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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των
προβλεπόµενων συµφωνιών που περιέχονται στη δανειακή σύµ-
βαση του Μνηµονίου που σύναψε η χώρα µας, η διάταξη του άρ-
θρου 22 παρ. 1 περ. ε’ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)
αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 3 του Ν.
3842/2010. Με τη ρύθµιση αυτή, η οποία - σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 92 παρ. 1 περ. ιστ’ του ως άνω νόµου - ισχύει από 1η
Ιουλίου 2010, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ∆ικηγόροι υπάγονται
πλέον στο καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α., ενώ περαιτέρω - δια της
διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 3845/2010 - καθορίστηκε και ο σχε-
τικός συντελεστής στο ύψος του 23%.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών συνεχίζει την προσπάθεια για έγκυρη και αξιό-
πιστη ενηµέρωση των µελών του, εκδίδοντας το παρόν εγχειρίδιο
µε οδηγίες για τη συµπλήρωση των φορολογικών εντύπων του
τρέχοντος έτους.

Ευελπιστούµε ότι η ανά χείρας έκδοση θα αποτελέσει ένα
πρακτικό και χρήσιµο βοήθηµα, το οποίο θα απαλλάξει τους συ-
ναδέλφους από το βάρος της προσφυγής σε λογιστικές υπηρε-
σίες.

Ο Σύλλογός µας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις
θερµότερες ευχαριστίες του στους κ.κ. Στάθη Μπακάλη, Νίκο
Ευαγγελάτο και Τίνα Καστραβέλη για τις πολύτιµες και αφιλο-
κερδείς υπηρεσίες τους αναφορικά µε την επιστηµονική επιµέλεια
και τη συγγραφή του παρόντος.

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΓΙΑΝΝΗΣ ∆. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Βασικές Φορολογικές υποχρεώσεις δικηγόρου
Εγγραφή στη ∆.Ο.Υ. (∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία) της

επαγγελµατικής του εγκατάστασης.
∆ηλώσεις µεταβολής ή διακοπής εργασιών στη ∆.Ο.Υ.
Έκδοση σφραγίδας µε τα πλήρη στοιχεία του.
Θεώρηση Α.Π.Υ. (Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών) για την

καταγραφή των επαγγελµατικών του αµοιβών.
Θεώρηση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων Β΄ κατηγορίας (µέχρι το

όριο του 1.500.000 ευρώ στην προηγούµενη χρήση) για την κα-
ταχώριση των εσόδων (από τις Α.Π.Υ.), των εξόδων, των αποσβέ-
σεων, καθώς και του Φ.Π.Α των εκροών και εισροών. Η τήρηση
του Βιβλίου γίνεται και µηχανογραφικά. Σε περίπτωση υπέρβασης
του ανωτέρω ορίου ακαθαρίστων εσόδων, τηρούνται υποχρεω-
τικά Βιβλία Γ’ κατηγορίας. Ανεξαρτήτως ποσού ακαθαρίστων εσό-
δων, είναι δυνατό να τηρούνται προαιρετικά Βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

∆ιαφύλαξη φορολογικών στοιχείων µέχρι τον χρόνο παρα-
γραφής του δικαιώµατος ελέγχου (προσοχή στις διαδοχικές παρα-
τάσεις του χρόνου παραγραφής).

Εγγραφή στο σύστηµα taxis και απόκτηση κωδικών για την
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων (ετήσια δήλωση φορολο-
γίας εισοδήµατος, περιοδική και εκκαθαριστική Φ.Π.Α., συγκε-
ντρωτική κατάσταση πελατών-προµηθευτών κλπ.).

Απόκτηση κλειδαρίθµου για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών του συστήµατος taxis έως 31-12-2011.

Ανώτατο όριο επαγγελµατικών συναλλαγών (συναλλαγών µε
επιτηδευµατίες) σε µετρητά είναι τα 3.000 ευρώ. Για τα παραπάνω
από το όριο αυτό ποσά απαιτείται εξόφληση µέσω τραπεζικού λο-
γαριασµού ή µε επιταγή (αρ.20 Ν. 3842/2010, ΠΟΛ 1208/10).

Ανώτατο όριο συναλλαγών µε ιδιώτες σε µετρητά είναι τα
3.000 ευρώ. Από το 2012 και µετά, το όριο συναλλαγής σε µε-
τρητά µε πελάτες ιδιώτες είναι 1.500 ευρώ (αρ. 20 Ν. 3842/2010,
ΠΟΛ 1027/11. Άνω του ορίου αυτού, απαιτείται εξόφληση µέσω
Τραπέζης, µε χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του λήπτη των
υπηρεσιών ή µε επιταγή.
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Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών
από δικηγόρους προς επιτηδευµατίες που περιλαµβάνουν τις
προβλεπόµενες ελάχιστες αµοιβές, για τις οποίες εκδίδονται τα
αντίστοιχα γραµµάτια προείσπραξης από τους δικηγορικούς συλ-
λόγους ,δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 18 του Κ.Β.Σ., δεν απαιτείται, δηλαδή, η εξόφληση των
υπόψη ποσών από τους λήπτες των εν λόγω Α.Π.Υ. µέσω τραπε-
ζικού λογαριασµού ή µε επιταγή, δεδοµένου ότι ο έλεγχος της
απόδειξης της συναλλαγής διασφαλίζεται από τα εκδοθέντα γραµ-
µάτια προείσπραξης (ΠΟΛ. 1208/2010).

Εισόδηµα ∆ικηγόρου
Το εισόδηµα του δικηγόρου είναι εισόδηµα από υπηρεσίες

ελευθέριου επαγγέλµατος και θεωρείται εισόδηµα Ζ΄πηγής.
Το εισόδηµα του έµµισθου δικηγόρου (πάγια αντιµισθία) είναι

εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και θεωρείται εισόδηµα
ΣΤ΄πηγής.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α.Π.Υ.

1 2 3 4 5
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΣΕ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΞΙΑ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΟΥ 100 100 100 100 -
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΜΟΙΒΗ - 20 - 20 -
ΣΥΝΟΛΟ 100 120 100 120 100
Φ.Π.Α. 23% 23 27,60 23 27,60 23
ΣΥΝΟΛΟ 123 147,60 123 147,60 123
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗ-
ΣΗ ∆.Σ.Α.
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ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ 12%:12 12%:12 35%:35 35%:35
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΑΜΟΙΒΗ 88 108 65 85 100
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΦΟΡΟΥ 15%
ΑΠO ∆.Σ.Α.
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΑΘ.
ΑΜΟΙΒΗΣ 13,20 13,20 - - -

Υπό προϋ-
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ποθέσεις
ΦΟΡΟΥ 20% ∆εν παρα- µόνο επί της
ΑΠO ΤΟΝ κρατείται επιπλέον Υπό προϋ- Υπό προϋ- Υπό προϋ-
ΠΕΛΑΤΗ φόρος 20% αµοιβής ποθέσεις ποθέσεις ποθέσεις
ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ
Α.Π.Υ.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 123 147,60 123 147,60 123
ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ
Α.Π.Υ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
συµπεριλαµβά-
νεται Φ.Π.Α. 23% ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
(όταν ο πελάτης ΕΚΑΤΟΝ ΕΚΑΤΟΝ
είναι επιτηδευ- ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
µατίας, ο Φ.Π.Α. ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ
αναφέρεται ΕΙΚΟΣΙ 60/100 ΕΙΚΟΣΙ 60/100 ΕΙΚΟΣΙ
διακριτά) ΤΡΙΑ ΤΡΙΑ ΤΡΙΑ

Προϋποθέσεις παρακράτησης φόρου 20% από τον πελάτη
(αθροιστικά) (άρθρο 58 Κ.Φ.Ε.):

1. Ο πελάτης να είναι νοµικό πρόσωπο ή επιτηδευµατίας για
επαγγελµατική του υπόθεση.

2. Η αµοιβή να υπερβαίνει τα 300 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (ισχύει
από 1/1/2011).



Στις αµοιβές για παράσταση σε ∆ικαστήριο
∆εν παρακρατείται φόρος 20%, εφ’ όσον η αµοιβή είναι ισό-

ποση της καθαρής αξίας του γραµµατίου προείσπραξης, ήτοι δεν
λαµβάνεται επιπλέον της αξίας του γραµµατίου αµοιβή.

Παρακρατείται φόρος 20% µόνο επί της επιπλέον αµοιβής,
εφ’ όσον πληρούνται οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις παρακράτη-
σης φόρου.

Οι παρακρατηθέντες φόροι, ήτοι το 15% του ∆.Σ.Α. στα γραµ-
µάτια προείσπραξης δικαστηρίου και τα µερίσµατα και το 20%
από τους επιτηδευµατίες και τα νοµικά πρόσωπα µε τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 58 Κ.Φ.Ε., παρακρατούνται από τους υπόχρε-
ους (∆.Σ.Α., νοµικά πρόσωπα, επιτηδευµατίες), οι οποίοι
αποδίδουν τον φόρο στη ∆.Ο.Υ. της έδρας τους (ο ∆.Σ.Α. στην Α΄
∆.Ο.Υ. Αθηνών), σύµφωνα µε το άρθρο 59 Κ.Φ.Ε.

∆εν διενεργείται παρακράτηση φόρου 15% από τον ∆ικηγο-
ρικό Σύλλογο στις παραστάσεις εµµίσθων δικηγόρων για υπό-
θεση του εντολέα τους, µε τον οποίο συνδέονται µε πάγια
αντιµισθία, καθώς και στις εργατικές και αυτοκινητικές υποθέσεις,
όπου έχει κατατεθεί εργολαβικό συµβόλαιο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.

Οι έµµισθοι δικηγόροι αµείβονται µε µισθό και δεν εκδίδουν
Α.Π.Υ. για υποθέσεις του εντολέα τους, µε τον οποίο συνδέονται
µε πάγια αντιµισθία. Στις παραστάσεις στα δικαστήρια και σε συµ-
βόλαια καταβάλλονται µόνο τα δικαιώµατα του ∆.Σ.Α. Στις παρα-
στάσεις σε συµβόλαια και σε απαλλοτριώσεις µε πελάτη τον
συγκεκριµένο εντολέα,οι έµµισθοι εκδίδουν κανονικά γραµµάτιο
και την αντίστοιχη Α.Π.Υ., εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει εξά-
µηνη υπηρεσία στον εντολέα τους. Για τις υπόλοιπες αµοιβές από
άλλους πελάτες, εκδίδουν κανονικά Α.Π.Υ.

