απόφασης για χαρακτηρισµό των κτισµάτων ως διατηρητέων ή σηµείωσης για την κανο-

νιστική πράξη µε την οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή που βρίσκονται τα κτίσµατα, ως

παραδοσιακό τµήµα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισµός.

Êù äé êïß 069-070 Για όλες τις συµβάσεις στεγ. δανείων α’ κατοικίας, είτε οι δύο σύζυγοι έχουν λάβει το δάνειο

από κοινού, είτε έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένας, συµπληρώνονται και οι κωδικοί

αυτοί αριθµοί µε το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στο καθένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πιο πάνω τόκοι πρέπει να γραφτούν και στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5. 
Ενδείξεις 10 και 11 του πίνακα 7 - καταβαλλόµενο ενοίκιο: 
Στις ενδείξεις 10 και 11 του πίνακα 7 της δήλωσης γράψτε όλα τα στοιχεία των εκµισθ-

ωτών και το καθαρό ποσό ενοικίου που τους καταβάλατε, για κύρια κατοικία της οικογέ-

νειάς σας και για ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδά-

ζει σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον δικαιούστε την
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έκπτωση του ενοικίου (εάν δεν τη δικαιούστε, γράψτε τα στους κωδικούς 417, 419, 420

του πίνακα 6) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγραφή του Αριθµού Φορολογι-

κού Μητρώου του εκµισθωτή.

Σηµειώνεται ότι, αν δεν έχει αναγραφεί ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του εκµισθ-
ωτή, δε θα υπολογιστεί η πιο πάνω δαπάνη. Ειδικότερα:

Êù äé êïß 801-803. Γράψτε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου των ιδιοκτητών

Êù äé êïß 092-096.∆ιαγραµµίστε τη λέξη “ΝΑΙ” στην περίπτωση που φιλοξενείστε.

Êù äé êïß 091-095.Γράψτε τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας της κατοικίας που

µισθώνετε.

Êù äé êïß 097-099.Γράψτε τον αριθµό των µηνών για τους οποίους καταβάλατε ενοίκιο µέσα στο έτος 2012

για τη συγκεκριµένη κατοικία ή φιλοξενηθήκατε στη συγκεκριµένη κατοικία.

Êù äé êïß 811-816.Γράψτε το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε µέσα στο έτος 2012 για κύρια

κατοικία της οικογένειάς σας. Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση δεν
µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους

δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση
(εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του

εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό

δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.Σε

περίπτωση που καταβάλατε µέσα στο 2012 ενοίκιο κύριας κατοικίας σε περισσότερους

εκµισθωτές-συνιδιοκτήτες του ακινήτου, εφόσον αυτοί είναι µέχρι τρεις, στην κάθε

σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του καθενός και το ποσό ενοικίου που του αναλογεί. Εάν

είναι περισσότεροι από τρεις, στις δυο πρώτες σειρές θα αναγράψετε τους δυο εκµι-

σθωτές µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους καταβά-

λατε και στην επόµενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβάλατε µέσα στο 2012

συνολικά στους υπόλοιπους εκµισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοµατεπώνυµο και τον

Α.Φ.Μ. τους. Εάν στη διάρκεια του 2012 αλλάξατε µία ή περισσότερες κατοικίες, στην

κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκµισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας

που µισθώσατε. Εάν µισθώσατε δυο κύριες κατοικίες µέσα στο 2012 από τις οποίες η

πρώτη κατά σειρά µίσθωσης έχει τρεις εκµισθωτές, στην πρώτη σειρά θα γράψετε τα

στοιχεία του εκµισθωτή της πρώτης κατοικίας στον οποίο καταβάλατε το µεγαλύτερο

ποσό, στη δεύτερη το ποσό που καταβάλατε στους υπόλοιπους χωρίς τα στοιχεία τους

και στην τρίτη τα στοιχεία του εκµισθωτή της δεύτερης κατοικίας και το ποσό που του

καταβάλατε. Εάν χρειαστούν περισσότερες σειρές από αυτές που έχει το έντυπο, θα

επισυνάψετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση, όπου θα αναγράψετε όσα δεν χώρ-

εσαν στις σειρές που έχει το έντυπο.

∆ε δικαιούνται τη µείωση φόρου όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδοµα ανεξάρτητα από το
ύψος του. Οµοίως, δε δικαιούνται τη µείωση αυτή οι φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι ή οι

σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία,

δικαίωµα οίκησης) εξολοκλήρου, σε οικία µε επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη της

µισθωµένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νοµό µε τη µισθωµένη. Το ίδιο

ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούµενο και στη

σύζυγό του είτε στο φορολογούµενο και στα τέκνα που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό

του και στα τέκνα που τους βαρύνουν.

Êùäéêïß 804-807.ÃñÜøôå ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ôùí åêìéóèùôþí. 
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Êù äé êïß 817-823.Γράψτε το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε, για την ενοικίαση κατοικίας, η οποία

χρησιµοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που

σπουδάζει σ' αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά

αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το

πρώτο σας παιδί σε περισσότερους από 2 εκµισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης

θα γράψετε τα στοιχεία του εκµισθωτή στον οποίο καταβάλατε το µεγαλύτερο ποσό µέσα

στο 2012 και στη δεύτερη σειρά στον κωδικό 819 το ποσό που καταβάλατε µέσα στο

2012 συνολικά στους υπόλοιπους εκµισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοµατεπώνυµο και

τον Α.Φ.Μ. τους. Οµοίως στους κωδικούς 821-823, για το δεύτερο και τρίτο παιδί

αντίστοιχα. Η έκπτωση του ενοικίου γίνεται εφόσον οι κατοικίες αυτές βρίσκονται στην

πόλη ή στο χωριό που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο και εσείς ή τα παιδιά σας

δεν έχετε άλλη ιδιόκτητη ή ενοικιαζόµενη κατοικία σ' αυτήν την πόλη. Η περιοχή των

δήµων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού τοµέα και του Πειραιά της

Περιφέρειας Αττικής θεωρείται ως µία πόλη. Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζε-
ται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροι-

στικά και για τους δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην

αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλο-

γα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις,

όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη της προθ-

εσµίας.

Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσης του φόρου η  δαπάνη αυτή λαµβάνεται διακεκρ-

ιµένως για το φορολογούµενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

Για τον υπολογισµό των πιο πάνω ποσών απαιτείται απόδειξη της καταβολής του

ενοικίου ως εξής: 

Υποβολή αποδείξεων για το συνολικό ποσό του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειας µιας

ή περισσοτέρων, των υπολοίπων, εφόσον από αυτές σχηµατίζεται πλήρης πεποίθηση για

την καταβολή του συνολικού ποσού του ενοικίου.

Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986

από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το µηνιαίο ποσό,

τους µήνες που αφορά, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων. Όµοια υπεύθυνη δήλωση

υποβάλλεται και σε περίπτωση που συνυποβάλλονται µε την οικεία δήλωση, απλά φωτο-

αντίγραφα των αποδείξεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθµούς 801-807, σε περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι η σύζυγος,
θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. της συζύγου. Αν µέσα στο 2012 καταβάλατε ενοίκιο κύριας

κατοικίας ή ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, όµως δεν δικαιούστε την έκπτωση, το

ποσό της δαπάνης θα το αναγράψετε στους κωδικούς αριθµούς 419-420 του πίνακα 6.

Επισηµαίνεται ότι η ενοικίαση κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν αποτελεί και αντικει-

µενική δαπάνη δαβίωσης και συνεπώς η κατοικία αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνεται στον

πίνακα 5 του εντύπου.

Κωδικοί 073-074.Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής

ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχηµάτων, καθώς και των ασφαλίστρων για ασφ-

αλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλισή σας, της ή του συζύγου σας και των τέκνων που

σας βαρύνουν, καθώς και των τέκνων σας που δε βαρύνουν εσάς λόγω µη συνοίκησης,

αλλά τον άλλο γονέα, εφόσον στην τελευταία περίπτωση βρίσκεστε σε διάζευξη µε το
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(τη) σύζυγό σας, συνάψατε εσείς τη σύµβαση ασφάλισης και καταβάλατε τη δαπάνη ασφ-

αλίστρων. 

Το ποσό της δαπάνης επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί τα

1.200 ευρώ για άγαµο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθρ-

οιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη)
και µερίζεται µεταξύ τους ανάλογα µε το ύψος του δηλούµενου µε την αρχική δήλωση

(εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) εισοδήµατός τους που φορολογείται µε τις γενικές διατά-

ξεις.

Κωδικοί 089-090. Γράψτε το συνολικό ετήσιο ποσό της διατροφής που καταβάλατε στο σύζυγό σας ή στη

σύζυγό σας µέσα στο έτος 2012 και το οποίο επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιο-

γραφική πράξη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε στον άλλο σύζυγο για τα τέκνα δεν αναγράφε-
ται στους κωδικούς αυτούς. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης αυτής θα µειώσει

το φόρο σας. Το ποσό της µείωσης του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια

(1.500) ευρώ

Κωδικοί 087-088. Γράψτε το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβάλατε για επεµβάσεις ενεργειακής ανα-

βάθµισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλ-

λον - Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

(ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για επεµβάσεις ενεργειακής ανα-

βάθµισης ακινήτου που θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του ν.3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση

του και αφορούν :

α) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα

εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργει-

ας, καθώς και για παρεµβάσεις στο υφιστάµενο σύστηµα που αφορούν σε σύστηµα αντιστά-

θµισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης και µόνωση σωλ-

ηνώσεων.

β) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε

φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

γ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλι-

µατισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας.

δ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολτα�κά, µικρές ανεµογεν-

νήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης - θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου

ή ανανεώσιµων πηγών.

ε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτήρια µε τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπι-

νάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων / κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά

καλύµµατα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος ή/και στην

οροφή (δώµα ή στέγη).

στ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρµόδιο επιθεωρητή.

Η δαπάνη επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση του φόρου κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» σχε-
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διάστηκε και υλοποιείται το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», µε το οποίο δίνονται

κίνητρα (επιχορήγηση, άτοκο δάνειο) για τις προαναφερθείσες παρεµβάσεις εξοικονόµησης

ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τοµέα. Στις περιπτώσεις υπαγωγής των φορολογουµένων

στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», η παροχή του φορολογικού κινήτρου της περ.

ιδ’ της παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ αφορά στο τµήµα των δαπανών ενεργειακής αναβάθµι-

σης για το οποίο δεν έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράµµατος.

Για την διευκρίνιση των ζητηµάτων που προέκυψαν αναφορικά µε το χειρισµό των δαπανών

ενεργειακής αναβάθµισης που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του πιο πάνω Προγράµµατος

εκδόθηκαν οι Πολ. 1257/2011 και Πολ. 1019/2013 εγκύκλιοι.

Σύµφωνα µε την πρώτη εγκύκλιο και λαµβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτότυπα παραστατικά

δαπανών διατηρούνται στο φάκελο έργου από τον ίδιο το φορολογούµενο για την περίπτω-

ση ελέγχου, προκειµένου να είναι δυνατή η παροχή του σχετικού φορολογικού κινήτρου, θα

πρέπει να χορηγείται από τα συνεργαζόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του Προγράµµα-

τος, βεβαίωση δαπανών, στην οποία απαιτείται να περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθµός και η ηµεροµηνία της απόδειξης παροχής υπηρε-

σιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιµολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό

της δαπάνης για την επέµβαση ενεργειακής αναβάθµισης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράµµα-

τος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον»,

ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης µε το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος φορολο-

γούµενος/ωφελούµενος του προγράµµατος,

στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις

της περ. ιδ’ της παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Περαιτέρω , µε την Πολ. 1019/2013 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι εκδίδεται µια βεβαίωση

δαπανών από τα συνεργαζόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κατά την τελική εκταµίευση

του δανείου, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει του

έργου, ακόµη και αν αυτά έχουν εκδοθεί ή/και εξοφληθεί κατά το προηγούµενο έτος. Επιπ-

λέον, επισηµάνθηκε ότι, η υπόψη φορολογική έκπτωση αφορά στα ίδια κεφάλαια του φορο-

λογουµένου, ήτοι στο ποσό των δαπανών, πέραν του επιλέξιµου προ�πολογισµού (άτοκο

δάνειο και επιχορήγηση), µε το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούµενος. Κατά συνέ-

πεια, στη βεβαίωση που χορηγούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να αναγράφον-

ται, διακριτά, αφενός µεν, το συνολικό ποσό της δαπάνης ενεργειακής αναβάθµισης για το

οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, που αποτελείται από το ποσό του επιλέξιµου προ�πο-

λογισµού (άτοκο δάνειο και επιχορήγηση) και το ποσό των δαπανών πέραν του επιλέξιµου

προ�πολογισµού (ίδια κεφάλαια), αφετέρου δε το συνολικό υπόλοιπο ποσό δαπάνης που

αντιστοιχεί στην ίδια επιβάρυνση του φορολογουµένου (το οποίο και θα τύχει της σχετικής

φορολογικής ελάφρυνσης). Την ανωτέρω βεβαίωση δαπανών συνυποβάλλετε, αντί των

πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, στην αρµόδια για τη φορολόγηση σας ∆.Ο.Υ, κατά την

υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

∆εδοµένου ότι η εν λόγω φορολογική διάταξη αναφέρεται σε ενεργειακή αναβάθµιση ακι-

νήτου χωρίς να τίθεται περιορισµός στον αριθµό των ενταγµένων, στο Πρόγραµµα «Εξοι-

κονόµηση κατ’ Οίκον», ακινήτων ανά φορολογούµενο, εφόσον υφίστανται περισσότερες της
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µίας αποφάσεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα για διαφορετικά ακίνητα ανά φορολογούµενο και

πληρούνται οι απαιτούµενες προ�ποθέσεις, είναι δυνατή η παροχή του σχετικού φορολογι-

κού κινήτρου ξεχωριστά για καθένα από αυτά τα ακίνητα.

Τέλος, σηµειώνεται ότι το φορολογικό κίνητρο των 300 ευρώ(3000 χ 10%) κατ’ ανώτατο

όριο παρέχεται µία φορά και αφορά σε ένα µοναδικό έργο ενεργειακής αναβάθµισης ανά

ακίνητο (ανεξάρτητα από τον αριθµό των επιµέρους παρεµβάσεων του έργου αυτού, οι

οποίες καταγράφονται περιοριστικά στο άρθρο 9 του ΚΦΕ).    

Κωδικοί 079-085. Γράψτε τα ποσά των διδάκτρων που καταβάλατε µέσα στο έτος 2012 για παράδοση προ-

σωπικά σε σας ή στα τέκνα σας, κατ' οίκον ή σε φροντιστήρια, ιδιαίτερων µαθηµάτων οποι-

ασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών. Ειδικότερα, στους

κωδικούς 079-080 γράψτε τα ποσά των δαπανών που αφορούν προσωπικά εσάς, ή τη

σύζυγό σας και στους κωδικούς 081, 082, 083, 084, 085 τα ποσά των δαπανών που αφορ-

ούν τα τέκνα σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάζευξη και τα τέκνα σας βαρύνουν τον άλλο σύζυγο µε
τον οποίο συγκατοικούν, αλλά έχετε καταβάλει εσείς τα δίδακτρα των τέκνων, το ποσό
τους θα το αναγράψετε κανονικά στους κωδικούς 081 ως 085. 
Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των
1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο µόνο

εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται

µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται

µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική

µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.

Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσης του φόρου η δαπάνη αυτή λαµβάνεται διακεκριµέ-

νως για το φορολογούµενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

Κωδικοί  077-078. Γράψτε το διπλάσιο ποσό του µισθώµατος που καταβάλατε το 2012 για ατοµική επιχείρηση

τριτογενούς τοµέα που είναι εγκατεστηµένη σε κτίριο της περιοχής «Γεράνι» ή «Μετα-

ξουργείο», το οποίο εκπίπτει από το φόρο σας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγρ. Β2

των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011.

Κωδικοί   037-038. Απενεργοποιηµένοι κωδικόι λόγω της µη έκδοσης της προβλεπόµενης από το νόµο ΑΥΟ.

Κωδικοί  039-040. Απενεργοποιηµένοι κωδικόι λόγω της µη έκδοσης της προβλεπόµενης από το νόµο ΑΥΟ.

Κωδικοί 663-664. Γράψτε το συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2012 στην παραγωγή κινηµατογραφικού

έργου µεγάλου µήκους µε προορισµό την προβολή σε κινηµατογραφική αίθουσα. (παρ.9

άρθρο 73 ν.3842/2010)

Κωδικοί 033-036. ∆ιαγραµµίστε το γράµµα «α» αν δεν δραστηριοποιείστε επαγγελµατικά στον οπτικοακου-

στικό τοµέα ή δεν είστε µέτοχος Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δρα-

στηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τοµέα. Στην περίπτωση αυτή ποσοστό σαράντα τοις

εκατό (40%) της επένδυσης αυτής θα αφαιρεθεί από το εισόδηµά σας. ∆ιαγραµµίστε το

γράµµα «β» αν δραστηριοποιείστε επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα ή είστε

µέτοχος Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µέλος Ο.Ε.,Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικο-

ακουστικό τοµέα. Στην περίπτωση αυτή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της επένδυσης

αυτής θα αφαιρεθεί από το εισόδηµά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί 663-664 και 033-036 συµπληρώνονται µόνο από ιδιώτες µη επιτηδευµατίες και
όχι από ατοµικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελµατίες.
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ÓÕ ÌÐËÇ ÑÙ ÓÇ ÐÉ ÍÁ ÊÁ 8 

Êù äé êïß 601-602. ÃñÜø ôå ôá ðï óÜ ôùí öü ñùí ðïõ ðñï êá ôá âëÞ èç êáí ãéá ôá åé óï äÞ ìá ôá (èå ôé êÜ Þ áñ íç -

ôé êÜ) ðïõ ðå ñé ëáì âÜ íï íôáé óôïõò êù äé êïýò 501-502 êáé 511-512 ôïõ ðß íá êá 4Ä, å öü -
óïí õ ðÜñ ÷ïõí ó÷å ôé êÝò âå âáéþ óåéò êáé ï öü ñïò Ý ÷åé õ ðï ëï ãé óôåß ìå ôá ðï óï óôÜ ðïõ
á íá öÝ ñï íôáé óôçí Ýí äåé îç áõ ôÞ. Επίσης, το ποσό της προκαταβολής φόρου που υπο-

λογίζεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους επί των ακαθαρίστων αµοιβών

των δικηγόρων.