Ο Φ.Π.Α. 23% υπολογίζεται από τον ∆.Σ.Α. στα γραµµάτια δι-
καστηρίων και συµβολαίων και ακολούθως αποδίδεται στον δικη-
γόρο για να συµπεριλάβει τα ποσά στην περιοδική δήλωση
Φ.Π.Α. του αντίστοιχου τριµήνου και να αποδώσει τυχόν χρεω-
στικό Φ.Π.Α.
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Α.Π.Υ. ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ-
∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ (µε βάση τα ανωτέρω παραδείγµατα)

Α.Π.Υ. ΕΚΡΟΕΣ Φ.Π.Α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
Φ.Π.Α. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

1. ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 100 23 88
2. ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ 120 27,60 108
3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 100 23 65
4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ 120 27,60 85
5. ΝΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 100 23 100

Εκπιπτόµενες ∆απάνες από το Εισόδηµα του ∆ικηγό-
ρου

Από το ακαθάριστο εισόδηµα του δικηγόρου εκπίπτουν οι
επαγγελµατικές δαπάνες εφόσον υπάρχουν αθροιστικά οι παρα-
κάτω προϋποθέσεις:

α) Η δαπάνη είναι πραγµατική και όχι εικονική.
β) Η δαπάνη είναι παραγωγική, δηλαδή συµβάλλει στην από-

κτηση εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα.
γ) Η δαπάνη προβλέπεται από διάταξη Νόµου.
δ) Η δαπάνη έχει καταχωριστεί στα βιβλία και προκύπτει από

τα προσήκοντα κατά τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (π.χ. τιµο-
λόγια κλπ.), είναι βέβαιη, δεδουλευµένη και εκκαθαρισµένη.

∆απάνες και Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. µιας κατηγορίας δαπανών (εισροών) εκπίπτει από

τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. των εσόδων (εκροών) του τριµήνου και το
υπόλοιπο (Φ.Π.Α. εσόδων - Φ.Π.Α. δαπανών) είναι το ποσό
Φ.Π.Α. του τριµήνου, το οποίο, εάν είναι χρεωστικό, ο δικηγόρος
το αποδίδει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω της υποβολής της τριµη-
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νιαίας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (για Βιβλία Β’ κατηγορίας), εάν
δε είναι πιστωτικό, µεταφέρεται προς έκπτωση στο επόµενο τρί-
µηνο.

Μια άλλη κατηγορία δαπανών (εισροών) είτε δεν περιέχει
Φ.Π.Α., γιατί δεν εµπίπτει στο πεδίο αυτού, είτε για τον Φ.Π.Α.
αυτών δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης από τον αντίστοιχο
Φ.Π.Α. των εσόδων (εκροών).

∆απάνες δικηγόρων µε δικαίωµα έκπτωσης Φ.Π.Α. :
∆.Ε.Η. (ηλεκτ. ρεύµα), ύδρευση, τηλεφωνία, µεταφορικά έξοδα

(µε µέσα µαζικής µεταφοράς, όχι µε Ι.Χ.), αναλώσιµα υλικά, γρα-
φική ύλη, αµοιβές τρίτων (δικ. επιµελητών, συναδέλφων δικηγό-
ρων, λογιστών), αγορές βιβλίων, πάγια.

∆απάνες δικηγόρων χωρίς δικαίωµα έκπτωσης (αρ.
30§4 Κωδ. Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)

Από τις δαπάνες του άρθρου 30§4 Κωδ. Φ.Π.Α., που δεν πα-
ρέχουν δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α., τους δικηγόρους αφο-
ρούν ουσιαστικά οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής
απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι εννέα
(9) θέσεων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και οι δα-
πάνες καυσίµων, επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και κυκλο-
φορίας αυτών γενικά. Ο Φ.Π.Α. των δαπανών αυτών
ενσωµατώνεται στο κόστος και το σύνολο της δαπάνης εκπίπτει
ολικά ή µερικά από το ακαθάριστο εισόδηµα, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στη φορολογία εισοδήµατος.

∆απάνες δικηγόρων απαλλασσόµενες και εξαιρούµε-
νες από τον Φ.Π.Α.

Μίσθωµα επαγγελµατικής στέγης, έξοδα ΕΛ.ΤΑ., έκδοση επι-
ταγών, χαρτόσηµα, συνδροµή ∆ικ.Συλλόγου, µισθοδοσία και ει-
σφορές προσωπικού, κάποια ποσά από τους λογαριασµούς της
∆.Ε.Η. (Ε.Ρ.Τ. και ∆ηµ. Τέλη).
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Φορολογία εισοδήµατος

∆απάνες που δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους, αλλά µερικώς

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤ. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ

Αυτοκινήτου Μέχρι 1600 κυβ.εκ. Άρθρο 31§1 περ. β’
(Συντήρηση, το 70% των δαπανών Κ.Φ.Ε., Άρθρο 49§2
επισκευή κλπ.) Κ.Φ.Ε.

Άνω των 1600 κυβ.εκ.
το 35% των δαπανών

Κινητό τηλέφωνο Το ½ των δαπανών Άρθρο 31§1 περ. ψ’
Κ.Φ.Ε., Άρθρο 49§2
Κ.Φ.Ε., ΠΟΛ 1036/2006

Χρήση κατοικίας Επιµερισµός δαπανών
ως γραφείου αναλόγως τετρ. µέτρων,

που χρησιµοποιούνται
ως γραφείο

Συστέγαση Επιµερισµός ανάλογα
µε το συµφωνητικό

Πάγια Στοιχεία-Απόσβεση Παγίων :
Πάγια στοιχεία θεωρούνται τα στοιχεία µε διάρκεια ζωής άνω

του ενός έτους, που αγοράζονται για την κάλυψη επαγγελµατικών
αναγκών.

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

Πάγια στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσης είναι µέχρι 1.200
ευρώ, µπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση,
κατά την οποία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

Οµοίως, απόσβεση εξ ολοκλήρου στην ίδια χρήση µπορεί να
γίνει για αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και λογισµικού.

Τα ποσά της απόσβεσης υπολογίζονται µε βάση συντελεστές
απόσβεσης –ανάλογα µε το είδος του παγίου στοιχείου– όπως

11
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ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε.(Ν.2238/1994) και του Π.∆. 299/2003.

Επιλέγεται ένας συντελεστή απόσβεσης ανάλογα µε την κα-
τηγορία του παγίου στοιχείου µε την προϋπόθεση ότι ο επιλεγό-
µενος αυτός συντελεστής θα παραµείνει ο ίδιος µέχρι την
ολοσχερή (µείον ένα λεπτό) απόσβεσή του και θα αφορά όλα τα
πάγια στοιχεία της ίδιας κατηγορίας που αποκτήθηκαν στην ίδια
χρήση.

Κατηγορία Παγίων Στοιχείων Συντελεστής Ετήσιας
Απόσβεσης %

Μηχανήµατα, Έπιπλα επιλογή ενός συντελεστή από 15%
έως και 20%

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και επιλογή ενός συντελεστή από 24%
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα, έως και 30% ή απόσβεση στην ίδια
λογισµικό (SOFTWARE) χρήση (100%)
των Η/Υ
Επιστηµονικά περιοδικά και 100% απόσβεση στην ίδια χρήση
Συγγράµµατα
Πάγια στοιχεία µε αξία κτήσης Επιλογή συντελεστή µε βάση την
µέχρι 1200 € κατηγορία του παγίου ή απόσβεση

στην ίδια χρήση (100%)

Καταχώριση παγίων στοιχείων - Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών
Τα πάγια στοιχεία καταχωρίζονται και στις τελευταίες σελίδες

του βιβλίου εσόδων-εξόδων (µητρώο παγίων), όπου γίνονται οι
υπολογισµοί των αποσβέσεων.

Σηµειώνεται η καθαρή αξία σε ειδική στήλη στις δαπάνες του
Βιβλίου και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στη στήλη του Φ.Π.Α. εισ-
ροών. Oι ετήσιες αποσβέσεις καταχωρίζονται στις δαπάνες την
31/12 έκαστου έτους και συµπεριλαµβάνονται στο Έντυπο Ε3 ως
αποσβέσεις παγίων χρήσης.

Τα πάγια στοιχεία θεωρούνται επενδυτικά αγαθά και ο Φ.Π.Α.
εκπίπτει κανονικά, αλλά, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας
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του παγίου εντός της πενταετίας, διενεργείται διακανονισµός
Φ.Π.Α. για τα εναποµείναντα έτη, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κα-
ταστροφής, κλοπής κλπ., καθώς και την περίπτωση πώλησης ή
παράδοσης εντός πενταετίας, όπου υπολογίζεται το υπόλοιπο του
Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο πάγιο προστίθεται µε τον
Φ.Π.Α. των υπόλοιπων εισροών. Η δαπάνη αγοράς του παγίου
στοιχείου καταχωρίζεται στις περιοδικές και εκκαθαριστικές δη-
λώσεις Φ.Π.Α.
Παράδειγµα Απόσβεσης Παγίου
Αγορά επίπλου την 1-3-2011, καθαρή αξία: 2.800,00 συν Φ.Π.Α.:
644,00.
Σύνολο: 3.444,00
Επιλογή συντελεστή απόσβεσης 20% : Ετήσια απόσβεση :
560,00 (2.800 Χ 20%)
Μηνιαία Απόσβεση: 46,66
Απόσβεση 2011: 46,66 Χ 10 µήνες = 466,60

Υπολογισµός Αποσβέσεων

Απόσβεση 2011 466,60
Απόσβεση 2012 560,00
Απόσβεση 2013 560,00
Απόσβεση 2014 560,00
Απόσβεση 2015 560,00
Απόσβεση 2016 92,40
Σύνολο : 2.799,00

Καταχώριση στις δαπάνες του Βιβλίου (έστω ότι είναι το
µόνο πάγιο στοιχείο του 2011)

Άνευ Καθαρή
Πάγια Φ.Π.Α. Αξία Φ.Π.Α.

1.3.11: Έπιπλο 2.800,00 644,00
31.12.11:Αποσβέσεις 466,60



Λογαριασµός ∆ΕΗ
Ο λογαριασµός της ∆ΕΗ διαχωρίζεται στη δαπάνη ηλεκτρικού

ρεύµατος, που περιέχει Φ.Π.Α., και στα διάφορα τέλη, Ε.Ρ.Τ. κλπ.,
που δεν βαρύνονται µε Φ.Π.Α.

∆απάνες σε µισθωµένα γραφεία
Εκπίπτουν οι δαπάνες για επισκευή και συντήρηση µισθωµέ-

νων γραφείων. Εκπίπτουν και οι δαπάνες για πληρωµή λογαρια-
σµών ∆.Ε.Η.,Ο.Τ.Ε., Ε.Υ∆.ΑΠ. κλπ. ακόµα και αν τα τιµολόγια
είναι στο όνοµα του εκµισθωτή (Σχετικά η ΠΟΛ 1005/2005 και η
υπ΄αριθ. 3887/1985 απόφαση ΣτΕ). Πρόσθετο αποδεικτικό στοι-
χείο αποτελεί το µισθωτήριο συµφωνητικό.

∆απάνες της ίδιας ηµεροµηνίας ακόµα και από διαφορετικό
προµηθευτή συνολικά (αθροιστικά) µέχρι 150 ευρώ και ο Φ.Π.Α.
που αντιστοιχεί σε αυτές, µπορούν να καταχωριστούν µε µία εγ-
γραφή, µε σηµείωση ως αριθµού παραστατικού του συνολικού
αριθµού των φορολογικών στοιχείων (άρ.6§3 του Κ.Β.Σ. όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19§7 Ν. 3842/2010).

∆απάνη για πληρωµή ασκουµένου. Το παραστατικό πληρω-
µής είναι η αθεώρητη απόδειξη δαπάνης του δικηγόρου (αρ.15
του Κ.Β.Σ.) ή εναλλακτικά η εκδιδόµενη θεωρηµένη Α.Π.Υ. του
ασκουµένου. Όριο είσπραξης αµοιβών µέσω απόδειξης δαπάνης
είναι το όριο ακαθαρίστων εσόδων, πέραν του οποίου είναι υπο-
χρεωτική η τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. (σήµερα
5.000 ευρώ). Πρέπει να ρυθµισθεί το ζήτηµα της πληρωµής µέσω
Αποδείξεων ∆απανών, χωρίς όριο ετήσιων αµοιβών (5.000 € είναι
το ισχύον ατοµικό ετήσιο όριο), ώστε να βρίσκεται σε συµµόρ-
φωση και µε την απόφαση του ∆.Σ.Α. περί κατωτάτου ορίου αµοι-
βής των ασκουµένων δικηγόρων, η οποία, σε ετήσια βάση,
υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό των 5.000 ευρώ.

Οι ετήσιες αποσβέσεις και το τεκµαρτό µίσθωµα (ιδιόχρηση)
σηµειώνονται συνολικά στην τελευταία ηµέρα της χρήσης(31/12).
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣO∆ΩΝ -
ΕΞΟ∆ΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 30, Φ.Π.Α. 23% 6,90, ΣΥΝΟΛΟ 36,90
ΕΝΟΙΚΙΟ 200
∆ΙΚ.ΕΠΙΜ 300,Φ.Π.Α. 23% 69, ΣΥΝΟΛΟ 369

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΟΤΕ 100,Φ.Π.Α. 23% 23, ΣΥΝΟΛΟ 123
ΕΝΟΙΚΙΟ 200

ΜΑΡΤΙΟΣ
∆ΕΗ 30 Φ.Π.Α. 11% 3,30, ΕΡΤ ∆Τ35, ΣΥΝΟΛΟ 68,30
ΒΙΒΛΙΑ 20 Χ 5,5, ΣΥΝΟΛΟ 25,5
ΕΝΟΙΚΙΟ 200
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ∆.Σ.Α. 150

ΑΓΟΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Φ.Π.A.
ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Με δικαίωµα ΕΙΣΡΟΩΝ

(Απαλλασσόµενες, έκπτωσης
εξαιρούµενες, Φ.Π.Α.

χωρίς δικαίωµα ΚΑΘ. ΑΞΙΑ
έκπτωσης)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΦ. ΥΛΗ 30 6,90
ΕΝΟΙΚΙΟ 200
∆ΙΚ. ΕΠΙΜΕ- 300 69
ΛΗΤΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΟΤΕ 100 23
ΕΝΟΙΚΙΟ 200
ΜΑΡΤΙΟΣ
∆ΕΗ 35 30 3,30
ΒΙΒΛΙΑ 20 5,50
ΕΝΟΙΚΙΟ 200
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
∆.Σ.Α. 150
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Τριµηνιαία περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. ∆΄ τριµήνου (περιόδου Οκτω-
βρίου-Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου)
∆ιµηνιαία Προσωρινή ∆ήλωση Παρακρ. Φόρων (Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε.)
περιόδου Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ετήσια Εκκαθαριστική ∆ήλωση Φ.Π.Α. προηγούµενου έτους

ΜΑΡΤΙΟΣ
∆ιµηνιαία Προσωρινή ∆ήλωση Παρακρ. Φόρων (Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε.)
περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
Οριστική ∆ήλωση Ε7 παρακρ. Φ.Μ.Υ. προηγούµενου έτους
Ετήσια Φορολογική ∆ήλωση Ε1-Ε3 κλπ, για τους ελεύθερους επαγ-
γελµατίες

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Οριστική ∆ήλωση παρακρ. Φορ. Ελευθ. Επαγγελµάτων προηγού-
µενου έτους
Τριµηνιαία Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. Α΄ τριµήνου (περιόδου Ια-
νουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου)
Ετήσια Φορολογική ∆ήλωση Ε1-Ε3 κλπ., για βιβλία Γ’ κατηγορίας
και για αγροτικά εισοδήµατα, ∆ικ.εταιρείες

ΜΑΪΟΣ
∆ιµηνιαία Προσωρινή ∆ήλωση Παρακρ. Φόρων (Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε.)
περιόδου Μαρτίου-Απριλίου
Ετήσια Φορολογική ∆ήλωση Ε1-Ε3 κλπ., για τους έµµισθους δικη-
γόρους

ΙΟΥΝΙΟΣ
Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προµηθευτών προηγούµενου
έτους



ΙΟΥΛΙΟΣ
∆ιµηνιαία Προσωρινή ∆ήλωση Παρακρ. Φόρων (Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε.)
περιόδου Μαΐου-Ιουνίου
Τριµηνιαία Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. Β΄ τριµήνου (περιόδου Απρι-
λίου-Μαΐου-Ιουνίου)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
∆ιµηνιαία Προσωρινή ∆ήλωση Παρακρ. Φόρων (Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε.)
περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΤριµηνιαίαΠεριοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. Γ΄ τριµήνου (περιόδου Ιου-
λίου-Αυγούστου-Σεπτεµβρίου)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ιµηνιαία Προσωρινή ∆ήλωση Παρακρ. Φόρων (Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε.)
περιόδου Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου

Σηµείωση: Τα ανωτέρω αφορούν στις κατά νόµον οριζόµενες προθε-
σµίες. Για παρατάσεις αυτών, που αφορούν στο τρέχον οικονοµικό έτος,
βλ. κατωτέρω.

Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. (βιβλία Β΄ κατηγορίας)
Υποβάλλεται κάθε τρίµηνο, είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από

το αν είναι χρεωστική (απόδοση Φ.Π.Α. στο Ελληνικό ∆ηµόσιο),
πιστωτική ή µηδενική.

ΤΡΙΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
Α Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος Απρίλιος
Β Απρίλιος- Μάιος-Ιούνιος Ιούλιος
Γ Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος Οκτώβριος
∆ Οκτώβριος-Νοέµβριος-∆εκέµβριος Ιανουάριος του

επόµενου έτους

Για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας υποβάλλεται κάθε
µήνα, σε ηλεκτρονική µορφή.
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Περιοδικές ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. 2011
Α΄ τριµήνου 2011 µέχρι την 20η Απριλίου 2011 για λήγοντα

ψηφία Α.Φ.Μ. σε 1 για χειρόγραφη υποβολή, µέχρι την 26η Απρι-
λίου 2011 για χρεωστική ηλεκτρονικά, µέχρι την 30η Απριλίου
2011 για πιστωτική ή µηδενική ηλεκτρονικά.

Β΄ τριµήνου 2011 µέχρι την 20η Ιουλίου 2011 για λήγοντα
Α.Φ.Μ. σε 1 για χειρόγραφη υποβολή, µέχρι την 26η Ιουλίου 2011
για χρεωστική ηλεκτρονικά, µέχρι την 31η Ιουλίου 2011 για πι-
στωτική ή µηδενική ηλεκτρονικά.

Γ΄ τριµήνου 2011 µέχρι την 20η Οκτωβρίου 2011 για λήγοντα
Α.Φ.Μ. σε 1 για χειρόγραφη υποβολή, µέχρι την 26η Οκτωβρίου
2011 για χρεωστική ηλεκτρονικά, µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011
για πιστωτική ή µηδενική ηλεκτρονικά.

∆΄ τριµήνου 2011 µέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012 για λήγοντα
Α.Φ.Μ. σε 1 για χειρόγραφη υποβολή, µέχρι την 26η Ιανουαρίου
2012 για χρεωστική ηλεκτρονικά, µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012
για πιστωτική ή µηδενική ηλεκτρονικά.

Εκκαθαριστική ∆ήλωση Φ.Π.Α.
Υποβάλλεται κάθε Φεβρουάριο και συγκεντρώνει τα στοιχεία

των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του προηγούµενου έτους.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωση
Φ.Π.Α. 2010, δόθηκε παράταση µέχρι τις 12/4/2011 (ΠΟΛ
1026/2011).

ΤΡΙΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
Α,Β,Γ,∆ Ιανουάριος έως Φεβρουάριος του επόµενου

∆εκέµβριος έτους (Έχει δοθεί παράταση
µέχρι την 12η Απριλίου 2011,
για την ηλεκτρονική υποβολή
εκκαθ.δήλωσης Φ.Π.Α. 2010)



Εκκαθαριστική ∆ήλωση Φ.Π.Α. 2010 (ηλεκτρονικά)
(Οδηγίες συµπλήρωσης στην ιστοσελίδα www.dsa.gr και στην

ΠΟΛ 1048/2011).
Για βιβλία Β΄ κατηγορίας µέχρι 12 Απριλίου 2011 (ΠΟΛ

1026/2011).
Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας µέχρι 23 Μαΐου 2011 (ΠΟΛ

1026/2011).

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αρχικών και

εµπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων µέσω του ειδικού δι-
κτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ηµέρα του επόµενου µήνα από
τη λήξη της µηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση
αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία µεταφέρεται την επό-
µενη εργάσιµη ηµέρα (ΠΟΛ 1127/2009). Για τους ανακεφαλαιωτι-
κούς πίνακες, που έπρεπε να υποβληθούν έως 28-02-2011, η
προθεσµία παρατάθηκε έως 02-03-2011 (ΠΟΛ. 1041/2011).