Êù äé êïß 603-604. ÃñÜø ôå ôá ðï óÜ ôùí öü ñùí ðïõ ðá ñá êñá ôÞ èç êáí ãéá ôá åé óï äÞ ìá ôá (èå ôé êÜ Þ áñ íç ôé -

êÜ) ðïõ ðå ñé ëáì âÜ íï íôáé óôïõò êù äé êïýò 401-402 êáé 413-414 ôïõ ðß íá êá 4Ã,  å öü -

óïí õ ðÜñ ÷ïõí ó÷å ôé êÝò âå âáéþ óåéò êáé ï öü ñïò Ý ÷åé õ ðï ëï ãé óôåß ìå âÜ óç ôéò äéá ôÜ îåéò

ôïõ Üñ èñïõ 55 ôïõ í.2238/1994.(π.χ. 1%, 4% ,8%, περ.στ παρ.1 και 3% περ.β παρ.1

κ.τ.λ.)

Êù äé êïß 605-606. ÃñÜø ôå ôá ðï óÜ ôùí öü ñùí ðïõ ðá ñá êñá ôÞ èç êáí ãéá ôá åé óï äÞ ìá ôá ðïõ ðå ñé ëáì âÜ íïíôáé

óôïõò êù äé êïýò 501 Ý ùò 508 êáé 511-512 ôïõ ðß íá êá 4Ä, å öü óïí õ ðÜñ ÷ïõí ó÷åôé êÝò âå -

âáéþ óåéò, å êôüò áõ ôþí (ôùí ðï óþí ôïõ öü ñïõ) ðïõ ãñÜ öôç êáí óôïõò êù äé êïýò 601-602.

Επίοης, το ποσό της παρακράτησης φόρου επί των µερισµάτων που καταβάλλονται στους

δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.

Êù äé êïß 607-608. ÃñÜø ôå ôï ðï óü ôïõ öü ñïõ ðïõ âå âáéþ èç êå Þ êá ôá âëÞ èç êå ãéá ôçí ù öÝ ëåéá (õ ðåñ ôß -

ìçìá) á ðü ôçí ðþ ëç óç å ðá ãåë ìá ôé êïý áõ ôï êé íÞ ôïõ É.×. á ôï ìé êÞò å ðé ÷åß ñç óçò ùò å ìðï -

ñåý ìáôïò, å öü óïí ôï ðï óü ôçò ù öÝ ëåéáò óõ ìðå ñé ëÞ öèç êå óôïõò êù äé êïýò 407-408

ôïõ ðßíáêá 4Ã.

Êù äé êïß 609-610. ÃñÜø ôå ôï ðï óü ôïõ öü ñïõ ðïõ ðá ñá êñá ôÞ èç êå óôéò á ìïé âÝò ôçò ðå ñß ðôù óçò 4 ôïõ ðß -

íá êá 4Á, οπως αυτές που έχουν καταβληθεί óå ðï äï óöáé ñé óôÝò, êá ëá èï óöáé ñé óôÝò,

ðñï ðï íç ôÝò êáé Üë ëïõò á ìåé âü ìå íïõò á èëç ôÝò á ðü ðï äï óöáé ñé êÝò á íþ íõ ìåò å ôáé ñß åò Þ

á íá ãíù ñé óìÝ íá á èëç ôé êÜ óù ìá ôåß á êá ôÜ ôçí õ ðï ãñá öÞ ôïõ óõì âï ëáß ïõ ìå ôá ãñá öÞò Þ ôçí

á íá íÝ ù óç ôïõ óõì âï ëáß ïõ óõ íåñ ãá óß áò καθώς και στο å ðß äï ìá á íÝñ ãùí ôùí ðá ñá ãñÜ -

öùí 2 êáé 3 ôïõ Üñ èñïõ 33 ôïõ í.1892/1990 ðïõ äß íå ôáé á ðü ôïí Ï Á ÅÄ. Ï öü ñïò ôùí ðá -

ñá ðÜ íù ðå ñé ðôþ óå ùí á íá ãñÜ öå ôáé óôïõò êù äé êïýò 609-610 ôïõ ðß íá êá 8 êáé óå êá ìéÜ

ðå ñß ðôù óç óôïõò êù äé êïýò 313-314 ôïõ ß äéïõ ðß íá êá. 

ÐÑÏ ÓÏ ×Ç: Óå êá ìéÜ Üë ëç ðå ñß ðôù óç å êôüò á ðü ôéò ðá ñá ðÜ íù äåí ðñÝ ðåé íá á íá ãñÜ öå ôáé öü ñïò
ìé óèù ôþí õ ðç ñå óéþí ó’ áõ ôïýò ôïõò êù äé êïýò, á êü ìç êáé óôçí ðå ñß ðôù óç ðïõ ç âå -
âáß ù óç á ðï äï ÷þí Ý ÷åé ìü íï ðá ñá êñá ôç èÝ íôá öü ñï.

Êù äé êïß 651-652. ÃñÜø ôå ôá ðï óÜ ôùí öü ñùí ðïõ êá ôá âÜ ëá ôå á ðï äåéã ìÝ íá óôçí áë ëï äá ðÞ, ãéá ôá åé óï-  

äÞ ìá ôá ðïõ á ðï êôÞ èç êáí óôï å îù ôå ñé êü êáé äç ëþ óá ôå óôéò ïé êåß åò åí äåß îåéò ôïõ ðß -

íá êá 4Æ, å ðåé äÞ õ ðÜñ ÷åé öï ñï ëï ãé êÞ õ ðï ÷ñÝ ù óç óôçí Åë ëÜ äá. Ôá ðï óÜ áõ ôþí ôùí öü -

ñùí ðñÝ ðåé íá ðñï êý ðôïõí á ðü ôéò ïé êåß åò âå âáéþ óåéò ôïõ áë ëï äá ðïý öõ óé êïý Þ íï -

ìé êïý ðñï óþ ðïõ ðïõ ðá ñá êñÜ ôç óå ôï öü ñï (εφόσον ðñü êåé ôáé ãéá êñÜ ôïò ìå ôï ï ðïß ï

Ý ÷åé õ ðï ãñá öåß óýì âá óç á ðï öõ ãÞò ôçò äé ðëÞò öï ñï ëï ãß áò). Óç ìåéþ íå ôáé ü ôé ðñï êåé -

ìÝ íïõ ãéá åé óï äÞ ìá ôá á ðü ôéò Ç.Ð.Á. óôéò ïé êåß åò åí äåß îåéò èá óõ ìðëç ñþ íå ôáé ìü íï ôï

ðï óü ôïõ ï ìï óðïí äéá êïý öü ñïõ ôùí Ç.Ð.Á. êáé ü ÷é êáé ï ðï ëé ôåéá êüò öü ñïò.