Προσωρινή ∆ήλωση (Απόδοσης παρακρατουµένου φόρου)
Υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ εφόσον ο δικηγόρος κατά

το προηγούµενο δίµηνο κατέβαλε µισθό σε υπαλλήλους ανεξαρ-
τήτως ποσού (άρθρο 57 Κ.Φ.Ε.) ή αµοιβή σε ελεύθερους επαγ-
γελµατίες άνω των 300 ευρώ ανά στοιχείο (άρθρο 58 Κ.Φ.Ε.,
ΠΟΛ. 1135/2010). Στις παραπάνω περιπτώσεις ο δικηγόρος πα-
ρακρατεί φόρο µισθωτών υπηρεσιών (µισθός υπαλλήλου) ή φόρο
ελευθερίων επαγγελµάτων (αµοιβή ασκουµένου, δικαστικού επι-
µελητή, συναδέλφου δικηγόρου) και αποδίδει τα ποσά στην αρµό-
δια ∆.Ο.Υ. (Σχετικά άρθρα 58,59 του Κ.Φ.Ε.).

Οριστική ∆ήλωση (Απόδοσης παρακρατουµένου φόρου)
Εφόσον κατά τη διάρκεια του προηγούµενου ηµερολογιακού

έτους, είχαν υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου,
τότε οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν το Μάρτιο (µέχρι την τε-
λευταία εργάσιµη) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και Οριστική ∆ήλωση Μι-
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σθωτών Υπηρεσιών µε τις αποδοχές τις οποίες κατέβαλαν το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (για ηλεκτρονική υποβολή δό-
θηκε παράταση µέχρι 16 Μαΐου 2011).

Αντίστοιχα οφείλουν να υποβάλουν τον Απρίλιο (µέχρι την τε-
λευταία εργάσιµη) και Οριστική ∆ήλωση για το φόρο Ελευθερίων
επαγγελµάτων για τις αµοιβές τις οποίες κατέβαλαν το προηγού-
µενο ηµερολογιακό έτος (για ηλεκτρονική υποβολή δόθηκε παρά-
ταση µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2011).

(Σχετικά άρθρα 58,59 του Κ.Φ.Ε.,αρ.7 Ν.3842/2010).

Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών - προµηθευτών άρ. 20
του Κ.Β.Σ.

Η συγκεντρωτική κατάσταση περιέχει µια κατηγορία συναλλα-
γών του δικηγόρου για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και
υποβάλλεται τον Ιούνιο του εποµένου έτους, αποκλειστικά µέσω
διαδικτύου (απαιτείται εγγραφή στο σύστηµα taxis και χορήγηση
προσωπικών κωδικών).

Οι αµοιβές καταγράφονται στη συγκεντρωτική κατάσταση πε-
λατών και οι δαπάνες καταγράφονται στη συγκεντρωτική κατά-
σταση προµηθευτών.

Μέσω της υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων επιτυγχά-
νεται η διασταύρωση των συναλλαγών µεταξύ των συµβαλλοµέ-
νων.

Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών χρήσης 2010
Περιλαµβάνει τις Α.Π.Υ. από 1-1-2010 έως 31-12-2010, µε πε-

λάτες Νοµικά Πρόσωπα και επιτηδευµατίες για επαγγελµατικές
τους υποθέσεις, µε την προϋπόθεση η κάθε Α.Π.Υ. να υπερβαίνει
τα 300 ευρώ.

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1208/10, ειδικά για το ηµερολογιακό
έτος 2010, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών περιέχουν την
καθαρή αµοιβή του δικηγόρου (συνολική αµοιβή µείον παρακρά-
τηση ∆ικηγορικού Συλλόγου).

Έστω αµοιβή συµβολαίου 1000 ευρώ, µείον παρακράτηση
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∆.Σ.Α. 35% : 350, προκύπτει καθαρή αµοιβή : 650 ευρώ. Σηµει-
ώνουµε στην κατάσταση πελατών το ποσό των 650 ευρώ (υπερ-
βαίνει το όριο των 300 ευρώ), εφόσον ο πελάτης είναι Νοµικό
Πρόσωπο ή επιτηδευµατίας για υπόθεση συναφή µε την επαγ-
γελµατική του δραστηριότητα.

Από το ηµερολογιακό έτος 2011 και εφεξής, στη συγκεντρω-
τική κατάσταση πελατών θα σηµειώνουµε τη συνολική αξία της
αµοιβής (περιλαµβανοµένων των κρατήσεων του ∆.Σ.Α.). Με
βάση το πιο πάνω παράδειγµα, το ποσό που θα σηµειώσουµε
για το ηµερ. έτος 2011 (υποβολή τον Ιούνιο 2012) είναι 1000
ευρώ.

∆εν περιλαµβάνει τις Α.Π.Υ. µε πελάτες ιδιώτες ή επαγγελµα-
τίες για ιδιωτικές υποθέσεις ανεξαρτήτως ποσού. ∆εν περιλαµβά-
νει Α.Π.Υ. µε πελάτες νοµικά πρόσωπα και επιτηδευµατίες για
επαγγελµατικές τους υποθέσεις εφόσον η Α.Π.Υ. είναι 300 ευρώ
ή κάτω από 300 ευρώ.

Συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών χρήσης 2010
Περιλαµβάνει τις δαπάνες από 1-1-2010 έως 31-12-2010, µε

την προϋπόθεση η κάθε δαπάνη ανά φορολογικό στοιχείο να
υπερβαίνει την καθαρή αξία (χωρίς Φ.Π.Α.) των 300 ευρώ.

∆εν περιλαµβάνει τις δαπάνες ανά φορολογικό στοιχείο µε κα-
θαρή αξία (χωρίς Φ.Π.Α.) 300 ευρώ ή κάτω από 300 ευρώ. ∆εν
περιλαµβάνει δαπάνες για ΟΤΕ (περιλαµβάνει όµως τις ιδιωτικές
εταιρείες τηλεφωνίας για τιµολόγια άνω των 300€), ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ,
ΕΛΤΑ, ενοίκια, κοινόχρηστα, συνδροµές σε ∆ικηγορικούς Συλλό-
γους, σε περιοδικά, εισιτήρια µεταφορικών µέσων, πάρκινγκ.

Ο κάθε πελάτης ή προµηθευτής καταχωρίζεται σε µία γραµµή
µε τα στοιχεία του και το σύνολο των φορολογικών του στοιχείων
(εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις µε προµηθευτές εταιρίες πετρε-
λαιοειδών, ΠΟΛ 1103/08).

∆εν υποβάλλονται µηδενικές καταστάσεις.
Συνεπώς, αν δεν υπάρχει καµία συναλλαγή από τις προβλε-

πόµενες, δεν συµπληρώνουµε τις σχετικές καταστάσεις.
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Επιβάλλεται πρόστιµο, όταν διαπιστωθεί ότι δεν υποβλήθηκε
η συγκεντρωτική κατάσταση ή σε περιπτώσεις ανακριβών ή εκ-
πρόθεσµων δηλώσεων.

Προθεσµίες υποβολής Συγκεντρωτικής κατάστασης πελα-
τών-προµηθευτών 2010

Από 25 Ιουνίου 2011 µέχρι 4 Ιουλίου 2011, αναλόγως του τε-
λευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ. (Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώ-
σεις στην ιστοσελίδα www.dsa.gr).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Έντυπα
Συµπλήρωση εντύπων Ε3 και Ε1 και, εφ’ όσον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις, συµπλήρωση εντύπων Ε2 και Ε9.

Τρόπος υποβολής
Για τους δικηγόρους υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή

µέσω taxis.
Απαιτείται η ύπαρξη προσωπικών κωδικών για είσοδο στο σύ-

στηµα taxis.
Όσοι δικηγόροι δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς, υποβάλλουν

ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.taxisnet.gr - εγγραφή
νέου χρήστη και ακολούθως απευθύνονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
για την πιστοποίηση.

Όσοι δικηγόροι έχουν αποκτήσει κωδικούς µέχρι την 6-12-
2010, οι κωδικοί αυτοί ισχύουν για την υποβολή της φορολογικής
δήλωσης, αλλά, εντός του 2011, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση
για την αλλαγή του κωδικού και να µεταβούν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
για την παραλαβή του κλειδάριθµου. Η δυνατότητα παρέχεται
µέχρι την 31-12-2011 και η παραλαβή γίνεται και µέσω αντιπρο-
σώπου (ΠΟΛ 1178, ΠΟΛ 1186/10).



Αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τη φορολογική δήλωση
Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Αρµόδια ∆.Ο.Υ. είναι η ∆.Ο.Υ. της επαγγελµατικής εγκατάστα-

σης του δικηγόρου.
Για τους συζύγους, εφ’ όσον υπάγονται σε διαφορετική ∆.Ο.Υ.

υποβάλλεται κοινή δήλωση στην ∆.Ο.Υ. της έδρας είτε του υπό-
χρεου είτε της συζύγου, µε δεσµευτική επιλογή για 5 έτη (ισχύει
από το οικ. έτος 2010, αρ.34 Ν.3634/2008,τροποποίηση αρ.63
του Κ.Φ.Ε., αρ.88 Ν.3746/09, ΠΟΛ 1030/09).

Υποβολή δήλωσης µέσω λογιστή-φοροτεχνικού
Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά µέσω φοροτεχνικού-λο-

γιστή, όταν τα ακαθάριστα έσοδα στη χρήση υπερβαίνουν το
ποσό των 50.000 ευρώ ή όταν επιλέγεται ο αυτοέλεγχος της χρή-
σης, ανεξαρτήτως ποσού ακαθαρίστων εσόδων (ΠΟΛ 1008/
2011).

Φορολογική µεταχείριση Μερίσµατος και ∆ιανεµητικού
λογαριασµού νέων δικηγόρων 2010

Για τη φορολογική µεταχείριση του Μερίσµατος, ιδιαίτερα µετά
την υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς ΦΠΑ(1-7-2010), σχε-
τικές είναι οι ΠΟΛ 1208/29-12-2010 και ΠΟΛ 1048/15-3-2011.
Είναι αυτονόητο ότι η µη έκδοση οδηγιών το έτος 2010,δηµιούρ-
γησε σύγχυση για την ορθή καταγραφή των Μερισµάτων και των
διανεµητικών λογαριασµών , σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
αρ.13 του ΚΒΣ, την υπ’ αρ. 4083/1997 απόφαση του ΣτΕ και το
υπ’ αρ.1029642/646/28-3-2003 έγγραφο του Υπ. Οικονοµικών.
Μετά και τις τελευταίες οδηγίες, τα Μερίσµατα πρέπει να καταχω-
ρούνται στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων µολονότι εξαιρούνται του
ΦΠΑ και συνεπώς προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα µε απο-
τέλεσµα να αποτελούν ενίοτε ρυθµιστικό παράγοντα για τον αυτο-
έλεγχο (πιθανότητα να αυξήσουν τα έσοδα ώστε να επιλεγεί ο
αυτοέλεγχος χωρίς επιβάρυνση ή αντίθετα, πιθανότητα να αυξή-
σουν τα ακαθ. έσοδα άνω των 150.000 ευρώ, έτσι ώστε να µην
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επιτρέπεται η υπαγωγή στον αυτοέλεγχο).
Οι δικηγόροι, οι οποίοι δεν καταχώρισαν τα εισπραχθέντα µε-

ρίσµατα 2010 στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, θα πρέπει να δηλώ-
σουν τα ποσά ως εισόδηµα στο έντυπο Ε1, κωδ. 507,508. Σε
κάθε περίπτωση, οι παρακρατηθέντες φόροι 15% του Μερίσµατος
σηµειώνονται στο έντυπο Ε1, κωδ. 605,606.

Εφ’ εξής, για τη λογιστική και φορολογική αντιµετώπιση του
µερίσµατος, στην ΠΟΛ. 1208/2010 ορίζονται τα ακόλουθα: «Για
την είσπραξη του διανεµόµενου µερίσµατος, από µέλη δικηγό-
ρους του οικείου δικηγορικού συλλόγου, από λογαριασµό που
έχει συσταθεί για αυτόν το σκοπό, δεν απαιτείται η έκδοση από-
δειξης παροχής υπηρεσιών από τους δικηγόρους (ΣτΕ 4083/
1997). Όµως, επειδή, το ποσό αυτό αποτελεί ακαθάριστο έσοδο
που συναθροίζεται µε τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του δικη-
γόρου, πρέπει να καταχωρείται στα τηρούµενα βιβλία µε βάση τα
δικαιολογητικά καταβολής από το δικηγορικό σύλλογο. Ειδικά,
στην περίπτωση που ο δικηγόρος εργάζεται αποκλειστικά µε
πάγια αντιµισθία και επειδή το εισόδηµα αυτό θεωρείται ότι απο-
κτάται από µισθωτές υπηρεσίες, δεν είναι δηλαδή υπόχρεος σε
τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., το δικαιούµενο
µέρισµα εµφανίζεται απ’ ευθείας στον προβλεπόµενο για τα ελευ-
θέρια επαγγέλµατα κωδικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός
του µε βάση τα δικαιολογητικά καταβολής από το δικηγορικό σύλ-
λογο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικηγόρος αποκτά
δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος και εποµένως δικαιούται µέρι-
σµα, αλλά για διάφορους λόγους (π.χ. συνέχιση σπουδών για µε-
ταπτυχιακό) δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλµατος ως δικηγόρος
και δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία. Για τα ανωτέρω µε-
ρίσµατα οι δικηγόροι δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστά-
σεις πελατών, ενώ οι δικηγορικοί σύλλογοι υποβάλλουν
συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών, ανά δικηγόρο, µε τον
κωδικό «1» (αντισυµβαλλόµενοι µη υπόχρεοι) (ΠΟΛ. 1208/2010».
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ∆Ι-
ΚΗΓΟΡΩΝ

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆15Β103867ΕΞ2011/7-4-2011 έγ-
γραφο του Υπουργείου Οικονοµικών/∆ιεύθυνση Βιβλίων και Στοι-
χείων, διευκρινίσθηκαν τα εξής:

α) ∆ικαιολογητικό εγγραφής του µερίσµατος των δικηγόρων
στα βιβλία τους αποτελεί το δικαιολογητικό καταβολής αυτού, δη-
λαδή η βεβαίωση που εκδίδεται από τον οικείο δικηγορικό σύλ-
λογο για την καταβολή του υπόψη µερίσµατος. Εφόσον η
βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε ετήσια βάση (µια φορά το χρόνο) στα
βιβλία διενεργείται εγγραφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου
µε βάση την υπόψη βεβαίωση και ανεξάρτητα από το χρόνο εί-
σπραξης του µερίσµατος.

β) Οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλει-
στικά µε πάγια αντιµισθία (µισθωτές υπηρεσίες), χωρίς δηλαδή
να αποκτούν εισοδήµατα και από την παροχή λοιπών δικηγορι-
κών υπηρεσιών (ως ελεύθεροι επαγγελµατίες), δεν απαιτείται να
καταχωρούν το µέρισµα που λαµβάνουν από τον οικείο δικηγο-
ρικό σύλλογο στα φορολογικά βιβλία που τυχόν έχουν θεωρήσει
σε χρόνο που ασκούσαν το δικηγορικό επάγγελµα (ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες).

Προθεσµίες Υποβολής
Στις τελευταίες σελίδες του εγχειριδίου υπάρχουν πίνακες

µε τις προθεσµίες υποβολής της φορολογικής δήλωσης του
οικ. έτους 2011.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.
Για την κοινή δήλωση συζύγων, ανάλογα µε το τελευταίο

ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, αλλά στην µεταγενέστερη ηµε-
ροµηνία που προκύπτει από την πηγή εισοδήµατος είτε του υπό-
χρεου-συζύγου, είτε της συζύγου (άρ.62 του Κ.Φ.Ε.).

Για εισοδήµατα δικηγόρου από άλλες πηγές (µισθωτή υπηρε-
σία, αγροτικό εισόδηµα), στην µεταγενέστερη ηµεροµηνία που
προκύπτει από κάθε τέτοια πηγή εισοδήµατος.
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Το Μάρτιο, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Για τη φορολ. ∆ήλωση οικ. έτους 2011, δόθηκε παράταση και

η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής είναι η 18η Απριλίου 2011
για Α.Φ.Μ. που λήγει σε 1 και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιµες
ηµέρες, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. (σχετικός πί-
νακας στις τελευταίες σελίδες του εγχειριδίου).

Toν Απρίλιο για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας,τα αγρο-
τικά εισοδήµατα, τις ∆ικηγορικές εταιρείες.

Το Μάιο για εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και συντά-
ξεις (σχετικός πίνακας στις τελευταίες σελίδες του εγχειριδίου).

Τον Ιούνιο για την ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 (εφ’ όσον υφί-
σταται υποχρέωση υποβολής).

Συµπλήρωση εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3 οι δικηγόροι µεταφέρουν τα ποσά των ακαθα-

ρίστων εσόδων και δαπανών από το βιβλίο εσόδων - εξόδων και
υπολογίζουν τα καθαρά κέρδη από την ελεύθερη δικηγορία για τη
συγκεκριµένη χρήση. Το έντυπο Ε3 συµπληρώνεται πρώτο και
ακολουθεί η συµπλήρωση των υπολοίπων εντύπων (Ε2, αν συ-
ντρέχει λόγος, Ε1 κλπ.). Αντίστοιχα, οι δικηγορικές εταιρείες συ-
µπληρώνουν το έντυπο Ε5.

Στο έντυπο Ε3 ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παρακάτω
σηµεία:

Κωδικός 0019: Η ένδειξη Χ στην κατηγορία τηρουµένων βι-
βλίων π.χ. Β (Βιβλία Β' κατηγορίας).

Κωδικός 730: Κλειόµενες χρήσεις στη διαχ. περίοδο.

Πίνακας Α. Στοιχεία φορολογουµένου.
Συµπλήρωση στοιχείων
Κωδικός 705: ΚΑ∆ 69.10.10.00 (Κωδικός Αριθµός Κυρίας

∆ραστηριότητας για υπηρεσίες δικηγόρου).
Αντίστοιχα ο ΚΑ∆ για όσους ασκούµενους δικηγόρους έχουν

επιλέξει να τηρούν βιβλία και στοιχεία είναι: 69.10.19.01.
Οι γυναίκες δικηγόροι συµπληρώνουν και τα στοιχεία του συ-
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ζύγου τους (κωδ. 041 κλπ.).

Πίνακας Β. Στοιχεία Κ.Β.Σ., εκδοθέντα στη χρήση.
Σηµειώνεται η ένδειξη Α.Π.Υ. (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών,

τίτλος στοιχείου του δικηγόρου) και οι αριθµοί των εκδοθεισών
Α.Π.Υ. στη χρήση (π.χ. από Νο 25 - µέχρι Νο 30).

Πίνακας Γ
Κωδικός 071: Σηµειώνεται ο αριθµός των ανέλεγκτων χρή-

σεων (των χρήσεων που δεν έχουν περαιωθεί ή δεν έχουν ελεγ-
χθεί φορολογικά).

Πίνακας Ε
Σηµειώνεται το ποσό των καταβληθέντων ενοικίων του δικηγο-

ρικού γραφείου, καθώς και τα στοιχεία του εκµισθωτή. Τα ποσά
πρέπει να συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα δηλωθέντα του εκµι-
σθωτή.

Πίνακας ΣΤ δ) ∆απάνες ελεύθερων επαγγελµατιών
Σηµειώνονται οι ετήσιες δικηγορικές δαπάνες, όπως εµφανίζο-

νται στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Το σύνολο των ετησίων δαπα-
νών σηµειώνεται στον κωδικό 546. Στους κωδικούς 524 έως 543
καταγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες.

Στον κωδικό 533 σηµειώνεται το ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα για
τα ιδιόκτητα γραφεία, το οποίο συναθροίζεται µε τις υπόλοιπες
δαπάνες, αλλά δεν υπολογίζεται στις δαπάνες του αυτοελέγχου
του πίνακα Ι (εφόσον επιλέξουµε τον αυτοέλεγχο).

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

Πίνακας ΣΤ ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελευθέρων επαγγελµα-
τιών

Κωδικός 283: Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων του έτους, όπως
προκύπτει από το άθροισµα των εσόδων του βιβλίου εσόδων-
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εξόδων
(ανάλυση εσόδων στους Κωδικούς 274: έσοδα από ιδιώτες,

277: έσοδα από ∆ηµόσιο, 280: έσοδα από επιτηδευµατίες κτλ.,
για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος 20%, 278: οι υπόλοιπες πε-
ριπτώσεις εσόδων. (π.χ. επιτηδευµατίες οι οποίοι δεν παρακρά-
τησαν φόρο 20%, διότι παρακρατήθηκε φόρος 15% από το ∆.Σ.Α.
Από την 1-1-2011 παρακρατείται φόρος 20% σε αµοιβές άνω των
300 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. από επιτηδευµατίες και νοµικά πρόσωπα,
µε εξαίρεση τις αµοιβές από γραµµάτια δικαστηρίου). Στον κωδικό
278 σηµειώνουµε και το µικτό ετήσιο µέρισµα καθώς και το ∆ια-
νεµητικό λογαριασµό νέων δικηγόρων, τα ποσά των οποίων
έχουν καταχωριστεί στη στήλη εσόδων του βιβλίου.