Êù äé êïß 293-294. ÃñÜø ôå ôï óõ íï ëé êü ðï óü ôïõ öü ñïõ ðïõ ðá ñá êñá ôÞ èç êå óôá åé óï äÞ ìá ôá (ôü êïõò

äáíåß ùí êôë. ç ìå äá ðÞò ðñï Ý ëåõ óçò) ðïõ äç ëþ èç êáí óôïõò êù äé êïýò 291-292 ôïõ ðß -

íá êá 4ÓÔ, ü ðùò áõ ôü ðñï êý ðôåé á ðü ôéò ó÷å ôé êÝò âå âáéþ óåéò ðïõ å ðé óõ íÜ ðôï íôáé óôç
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äÞ ëù óç.

Επισηµαίνεται ότι ο φόρος αυτής της περίπτωσης αφορά εισοδήµατα από τόκους που

φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. 

Êù äé êïß 313-314. ÃñÜø ôå ôï óý íï ëï ôïõ öü ñïõ ðïõ á íá ëï ãåß óôá åé óï äÞ ìá ôá (á ðü ìé óèù ôÝò õ ðç ñå óß åò

êôë.) ðïõ äç ëþ óá ôå óôïõò êù äé êïýò 301-322 , ü ðùò áõ ôü ðñï êý ðôåé á ðü ôçí Ü èñïé óç

ôùí ðï óþí ðïõ á íá ãñÜ öï íôáé óôéò á íôß óôïé ÷åò óôÞ ëåò ôùí âå âáéþ óå ùí á ðï äï ÷þí (öü -

ñïò ðïõ á íá ëï ãåß).

Êù äé êïß 315-316. ÃñÜø ôå ôï óý íï ëï ôïõ öü ñïõ ðïõ ðá ñá êñá ôÞ èç êå á ðü ôá åé óï äÞ ìá ôá ðïõ äç ëþ óá ôå

óôïõò êù äé êïýò 301-322, ü ðùò áõ ôü ðñï êý ðôåé á ðü ôçí Ü èñïé óç ôùí ðï óþí ðïõ á íá -

ãñÜ öï íôáé óôéò á íôß óôïé ÷åò óôÞ ëåò ôùí âå âáéþ óå ùí á ðï äï ÷þí (öü ñïò ðïõ ðá ñá êñá -

ôÞ èç êå).

Êù äé êïß 297-298. ÃñÜø ôå ôï óõ íï ëé êü ðï óü ôïõ öü ñïõ ðïõ ðá ñá êñá ôÞ èç êå óôçí Åë ëÜ äá êá ôÜ ôçí å îáñ -

ãýñù óç Þ ôçí êá ôá âï ëÞ ôùí åé óï äç ìÜ ôùí á ðü êé íç ôÝò á îß åò áë ëï äá ðÞò ðñï Ý ëåõ óçò,

ðïõ äç ëþ èç êáí óôïõò êù äé êïýò 295-296 ôηò ðåñéðô. 9 ôïõ ðß íá êá 4Æ, ü ðùò áõ ôü ðñï -

êý ðôåé á ðü ôéò óõ íçì ìÝ íåò óôç äÞ ëù óç ó÷å ôé êÝò âå âáéþ óåéò, ôéò ï ðïß åò ÷ï ñç ãåß óôï

äé êáéïý ÷ï ôùí åé óï äç ìÜ ôùí áõ ôþí å êåß íïò ðïõ å íåñ ãåß óôçí Åë ëÜ äá ôçí êá ôá âï ëÞ

ôïõò. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé êùäéêïß áõôïß áöïñïýí ìüíï óå öüñïõò åéóïäçìÜôùí ðïõ

φορολογούνται ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò.

Êù äé êïß 127-128. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ êáôáâÜëáôå, ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñßðôùóçò ã´

ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å., óå ðåñßðôùóç åßóðñáîçò ðïóïý Üõëçò

åìðïñéêÞò áîßáò ðÝñá áðü ôá åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ ðïõ äçëþèçêå óôïõò

êùäéêïýò 121-910 ôïõ ðßíáêá 4Å.

Κωδικοί 333-334. Γράψτε το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011

που παρακρατήθηκε.
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Óôïí ðßíáêá áõôü ãñÜøôå ôá óôïé÷åßá ôùí õðüøç ðñïóþðùí, åöüóïí ôï åôÞóéï åéóüäçìÜ ôïõò äåí
õðåñâáßíåé ôá 2900 åõñþ Þ ôá 6000 åõñþ áí ðáñïõóéÜæïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù. ÃñÜøôå åðßóçò, ãéá

ôá ðñüóùðá ôïõ ðßíáêá 9.2., ôç óõããÝíåéá ðïõ Ý÷ïõí ìáæß óáò Þ ìå ôç óýæõãü óáò, êáôÜ ðåñßðôùóç, êáèþò

êáé ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ, åöüóïí õðÜñ÷åé.

Ãéá ôá ðñïóôáôåõüìåíá åíÞëéêá ðáéäéÜ ðïõ óðïõäÜæïõí, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò ïéêåßáò ó÷ïëÞò

åóùôåñéêïý Þ åîùôåñéêïý. Óôéò âåâáéþóåéò ôùí áíáãíùñéóìÝíùí ó÷ïëþí åóùôåñéêïý ðñÝðåé íá

áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôçò Üäåéáò ðïõ ÷ïñÞãçóå ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, δια Βίου Μάθησης και

ÈñçóêåõìÜôùí Þ ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý και Τουρισµού, êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôï ÖÅÊ óôï ïðïßï

äçìïóéåýèçêå ç Üäåéá áõôÞ. Ãéá ôá Üãáìá åíÞëéêá ôÝêíá ðïõ åßíáé Üíåñãá, âåâáßùóç ôïõ ÏÁÅÄ üôé åßíáé

åããåãñáììÝíá óôá ìçôñþá ôïõ. Ãéá ôá ëïéðÜ ðñïóôáôåõüìåíá ìÝëç, óôïé÷åßá ðïõ íá áðïäåéêíýïõí ôçí

çëéêßá ôïõò êáé ôï âáèìü óõããÝíåéáò, üôé óõíïéêïýí ìå ôï öïñïëïãïýìåíï êáé üôé ôï åéóüäçìÜ ôïõò äåí

õðåñâáßíåé ôá ðéï ðÜíù ðïóÜ.