Πίνακας ΣΤ στ)
Κωδικοί 304, 344: Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων του έτους

(όπως Κωδ. 283)
Κωδικός 359: 50% (Συντελεστής Καθαρού Κέρδους). Οι δι-

πλανές στήλες δεν συµπληρώνονται. ∆εν υπολογίζουµε το γινό-
µενο.

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: ∆απάνες µη εκπιπτόµενες (αυτοκίνητο, κι-

νητό, δαπάνες εµµίσθων, δαπάνες γραφείου που χρησιµοποιείται
ως κατοικία) .

Κωδικοί 570, 571: Λογιστικά καθαρά κέρδη (Ακαθάριστα
Έσοδα - ∆απάνες + Μη εκπιπτόµενες δαπάνες).
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Πίνακας Ι (Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη Αυτοελέγ-
χου Ν. 3296/04).

Συµπλήρωση πίνακα Ι΄ (Αυτοέλεγχος)
άρ.13-17 Ν.3296/2004, αρ.79 Ν.3842/2010, ΠΟΛ 1191/2010.
Συµπληρώνεται προαιρετικά για όσους δικηγόρους επιθυ-

µούν να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο, µε την προϋπόθεση να υπά-
γονται στις διατάξεις και να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του αρ.
14 Ν. 3296/04,αρ.79 Ν.3842/10,ΠΟΛ 1191/10.

Στον αυτοέλεγχο µπορούν να υπαχθούν και οι δικηγόροι µε
ακαθάριστα έσοδα χρήσης µέχρι 150.000 ευρώ.

Στις εξαιρέσεις για τον αυτοέλεγχο ανήκουν και οι περιπτώσεις
δηλώσεων που υποβάλλονται εκτός των προβλεποµένων προ-
θεσµιών, οι δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που
βαρύνονται µε παραβάσεις του Κ.Β.Σ., οι δηλώσεις που αφορούν
διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή τακτι-
κού ελέγχου, οι ανακριβείς δηλώσεις κλπ.

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 συ-
µπληρώσει τον πίνακα Ι του εντύπου Ε3.

Στον αυτοέλεγχο, συγκρίνουµε τις διπλάσιες δαπάνες του
δικηγόρου συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων (ακα-
θάριστα έσοδα αυτοελέγχου) µε τα ακαθάριστα έσοδα του Βι-
βλίου.

Α΄ περίπτωση (∆απάνες λιγότερες από το 50% των ακα-
θαρίστων εσόδων)

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

Σε αυτή την περίπτωση, οι δικηγόροι πρέπει να επιλέξουν τον
αυτοέλεγχο γιατί, χωρίς καµία επιβάρυνση , η χρήση λογίζεται ως
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ειλικρινής.
Συνεπώς, όταν έχουµε δαπάνες λιγότερες από το 50% των

ακαθαρίστων εσόδων, επιλέγουµε την υπαγωγή στον αυτοέλεγχο
(εφ’ όσον έχουµε τις προϋποθέσεις, π.χ. ακαθάριστα έσοδα κάτω
των 150.000 ευρώ, εµπρόθεσµες δηλώσεις κλπ.) και συµπληρώ-
νουµε τον πίνακα Ι του εντύπου Ε3.

Β΄ περίπτωση (∆απάνες περισσότερες από το 50% των
ακαθαρίστων εσόδων)

Στην περίπτωση, που οι δαπάνες είναι παραπάνω από το
50% των εσόδων, εφ’ όσον συµπληρωθεί ο πίνακας Ι, γίνεται αυ-
τοέλεγχος χρήσης, αλλά τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση θα
είναι ίσα µε τις δαπάνες, άρα θα φορολογηθούµε για παραπάνω
ποσό σε σχέση µε την µη επιλογή του αυτοελέγχου, όπου τα
κέρδη θα ήταν τα λιγότερα λογιστικά (έσοδα µείον δαπάνες). Επί-
σης, θα καταλογισθούν διαφορές Φ.Π.Α. λόγω αύξησης των δη-
λουµένων εσόδων και το ποσό της διαφοράς θα αποδοθεί µε το
ειδικό σηµείωµα αυτοελέγχου Φ.Π.Α.

Συνεπώς, όταν έχουµε δαπάνες περισσότερες από το 50%
των ακαθαρίστων εσόδων, σταθµίζουµε την επιβάρυνση από τη
δήλωση αυξηµένων καθαρών κερδών και Φ.Π.Α., σε σχέση µε
την ενδεχόµενη επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων (καταλογι-
σµός προστίµου κλπ.), από τον πιθανό έλεγχο της ανέλεγκτης
χρήσης.

Για την τελική απόφασή µας, πρέπει να εξετάσουµε το ποσό
της επιπλέον επιβάρυνσης µε την υπαγωγή στον αυτοέλεγχο,
αλλά και το βαθµό τακτοποίησης των φορολογικών µας στοιχείων
(Βιβλία, Α.Π.Υ., παραστατικά δαπανών), έτσι ώστε να µη µας
προκαλεί ανησυχία ο πιθανός έλεγχος.
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Παραδείγµατα συµπλήρωσης εντύπου Ε3

Α΄περίπτωση ( ∆απάνες λιγότερες από το 50% των Ακαθαρί-
στων Εσόδων)

Βιβλία Εσόδων-Εξόδων
Έσοδα 2010

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ Φ.Π.Α. 23% ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΕΚΡΟΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

46.080,00 10.598,00 40.000,00

Συνολικό Ακαθάριστο Εισόδηµα χρήσης : 40.000,00 €.

∆απάνες 2010

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΣΡΟΩΝ

10.000,00 8.000,00 1.075,00

Συνολικές ∆απάνες χρήσης: 18.000,00 €.

Έντυπο Ε3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄
δ) ∆απάνες Ελεύθερων Επαγγελµατιών

Αµοιβές Προσωπικού 524
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 527 5.000,00
Παροχές Τρίτων 530 3.000,00
Ιδιόχρηση 533
∆ιάφορα έξοδα 536 10.000,00
Τόκοι και συναφή έξοδα 539
Αποσβέσεις παγίων 543
Σύνολο δαπανών 546 18.000,00
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ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών

Ιδιωτική πελατεία 274 20.000,00
Π.Υ. προς το ∆ηµόσιο Τοµέα 277 2.000,00
Επιτηδευµατίες 280 15.000,00
Μελέτες µηχανικών 275
Λοιπά έσοδα ελ. επαγγ. 278 3.000,00
Σύνολο Εσόδων ελ. επαγγ. 283 40.000,00

στ) Εξωλ. προσδιορ. κερδών

Ακαθ.έσοδα
304 40.000,00 359 50%

344 40.000,00

η) Λογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών µε βιβλία Β΄κα-
τηγορίας

Ελ. επαγ-
γελµατιών Συνολικά

Σύνολο Ακαθαρίστων
Εσόδων 550 40.000,00 551 40.000,00
Κόστος Πωληθέντων
Μείον ∆απάνες χρήσης 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
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Πίνακας Ι΄. Ακαθάριστα Έσοδα και Καθαρά Κέρδη Αυτοε-
λέγχου

Ο ΜΣΚΚ (Μέσος Σταθµικός Συντελεστής Καθαρού Κέρ-
δους) για τους δικηγόρους είναι 50%.

Ο Συντελεστής Αναγωγής είναι 2 (100/100-50).
Στο ποσό των δαπανών, εξόδων,αποσβέσεων του πίνακα

Ι΄, δεν συµπεριλαµβάνουµε τις τεκµαρτές δαπάνες (ιδιό-
χρηση γραφείου).

∆απάνες - Συντελεστής Ακαθάριστα Ακαθάριστα
έξοδα - Αναγωγής έσοδα Έσοδα

αποσβέ- (δ) Αυτοελέγχου Βιβλίου
σεις (β) βΧδ=(ε) (στ)

Ελευθέριο 112 18.000,00 114 2 115 36.000,00 116 40.000,00
επάγγελµα

ΣΥΝΟΛΑ 103 36.000,00 111 40.000,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΟΛΑ

Ακαθάριστα Έσοδα (α) 137 40.000,00 142 40.000,00
το µεγαλύτερο από (ε) και (στ)
Μ.Σ.Κ.Κ. (β) 138 50%
Καθαρά Κέρδη Αυτοελέγχου 139 20.000,00 143 20.000,00
(α) Χ(β)= (γ)
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
υπάγεται στον αυτοέλεγχο χωρίς καµία επιβάρυνση.

Αντίστοιχα, στο έντυπο Ε1 σηµειώνουµε ότι επιλέξαµε τον αυ-
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τοέλεγχο (θα µας ζητηθεί ηλεκτρονικά) και στον πίνακα 4 ∆ σηµει-
ώνουµε:

Ε1 4 ∆ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1. Καθαρό Εισόδηµα από ατοµικό επάγγελµα 501
ή 502 22.000,00

6. Ακαθάριστο έσοδα από ελ. επάγγελµα 517
ή 518 40.000,00
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Β΄ περίπτωση (∆απάνες περισσότερες από το 50% των
Ακαθαρίστων Εσόδων)

Βιβλία Εσόδων-Εξόδων
Έσοδα 2010

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ Φ.Π.Α. 23% ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΕΚΡΟΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
46.080,00 10.598,00 40.000,00

Συνολικό Ακαθάριστο Εισόδηµα χρήσης : 40.000,00 €.

∆απάνες 2010

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Με Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.
ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΑΞΙΑ
15.000,00 10.000,00 1.250,00

Συνολικές ∆απάνες χρήσης: 25.000,00 €.

Έντυπο Ε3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄
δ) ∆απάνες Ελεύθερων Επαγγελµατιών

Αµοιβές Προσωπικού 524
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 527 5.000,00
Παροχές Τρίτων 530 5.000,00
Ιδιόχρηση 533
∆ιάφορα έξοδα 536 15.000,00
Τόκοι και συναφή έξοδα 539
Αποσβέσεις παγίων 543
Σύνολο δαπανών 546 25.000,00

37



ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών

Ιδιωτική πελατεία 274 20.000,00
Π.Υ. προς το ∆ηµόσιο Τοµέα 277 2.000,00
Επιτηδευµατίες 280 15.000,00
Μελέτες µηχανικών 275
Λοιπά έσοδα ελ. επαγγ. 278 3.000,00
Σύνολο Εσόδων ελ. επαγγ. 283 40.000,00

στ) Εξωλ.προσδιορ.κερδών

Ακαθ.έσοδα
304 40.000,00 359 50%

344 40.000,00

η) Λογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών µε βιβλία Β΄ κα-
τηγορίας

Ελ.επαγγελ-
µατιών Συνολικά

Σύνολο Ακαθαρίστων
Εσόδων 550 40.000,00 551 40.000,00
Κόστος Πωληθέντων
Μείον ∆απάνες 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 Αυτοελέγ-
χου

Ο ΜΣΚΚ (Μέσος Σταθµικός Συντελεστής Καθαρού Κέρ-
δους) για τους δικηγόρους είναι 50%.