ÅéäéêÜ ãéá ôá óôñáôåõìÝíá ðáéäéÜ õðïâÜëëåôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò óôñáôéùôéêÞò õðçñåóßáò.

ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ðñüóùðá ðïõ ãñÜöïíôáé óôïí ðßíáêá áõôü ãéá ðñþôç öïñÜ, áðáéôåßôáé óõíõðïâïëÞ ôçò

ïéêåßáò ëçîéáñ÷éêÞò ðñÜîçò Þ âåâáßùóçò êáôÜ ðåñßðôùóç Þ õðåýèõíçò äÞëùóçò ôïõ í.1599/1986 üôé ìÝóá

óå åýëïãï ÷ñüíï èá õðïâëçèåß ç áðáñáßôçôç ðñÜîç Þ âåâáßùóç.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα 9.1 προστέθηκε στήλη µε τον ΑΜΚΑ των παιδιών που είναι προστατευόµενα
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µέλη και ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί.
Αν τα παραπάνω προστατευόµενα µέλη είναι άνω των 18 ετών τότε η αναγραφή του Α.Φ.Μ. και του
Α.Μ.ΚΑ. είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 11

Ç åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò ãßíåôáé ìÝóù Ôñáðåæéêþí Ëïãáñéáóìþí ìå ôïõò åîÞò ôñüðïõò:

á) ÅðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíï êáé üøåùò) ôùí äéêáéïý÷ùí êáé

â) ÅðéóôñïöÞ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò.

Åéäéêüôåñá ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ðåñßðôùóç á’), ï öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé

íá óõìðëçñþíåé ôá ðéï êÜôù óôïé÷åßá óôçí ôÝôáñôç óåëßäá ôçò öïñïëïãéêÞò äÞëùóçò (ðßíáêáò 11). Óôç

èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” ãñÜøôå ôçí åðùíõìßá ôçò ôñÜðåæáò, óôçí ïðïßá ôçñåßôáé ï ëïãáñéáóìüò óáò.

Äßðëá áðü ôç èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” õðÜñ÷ïõí ôñßá ôåôñáãùíÜêéá óôá ïðïßá èá ãñÜøåôå ôïí êùäéêü áñéèìü

ôçò ôñÜðåæáò, üðùò áõôüò öáßíåôáé óôï ó÷åôéêü ðßíáêá.

ÔÝëïò, óôç èÝóç “ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ” óõìðëçñþóôå ðñïóåêôéêÜ êáé ôïõò 25 áñéèìçôéêïýò

÷áñáêôÞñåò (åêôüò áðü ôïõò ÷áñáêôÞññåò GR) ôïõ áñéèìïý ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí ÉÂÁÍ ðïõ Ý÷åôå

óôçí ÔñÜðåæá êáé èá ôïí âñåßôå ôõðùìÝíï åßôå óôï ôñáðåæéêü óáò ÂéâëéÜñéï, åßôå óôï Ýíôõðï êßíçóçò

ëïãáñéáóìïý ôçò ÔñÜðåæÜò óáò. Ï ëïãáñéáóìüò áõôüò ìðïñåß íá åßíáé Ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíïò Þ üøåùò, ìüíï.

Áí Ý÷åôå ïðïéáäÞðïôå áìöéâïëßá, áðåõèõíèåßôå óôçí ÔñÜðåæá ìå ôçí ïðïßá óõíåñãÜæåóôå, ç ïðïßá êáé èá

óáò ðëçñïöïñÞóåé õðåýèõíá ãéá ôïí ÉÂÁÍ.

Ãéá ôçí åðéóôñïöÞ, ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò (ðåñßðôùóç â’), ï

öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåé ìüíï ôçí ÅÐÙÍÕÌÉÁ ôçò ôñÜðåæáò êáé ôïí êùäéêü áñéèìü ôçò.

ÄçëáäÞ, äå èá áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôïõ ëïãáñéáóìïý.

Ôá åðéóôñåöüìåíá ðïóÜ èá åßíáé óôç äéÜèåóç ôùí äéêáéïý÷ùí ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá ðïõ áíáãñÜöåôáé

óôçí åéäïðïßçóç, ôçí ïðïßá èá ëÜâïõí ïé öïñïëïãïýìåíïé êáé ç ïðïßá ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæåôáé ãéá ôçí

åßóðñáîç ôçò åðéóôñïöÞò ôïõ öüñïõ. ÐñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé ç åðéóôñïöÞ ôùí öüñùí ìå ôçí (á) ðåñßðôùóç

èá åßíáé Ýíôïêç áðü ôçí çìåñïìçíßá ðïõ èá áíáãñÜöåôáé óôçí åéäïðïßçóç.

Ïé ôñÜðåæåò, ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò áñéèìïýò, ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôçí åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ êáé

óõíåðþò ó’áõôÝò ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíïßîåé ëïãáñéáóìü ãéá ôçí ðåñßðôùóç (á) Þ íá

åðéëÝîïõí ìßá áðü áõôÝò ãéá ôçí ðåñßðôùóç (â), åßíáé ïé åîÞò:
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ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ. ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ.

ÅÈÍÉÊÇ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 011 ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 054

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. 012 FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΤΡΑΠΕΖΑ 055

ALPHA BANK 014 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΧΑΝΙΩΝ 069

ÃÅÍÉÊÇ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. 015 ÔÑÁÐÅÆÁ ΚΥΠΡΟΥ 073

ΤΡΑΠΕΖΑ ÁÔÔÉÊÇÓ 016 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ΗΠΕΙΡΟΥ 075

ΤΡΑΠΕΖΑ ÐÅÉÑÁÉÙÓ 017 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 079

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 026 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ 087

CPB BANK 028 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 089

ÅËËÇÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ 032 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΠΕΛΠΠΟΝΝΗΣΟΥ 092

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 036 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΕΥΒΟΙΑΣ 093

ΝΕΑ PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ 037 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΠΙΕΡΙΑΣ 094

MILLENNIUM BANK 038 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ∆ΡΑΜΑΣ 095

ÁÃÑÏÔÉÊÇ 043 ΝΕΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ-ΑΤΕ 096

ΠΡΩΗΝ Τ. BANK 047 ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΣΕΡΡΩΝ 099

ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁ 049

ÐÉÍÁÊÁÓ ÔÑÁÐÅÆÙÍ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2013
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ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ
ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ

ÐñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóôåß ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá êÜèå

öïñïëïãïõìÝíïõ, áèñïßæïíôáé ôá äçëïýìåíá åéóïäÞìáôá êáé óõìøçößæïíôáé ôá èåôéêÜ êáé áñíçôéêÜ óôïé÷åßá

ôùí åðéìÝñïõò åéóïäçìÜôùí,και αφού αφαιρεθεί η τυχόν χορηγία του ν. 3525/2007, η τυχόν επένδυση για

κινηµατογραφικές ταινίες (παρ. 9 άρθρο 73 ν. 3842/2010), προκύπτει το φορολογητέο εισόδηµα του

υποχρέου, το οποίο õðïâÜëëåôáé óå öüñï ìå âÜóç ôçí áêüëïõèç êáôÜ ðåñßðôùóç êëßìáêá:

ÊËÉÌÁÊÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2013

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα

µε ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ ή συνταξιούχος ανεξαρτήτως

ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον

το δηλωθέν εισόδηµα, πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και

δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φοροολογούµενου δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000)

ευρώ.Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι από  εννιά χιλιά-

δες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζεται ώστε

το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του ποσού των

τις εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν

εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης

υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δηµόσιοι υπάλ-
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Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός
Συντελεστής 

%

Φόρος Κλι-
µακίου
(ευρώ)

Σύνολο 
Εισοδήµατος

(ευρώ)
Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)

5.000 0 0 5.000 0

7.000 10 700 12.000 700

4.000 18 720 16.000 1.420

10.000 25 2.500 26.000 3.920

14.000 35 4.900 40.000 8.820

20.000 38 7.600 60.000 16.420

40.000 40 16.000 100.000 32.420

Άνω των 
100.000
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ληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου

47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισµένοι και οι κάτοικοι κρατών - µελών της Ευρωπα�-

κής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισο-

δήµατός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας χωρίς την προσκόµιση αποδείξεων. Στις πιο

πάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9, οι δαπάνες για την

απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο

23 (άρθρα του Κ.Φ.Ε.), οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς

και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους µεταφορικών µέσων.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις

εκατό (25%) του ατοµικού εισοδήµατος του φορολογουµένου, του δηλούµενου και φορολογούµενο σύµφωνα µε

τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.Αν το ποσό των προσκο-

µιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς

επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζον-

ται αθροοιστικά και για τους δύο συζύγους µόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και επι-

µερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις γενικές διατά-

ξεις ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής τους. 

Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα πιο

πάνω µπορεί να γίνεται µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυµη και προαιρετική για το φορο-

λογούµενο. Τα δεδοµένα που καταγράφονται για λογαριασµό του φορολογούµενου είναι : α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη

της απόδειξης και β) η ηµεροµηνία και το ποσό της συναλλαγής. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1218/11-10-2011 απόφ-

αση, δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόµισης στη ∆ΟΥ των εν λόγω αποδείξεων εφόσον ο φορολογούµενος για

τις συναλλαγές του αυτές έχει χρησιµοποιήσει τη Κάρτα Αποδείξεων.

Ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ ôης êëίµακας áõîÜíåôáé êáôÜ δύο χιλιάδες (2.000) åõñþ για

κάθε ôÝêíï από τα δύο πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν και κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για

κάθε επόµενο τέκνο που τον βαρύνουν.

Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει το ποσό του δεύτε-

ρου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου, και όποιου επόµενου απαιτείται.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερου από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου

κλιµακίου της κλίµακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το αφο-

ρολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα , προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας αυξάνεται µε το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) åõñþ για τον

ίδιο φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον είναι

ανάπηροι, τυφλοί κ.τ.λ., έχουν δηλαδή συµπληρώσει τον πίνακα 3 της φορολογικής δήλωσης.

ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÓ ÖÏÑÏÓ
Áí óôï óõíïëéêü åéóüäçìá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé åéóüäçìá áðü áêßíçôá,εκτός από το απαλλασόµενο

εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά, ôï áêáèÜñéóôï ðïóü áõôïý õðïâÜëëåôáé êáé óå óõìðëçñùìáôéêü öüñï,

ï ïðïßïò õðïëïãßæåôáé ìå óõíôåëåóôÞ åíÜìéóç ôïéò åêáôü (1.5%).

ÐåñáéôÝñù åðéâÜëëåôáé áõîçìÝíï ðïóü óõìðëçñùìáôéêïý öüñïõ ôï ïðïßï ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 3% óôï

áêáèÜñéóôï åéóüäçìá εφόσον, η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα (300) τετραγωνικά µέτρα της κατοικίας

ή πρόκειται για επαγγελµατική στέγη ή εµπορική µίσθωση.

ÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏÕ
Ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôçí êëßìáêá ìåéþíåôáé:

Κατά ðïóïóôü είκοσι ôïéò åêáôü (20%) της δαπάνης που καταβάλλεται λόγω δωρεάς στο λογαριασµό
55



178

αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του ∆ηµόσιου χρέους.

Κατά ðïóïóôü δέκα ôïéò åêáôü (10%) êáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ðïõ ðñïâëÝðåôáé áíôßóôïé÷á ως εξής: 

á) Ýîïäá ιατρικής και íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò (êùä. 051-052),

â) äáðÜíç êáôáâáëëüìåíïõ ìéóèþìáôïò (êùä. 811 Ýùò και 823),

γ) ôïõ ðïóïý ôçò äáðÜíçò για äéäÜêôñα ãéá öñïíôéóôÞñéá åêðáéäåõôéêþí ìáèçìÜôùí Þ îÝíùí ãëùóóþí

(êùä. 079 Ýùò και 085),

δ) ôüêïõò óôåãáóôéêïý äáíåßïõ ðïõ καταβλήθηκαν µεσα στο 2012 (êùä.063-064), 

ε) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούµενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών

ατυχηµάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. (κωδ. 073 - 074).

στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον το οποίο επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε

συµβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 - 090),  

ζ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες (κωδ. 057 εως και 060), 

η) δαπάνες που καταβάλλει για εισφορές σε ταµεία ασφάλισης (κωδ. 053 - 054),

θ) δαπάνες για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου (κωδ. 087 - 088).