Ο Συντελεστής Αναγωγής είναι 2 (100/100-50).
∆απάνες- Συντελεστής Ακαθάριστα Ακαθάριστα
έξοδα- Αναγωγής έσοδα Έσοδα
αποσβέ- (δ) Αυτοελέγχου Βιβλίου
σεις (β) βΧδ=(ε) (στ)

Ελευθέριο 112 25.000,00 114 2 115 50.000,00 116 40.000,00
επάγγελµα

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 παραπάνω από τα καθαρά λογιστικά κέρδη κατά
10.000 ευρώ (25.000 έναντι 15.000). Επίσης, θα προκύψουν δια-
φορές Φ.Π.Α. λόγω αύξησης των εσόδων και το ποσό της διαφο-
ράς πρέπει να αποδοθεί στη ∆.Ο.Υ. µε την υποβολή του ειδικού
σηµειώµατος αυτοελέγχου Φ.Π.Α. (αναµένονται οδηγίες από το
Υπουργείο Οικονοµικών).
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Είναι φανερό ότι οι δικηγόροι, οι οποίοι εµφανίζουν δα-
πάνες άνω του 50% των εσόδων και αποφασίσουν να υπα-
χθούν στον αυτοέλεγχο, θα δηλώσουν αυξηµένα καθαρά
κέρδη και διαφορές Φ.Π.Α.

Αντίστοιχα, στο έντυπο Ε1 σηµειώνουµε ότι επιλέξαµε τον αυ-
τοέλεγχο

(θα µας ζητηθεί ηλεκτρονικά) και στον πίνακα 4 ∆ σηµειώ-
νουµε:

Ε1 4 ∆ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1. Καθαρό Εισόδηµα από ατοµικό επάγγελµα 501 ή
502 25.000,00

6. Ακαθάριστο έσοδα από ελ.επάγγελµα 517 ή
518 50.000,00
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Συµπλήρωση εντύπου Ε1
Ακολουθεί τη συµπλήρωση του εντύπου Ε3 και Ε2 (εφ’ όσον

συντρέχει λόγος συµπλήρωσης).
Για τους έγγαµους, δηλώνονται ξεχωριστά τα εισοδήµατα των

δύο συζύγων.
Λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης,

τα δικαιολογητικά φυλάσσονται µέχρι τον χρόνο παραγραφής του
δικαιώµατος ελέγχου.

Στον παρακάτω πίνακα, σηµειώνονται επιλεκτικά οι κωδικοί,
που σχετίζονται µε τους δικηγόρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ε1
2 019,020 Απαλλαγή φόρου για νέους δικηγόρους

µε τους όρους του αρ.6§7 του Κ.Φ.Ε.
(έως 35 ετών, µέχρι 3 έτη δικηγορίας,
όριο εσόδων 30.000)

2 021,022 ∆ιαπιστωµένες παραβάσεις αρ.5
Ν.2523/97

4Α 301,302 Μισθοί εµµίσθων δικηγόρων
4Α 303,304,321,322 Συντάξεις συνταξιούχων δικηγόρων
4∆ 501,502 Το τελικό καθαρό κέρδος από το ελ.

επάγγελµα (Μεταφέρεται από το
έντυπο Ε3)

4∆ 507,508 Μέρισµα, ∆ιανεµητικός λογαριασµός,
εφ’ όσον δεν δηλώθηκαν στα Βιβλία και
στο Ε3, όπως απαιτείται πλέον µε την
ΠΟΛ. 1208/2010.

4∆ 517,518 Τα ακαθ. έσοδα από το ελ. επάγγελµα
(Μεταφέρεται από το έντυπο Ε3)

4∆ 511,512 Ζηµία από ελ. επάγγελµα. (Μεταφέρε-
ται από το Έντυπο Ε3 και προκύπτει
όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα
και δεν γίνει περαίωση. Η ζηµιά µετα-
φέρεται για 5 έτη ή συµψηφίζεται µε θε-
τικά εισοδήµατα από άλλες πηγές).
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4Ε 145,146 Ιδιόχρηση δικ.γραφείου (κωδ.533 Ε3,
κωδ.17 Ε2)

6 659,660 Αποζηµιώσεις, αµοιβές µελών ∆Σ, εφά-
παξ εµµίσθων δικηγόρων

6 431,432,433,434 Καθαρά κέρδη, φόροι για τα µέλη δικη-
γορικών εταιρειών

6 790,793,794 ∆απάνη ενοικίου δικ.γραφείου (πίνακας
Ε΄ Ε3)

7 053,054 Ετήσιες εισφορές στα Ταµεία Νοµικών,
Προνοίας κλπ.

8 605,606 Φόροι 20% από επιχειρήσεις-επιτηδευ-
µατίες.
Φόροι 15% από γραµµάτια δικαστη-
ρίου.
Φόροι 15% από Μερίσµατα ∆.Σ.Α.

8 313,314,315,316 Αναλογούντες-παρακρατηθέντες φόροι
εµµίσθων και συνταξιούχων δικηγό-
ρων.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1, θα ζητηθεί
από τους δικηγόρους να σηµειώσουν αν έχουν επιλέξει την υπα-
γωγή στον αυτοέλεγχο (συµπλήρωση πίνακα Ι΄ του εντύπου Ε3).

Συµπλήρωση εντύπου Ε2
Συµπληρώνεται ατοµικά από τους υπόχρεους που έχουν ει-

σοδήµατα από ακίνητα στη χρήση (µίσθωµα ή ιδιόχρηση γρα-
φείου) ή για ηµιτελή ακίνητα ή για απόκτηση ακινήτου στη χρήση.
Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας, δηλώνονται και τα στοιχεία των
συνιδιοκτητών. Για συνιδιοκτησίες συζύγων συµπληρώνουν και
οι δύο σύζυγοι το έντυπο Ε2, καθώς και τον πίνακα Ι µε τα στοι-
χεία του συζύγου τους. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο
έντυπο του Υπ. Οικονοµικών.
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Συµπλήρωση εντύπου Ε9
Συµπληρώνεται µόνο για µεταβολές στα ακίνητα εντός της

χρήσης (εισαγωγή-µεταβολή-διαγραφή) καθώς και στην οικογε-
νειακή κατάσταση (διαζύγιο-θάνατος κλπ.), σε σχέση µε τα Ε9
των προηγουµένων ετών. Τα αναγραφόµενα στοιχεία ισχύουν την
1/1/2011. Τα ακίνητα του κάθε ιδιοκτήτη σηµειώνονται σε ξεχωρι-
στή γραµµή µε τον ανάλογο κωδικό (1. του υπόχρεου, 2. της συ-
ζύγου. 3,4 κλπ. των τέκνων µε δικαίωµα σε ακίνητο). Παρέχονται
αναλυτικές οδηγίες στο έντυπο του Υπ. Οικονοµικών. Η δήλωση
υποβάλλεται αυτοτελώς στις ίδιες προθεσµίες µε τη φορολ. δή-
λωση. Η προθεσµία υποβολής της δήλωσης Ε9 είναι η 30-6-2011
σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής (από το taxis Ε9 2011).

Ενιαία Φορολογική Κλίµακα οικονοµικού έτους 2011 (χρήση
2010):

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ

(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
4.000 18 720 16.000 720
6.000 24 1.440 22.000 2.160
4.000 26 1.040 26.000 3.200
6.000 32 1.920 32.000 5.120
8.000 36 2.880 40.000 8.000
20.000 38 7.600 60.000 15.600
40.000 40 16.000 100.000 31.600
πλέον ποσό 45

ΑΥΞΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟ
1 ΤΕΚΝΟ 1.500 13.500
2 ΤΕΚΝΑ 1.500 15.000
3 ΤΕΚΝΑ 8.500 23.500
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Για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία το αφορολόγητο αυξάνεται
κατά 2.000 ευρώ.

Αντίστοιχα µειώνεται µε το αντίστοιχο ποσό το επόµενο ή αν
δεν επαρκεί το αµέσως επόµενο κλιµακίου φόρου κλπ. Για παρά-
δειγµα: δικηγόρος ο οποίος έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν
έχει κλίµακα φόρου µε αφορολόγητο 15.000 ευρώ (αντί για 12.000
ευρώ) και το επόµενο κλιµάκιο διαµορφώνεται σε 1.000 (αντί για
4.000 ευρώ) µε φορολογικό συντελεστή 18%.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή έχει εισόδηµα µικρό-
τερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµα-
κας φόρου, το αφορολόγητο ποσό λόγω τέκνων που τον
βαρύνουν προστίθεται συνολικά ή ως διαφορά στο αφορολόγητο
ποσό του άλλου συζύγου.

Στην ενιαία κλίµακα υπολογίζεται το συνολικό εισόδηµα του δι-
κηγόρου (καθαρό κέρδος δικηγορίας, µισθωτές υπηρεσίες, εισό-
δηµα από ακίνητα).

Τα εισοδήµατα των συζύγων φορολογούνται ξεχωριστά.

Αφορολόγητο µέσω συλλογής αποδείξεων (άρθρο 9 του
Κ.Φ.Ε., ΠΟΛ 1135,1202/2010)

Για την κάλυψη του αφορολόγητου, ο φορολογούµενος πρέπει
να συλλέξει αποδείξεις µε βάση τον παρακάτω πίνακα :

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
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Ενδεικτικός πίνακας απαιτούµενων αποδείξεων µε βάση το
εισόδηµα
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Για εισοδήµατα άνω των 48.000 ευρώ, οι απαιτούµενες απο-
δείξεις παραµένουν 12.000 ευρώ.

Για τους έγγαµους οι δαπάνες επιµερίζονται µεταξύ των συζύ-
γων ανάλογα µε το ύψος του ατοµικού τους εισοδήµατος.

Όταν οι δαπάνες µέσω αποδείξεων είναι µικρότερες από τις
απαιτούµενες, στη διαφορά του ποσού επιβάλλεται φόρος 10%.
Έστω απαιτούµενες δαπάνες 7.000 €, αλλά συγκεντρώσαµε
6.000 €. Επιβάλλεται φόρος 100 ευρώ (7.000-6.000)=1000Χ
10%.