Επίσης, γéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïõ áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò),

åöüóïí áõôüò ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò Þ êáôïéêåß ãéá åííÝá (9) ôïõëÜ÷éóôïí ìÞíåò ìÝóá óôï Ýôïò ðïõ

áðüêôçóå ôï åéóüäçìá áõôü óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé

ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò êáé óå ðåñéï÷Þ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëçò,

Êéëêßò, Óåññþí êáé ÄñÜìáò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé óå æþíç âÜèïõò åßêïóé (20) ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç

ìåèïñéáêÞ ãñáììÞ, το ποσό του φόρου µειώνεται ìå åîÞíôá (60) åõñþ ãéá êÜèå ôÝêíï ðïõ ôïí âáñýíåé.

Óôçí ðåñßðôùóç óõæýãùí áñêåß ï Ýíáò áðü áõôïýò íá Ý÷åé ôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïèÝóåéò.

Áí ìå âÜóç ôçí öïñïëïãéêÞ êëßìáêá äåí ðñïêýðôåé ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïóü öüñïõ Þ áõôü ðïõ

ðñïêýðôåé åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï Üèñïéóìá ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí α, β, γ,ε και η µείωση λόγω

παραµεθο ρίου ðïõ áöïñïýí áõôüí ðñïóùðéêÜ êáé ôá ðñüóùðá ðïõ ôïí âáñýíïõí, ôüôå ïëüêëçñï ôï ðïóü

ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí áõôþí Þ ç äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé ìåéþíåé ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ

ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ êëßìáêá ãéá ôïí Üëëï óýæõãï.

Áí ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ìåéþóåùí åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ öüñïõ, ï ïðïßïò ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ

êëßìáêá ãéá ôïí öïñïëïãïýìåíï êáé ôç óýæõãü ôïõ, ç äéáöïñÜ äåí åðéóôñÝöåôáé ïýôå óõìøçößæåôáé.

Ôï ðïóü ðïõ áðïìÝíåé ýóôåñá áðü ôéò ìåéþóåéò áðïôåëåß ôï öüñï ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü

åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ.
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57

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κ.λ.π.

Κυβικά
εκατοστά

Μέχρι και 5 
 έτη

(2008-2012)

Πάνω από 5 
έτη

(2003-2007)

Πάνω από 10 
έτη

1000 4000 2800 2000
1200 4000 2800 2000
1300 4600 3220 2300
1400 5200 3640 2600
1500 5800 4060 2900
1600 6400 4480 3200
1700 7000 4900 3500
1800 7600 5320 3800
1900 8200 5740 4100
2000 8800 6160 4400
2100 9700 6790 4850
2200 10600 7420 5300
2300 11500 8050 5750
2400 12400 8680 6200
2500 13300 9310 6650
2600 14200 9940 7100
2700 15100 10570 7550
2800 16000 11200 8000
2900 16900 11830 8450
3000 17800 12460 8900
3100 19000 13300 9500
3200 20200 14140 10100
3300 21400 14980 10700
3400 22600 15820 11300
3500 23800 16660 11900
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58

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΝΗΟΛΟΓΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΕΙΚΤΩΝ

ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΣΗΣ

Μηκος
σκάφους

Μέχρι και 5 έτη
(2008-2012)

Πάνω απο 5 µέχρι
και 10 έτη

(2003-2007)

Πάνω από 10 έτη

7 12000 10200 8400

8 15000 12750 10500

9 18000 15300 12600

10 21000 17850 14700

11 28500 24225 19950

12 36000 30600 25200

13 51000 43350 35700

14 66000 56100 46200

15 81000 68850 56700

16 103500 87975 72450

17 126000 107100 88200

18 148500 126225 103950

19 178500 151725 124950

20 208500 177225 145950

21 238500 202725 166950

22 268500 228225 187950

23 318500 270725 222950

24 368500 313225 257950

25 418500 355725 292950
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63

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Á. Στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.)

1. Ìå åðéôáãÝò, ôñáðåæéêÝò Þ ðñïóùðéêÝò ãéá ïðïéïäÞðïôå ðïóü.
2. Ìå ìåôñçôÜ, ïé åðéôçäåõìáôßåò êáé ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ìÝ÷ñé

250 åõñþ, ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ìç åðéôçäåõìáôßåò ìÝ÷ñé 500 åõñþ, ανά
ηµέρα.

3. Ìå ðéóôùôéêÝò Þ ÷ñåùóôéêÝò êÜñôåò êáé ìÝ÷ñé ôïõ ïñßïõ ôçò
êÜñôáò, óôéò ìåãáëýôåñåò Ä.Ï.Õ. ôçò ÷þñáò ðïõ äéáèÝôïõí ó÷åôéêÜ
ìç÷áíÞìáôá êáé äÝ÷ïíôáé ôéò ðåñéóóüôåñåò êÜñôåò ðïõ êõêëïöïñïýí
óôçí ÅëëÜäá êáé Ý÷ïõí åêäïèåß áðü ÔñÜðåæåò ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôÞìáôá
óôçí ÅëëÜäá (VISA, MASTERCARD ê.ë.ð.).

Â. Μέσω αναγνωρισµένων στην Ελλάδα τραπεζών.

1. Με την πληρωµή µετρητών ή µε χρέωση λογαριασµού του
υποχρέου που τηρείται σε συµβεβληµένες τράπεζες εφόσον έχει προ-
εκδοθεί σχετικό µηχανογραφικό αποδεικτικό (πχ Φόρο Εισοδήµατος,
Τέλη Κυκλοφορίας)

2. Μέσω του λογαριασµού του υποχρέου που τηρείται σε πολλές
συµβεβληµένες τράπεζες, σε περιπτώσεις που η οφειλή προκύπτει
από την υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά (πχ ΦΠΑ)
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...φιλοδοξία του παρόντος Οδη-
γού δεν είναι η εξαντλητική περι-
γραφή κάθε φορολογικής πτυχής, 
που µπορεί να αναφανεί κατά την 
άσκηση της ∆ικηγορίας, αλλά 
η κατά το δυνατόν πληρέστε-
ρη, αρτιότερη και σφαιρικότερη 
αποτύπωση των συχνότερων και 
σηµαντικότερων θεµάτων, που 
συνδεόνται αφενός µε το γενι-
κότερο φορολογικό πλαίσιο, που 
διέπει τη ∆ικηγορία, και αφετέ-
ρου µε την ειδικότερη και χρονι-
κά άµεση υποχρέωση υποβολής 
της δηλώσεως φορολογίας εισο-
δήµατος οικονοµικού έτους 2013 
(χρήση 2012).
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