Όταν οι δαπάνες µέσω αποδείξεων υπερβαίνουν τις απαιτού-
µενες, η διαφορά του ποσού µεταξύ απαιτουµένων και δηλωµέ-
νων δαπανών παρέχει µείωση φόρου σε ποσοστό 10% επί της
διαφοράς, εφόσον προκύπτει φόρος. Έστω απαιτούµενες δαπά-
νες 7.000, αλλά συγκεντρώσαµε 8.000. Έχουµε µείωση φόρου
100 ευρώ (8.000-7.000)=1.000 Χ 10%.

Το ανώτατο όριο δαπανών για µέγιστο όφελος για τους άγα-
µους είναι 15.000 ευρώ δαπάνες και για τους έγγαµους 30,000
ευρώ δαπάνες.

∆εν εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοι-
χείων (αρ. 17 Κ.Φ.Ε.), οι δαπάνες που χρησιµοποιούνται ως έκ-
πτωση εισοδήµατος ή µείωση φόρου (αρ. 8, 9 Κ.Φ.Ε.), οι
δαπάνες για τυχερά παιχνίδια, για εξόφληση λογαριασµών ∆ΕΗ,
ΟΤΕ, ύδρευσης, τα εισιτήρια µεταφορικών µέσων κλπ. (βλ. και
ΠΟΛ. 1135/2010)

Στις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολόγητου δεν συµπερι-
λαµβάνονται οι επαγγελµατικές δαπάνες του δικηγόρου .

Το σύνολο των δαπανών σηµειώνεται στον κωδικό 49 του πί-
νακα 7 του εντύπου Ε1.

Οι αποδείξεις φυλάσσονται σε φάκελο, για την περίπτωση
ελέγχου (για τις ηλεκτρονικά υποβαλλόµενες δηλώσεις).

Οµοίως φυλάσσονται όλα τα φορολογικά στοιχεία τα οποία
χρησιµεύουν για τη συµπλήρωση του εντύπου Ε1 (βεβαιώσεις µι-
σθών, ιατρικά, ασφαλ. εισφορές κλπ.).



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

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

Έστω ότι έχουν συγκεντρώσει 26.000 ευρώ αποδείξεις το
2010.

Γίνεται επιµερισµός των αποδείξεων στους συζύγους.

Για να επιτύχουν το αφορολόγητο χρειάζονται:
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Έχουν συγκεντρώσει ποσό αποδείξεων παραπάνω από το
απαιτούµενο, συνεπώς, εφ’ όσον προκύψει φόρος, επιτυγχάνουν
µείωση φόρου, όπως παρακάτω:

Ο υπόχρεος
Έχει αναλογία αποδείξεων : 12.000 €
Xρειαζόταν : 6.600 €
Έχει συγκεντρώσει επιπλέον : 5.400 €
Άρα επιτυγχάνει µείωση φόρου 5.400 Χ 10%= 540 ευρώ.
Η σύζυγος
Έχει αναλογία αποδείξεων : 14.000 €
Xρειαζόταν : 8.100 €
Έχει συγκεντρώσει επιπλέον : 5.900 €
Άρα επιτυγχάνει µείωση φόρου 5.900 Χ 10%= 590 ευρώ.

Τεκµήρια για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος
∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Λαµβάνονται υπ΄ όψιν τα τεκµήρια αγοράς οχηµάτων, ακινή-

των (εκτός της Α΄ κατοικίας, υπό προϋποθέσεις) ,σκαφών ανα-
ψυχής κλπ., όπως αναγράφονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε.

Αντικειµενικές δαπάνες
Για τη συνολική αντικειµενική δαπάνη λαµβάνονται υπ΄ όψιν

οι κατοικίες (ιδιοκατοίκηση, µίσθωση), τα αυτοκίνητα, τα δίδακτρα
σχολείων κλπ., όπως αναγράφονται στο άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε.

Οι αντικειµενικές δαπάνες των συνταξιούχων άνω των 65 ετών
µειώνονται κατά 30% (κωδ. 013,014 πίνακας 2 Ε1).

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

Για την κάλυψη τεκµηρίων ο φορολογούµενος µπορεί να επι-
καλεσθεί αποταµιεύσεις προηγούµενων ετών (Ε1 κωδ. 787-788).

Εκπτώσεις εισοδήµατος (άρθρο 8 του Κ.Φ.Ε.)
Αφαιρούνται από το εισόδηµα τα ποσά από κατηγορίες δαπα-

νών του αρ.8 του Κ.Φ.Ε. Ενδεικτικά, δαπάνες που µειώνουν το
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εισόδηµα είναι: οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης (κωδ. 051,052),οι
εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία (κωδ 053,054), δεδουλευµένοι
τόκοι στεγαστικών δανείων για δάνεια Α΄ κατοικίας µέχρι 31/12/
2002, συνολικά ή σε ποσοστό (063,064,065,066), ποσοστό αµοι-
βαίων κεφαλαίων(067,068) κλπ.

Μειώσεις φόρου (άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε.)
Ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα φόρου εισοδή-

µατος µειώνεται σε ποσοστό (20% κλπ.), µέχρι το προβλεπόµενο
από το αρ.9 του Κ.Φ.Ε. ανά περίπτωση ποσό µείωσης. Ενδει-
κτικά, δαπάνες που µειώνουν τον φόρο είναι: Οι επιπλέον αποδεί-
ξεις για την κάλυψη του αφορολόγητου (ποσοστό 10% όπως το
παράδειγµα), οι δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης, η δαπάνη
αµοιβής δικηγόρου (την χρησιµοποιεί ο πελάτης), οι δωρεές, χο-
ρηγίες, τόκοι δανείων για δάνεια Α΄ κατοικίας από το 2003, ασφά-
λιστρα ζωής κλπ.

Οι δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής κλπ., για δίδακτρα σε φρο-
ντιστήρια, τα ενοίκια κατοικιών επιµερίζονται στην εκκαθάριση
στους δύο συζύγους ανάλογα µε το ύψος του ατοµικού εισοδή-
µατος του καθενός. Οµοίως και οι δαπάνες για την κάλυψη του
αφορολόγητου (στο πιο πάνω παράδειγµα).

Προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος (άρθρα 52 και 53
του Κ.Φ.Ε.)

Προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος επιβάλλεται στους
δικηγόρους σε ποσοστό ίσο µε 55% επί του κυρίου και συµπλη-
ρωµατικού φόρου του παρόντος έτους. Από το ποσό αυτό αφαι-
ρείται ο παρακρατηθείς φόρος που δηλώθηκε στον πίνακα 8 του
εντύπου Ε1 (605,606,313,314) και, αν υπάρξει υπόλοιπο κατα-
λογίζεται ως προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος, µε την
προϋπόθεση το υπόλοιπο να υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.

Η προκαταβολή φόρου µειώνεται στο µισό όταν υποβάλλεται
δήλωση για πρώτη φορά. ∆εν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου
όταν υπάρχουν εισοδήµατα µόνο από µισθωτές υπηρεσίες.
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Συµπληρωµατικός φόρος (άρ.10 του Κ.Φ.Ε.)
Επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος σε ποσοστό 1,5% επί

του ακαθαρίστου εισοδήµατος από ακίνητα (3% επί ακινήτου άνω
των 300τ.µ). Το ποσό αυτό του συµπληρωµατικού φόρου, δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί
στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου.

Χαρτόσηµο - ΟΓΑ χαρτοσήµου
Επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου πλέον εισφοράς ΟΓΑ συνολι-

κού ποσοστού 3,6% επί του ακαθαρίστου εισοδήµατος από επαγ-
γελµατικά ακίνητα (εισόδηµα από γραφεία, καταστήµατα κλπ.).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2011

Προσοχή : Υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή µέσω
taxis

Φορολογική ∆ήλωση
∆ικηγόρος αµιγώς ελεύθερος επαγγελµατίας µε βιβλία Β΄κατη-

γορίας από 18 Απριλίου 2011 µέχρι 5 Μαΐου 2011, αναλόγως του
τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

Τελευταίο Καταληκτική
ψηφίο Α.Φ.Μ. Ηµεροµηνία

1 18 Απριλίου 2011
2 19 Απριλίου 2011
3 20 Απριλίου 2011
4 21 Απριλίου 2011
5 27 Απριλίου 2011
6 28 Απριλίου 2011
7 29 Απριλίου 2011
8 2 Μαΐου 2011
9 3 Μαΐου 2011

10-50 4 Μαΐου 2011
60-00 5 Μαΐου 2011
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∆ικηγορικές Εταιρείες από 11 Απριλίου 2011 µέχρι 28 Απρι-
λίου 2011, αναλόγως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ., ή µέχρι
28 Απριλίου 2011 ανεξαρτήτως λήγοντος Α.Φ.Μ. για την ηλεκτρο-
νική υποβολή.

∆ικηγόρος αµιγώς ελεύθερος επαγγελµατίας µε βιβλία Γ΄ κα-
τηγορίας από 18 Απριλίου 2011 µέχρι 4 Μαΐου 2011, αναλόγως
του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ..

∆ικηγόρος µε πάγια αντιµισθία (µισθωτός) - συνταξιούχος ή
µε σύζυγο µε µισθό ή σύνταξη από 3 Μαΐου 2011 µέχρι 31 Μαΐου
2011, αναλόγως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου
(άντρα).

Τελευταίο Καταληκτική
ψηφίο Α.Φ.Μ. Ηµεροµηνία

1 3 Μαΐου 2011
2 5 Μαΐου 2011
3 9 Μαΐου 2011
4 11 Μαΐου 2011
5 13 Μαΐου 2011
6 17 Μαΐου 2011
7 19 Μαΐου 2011
8 23 Μαΐου 2011
9 25 Μαΐου 2011

10-50 27 Μαΐου 2011
60-00 31 Μαΐου 2011

∆ικηγόρος µε αγροτικό εισόδηµα από 18 Απριλίου 2011 µέχρι
5 Μαΐου 2011, αναλόγως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.
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Ειδικό Σηµείωµα Αυτοπεραίωσης Φ.Π.Α. 2010
Από 10 Ιουνίου 2011 µέχρι 17 Ιουνίου 2011, αναλόγως του τε-

λευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

Έντυπο Ε9 - µεταβολές ακινήτων
Υποβάλλεται αυτοτελώς στις ίδιες ηµεροµηνίες µε τη φορολο-

γική δήλωση ή µέχρι την 30 Ιουνίου 2011 ηλεκτρονικά.

Σ. Μπακάλης
∆ικηγόρος

Ν. Ευαγγελάτος
Οικονοµολόγος-συγγραφέας

Επιµέλεια: T. Καστραβέλη
Εφοριακός
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