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ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ
ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη θαζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ
ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή.
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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
α)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α΄) « Αλαζχζηαζε ηνπ

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο».
β)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.89/2010 (ΦΔΚ 154 Α΄) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ,

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
γ)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α΄) «Καζνξηζκφο θαη

Αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ».
δ)

Σελ αξηζκ. Γ6Α 1142500 ΔΞ 2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄ 3-11-2010) απφθαζε

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ θ. Γεκ. Κνπζειά.
ε)

ζη)

Σηο

δηαηάμεηο

ηεο

παξαγξάθνπ

9

ηνπ

άξζξνπ

17

ηνπ

λ.3842/2010.
δ)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Κψδηθα

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994, ΦΔΚ 151/16.9.1994 η.Α’).
ε)

Όηη ε απφθαζε απηή ξπζκίδεη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, γηα ηελ

νκνηφκνξθε

εθπιήξσζε

ησλ

θνξνινγηθψλ

ππνρξεψζεσλ

απφ

ηνπο

ππνθείκελνπο ζε θφξν εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δελ
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Άρθρο 1
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1.

Οξίδνπκε φηη, γηα ην νηθνλ. έηνο 2011, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ
εηαηξηψλ, ησλ θνηλνπξαμηψλ, ησλ αζηηθψλ εηαηξηψλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ ή
αθαλψλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ησλ θνηλσληψλ αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ
επηρείξεζε ή επάγγεικα, έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα έληππν Δ5, ην
νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ζηελ παξνχζα.
2.

Η δήισζε απηή κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ζε πξνεθηππσκέλα κε

κεραλνγξαθηθά

κέζα

έληππα

(ζρεηηθή

ε

1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ1295/16.11.95 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ).
Άρθρο 2
1.

Η πην πάλσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίηππα θαη ζπλνδεχεηαη,

θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία

πνπ

πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή:
α)

Έλα (1) αληίηππν ηνπ εληχπνπ «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΑ

ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» (Δ2).
β)

Γχν

(2)

αληίηππα

ηνπ

εληχπνπ

«ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΓΔΛΣΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΓΔΤΜΑΣΙΩΝ»
(Δ3).
γ)

Σε δήισζε «ΓΗΛΩΗ ΚΑΣΟΥΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ» (Δ16) ζε

δχν (2) αληίηππα, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ηέηνηα
κεραλήκαηα, γηα ηα νπνία νθείιεηαη ηέινο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.2052/1992 (ΦΔΚ 94Α’).
δ)

Γχν (2) αληίηππα ηεο δήισζεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ελνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα ή
δηακεξίζκαηα (κέρξη θαη επηά δσκάηηα ζπλνιηθά) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-12010 έσο 30-6-2010, νη νπνίεο θνξνινγνχληαη κε θαη’ απνθνπή πνζά θφξνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.2238/1994.
ε)ε πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., αληίγξαθν ηνπ
ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηεο
θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, λφκηκα ππνγεγξακκέλα.
3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ζη)

Βεβαηψζεηο γηα ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί.

δ)

Σελ νξηδφκελε απφ ηελ πεξ. β’ ηεο παξ.1 ηεο 1040801/750/ΠΟΛ

1123/8.4.1997 Α.Τ.Ο βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ,

ζηελ

πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην ππνθαηάζηεκα, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
επηθαιείηαη κείσζε θαηά 40% ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαηά
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 118 ηνπ λ.2238/1994 (λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ ησλ
3.100 θαηνίθσλ).
ε)

Σελ νξηδφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηεο 10943/Β0012/ΠΟΛ. 1088/11-

6-2010 Α.Τ.Ο. δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
επηθαιείηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο , θαηά ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1-6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
λ.3842/2010. ηε δήισζε απηή εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε
πιήξε απαζρφιεζε γηα θάζε κήλα, θαζψο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ πνπ
πξνθχπηεη , γηα θάζε κία απφ ηηο ηξείο ή δχν, θαηά πεξίπησζε , δηαρεηξηζηηθέο
πεξηφδνπο. Με ηελ ίδηα δήισζε δειψλνληαη θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
ζ)

Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.) νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ

ζπγρψλεπζε άιισλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ή αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
θάλνπλ ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3296/2004, κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
αα) ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο,
ββ) ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θαζψο θαη ηε ζχλζεζή ηνπ ζε είδνο ή
κεηξεηά θαη
γγ) ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ νπνίσλ
πξνήιζαλ (επσλπκία, ΑΦΜ, αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, δηεχζπλζε, αξκφδηα
ΓΟΤ) θαζψο θαη ηα έηε ιεηηνπξγίαο απηψλ πξηλ απφ ην ρξφλν ηεο
ζπγρψλεπζεο.

4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

η)

Οη ππφρξενη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν

2010 δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, βεβαίσζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ

γηα ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ

δαπαλψλ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ κε ην νπνίν επηρνξεγήζεθαλ απηέο φπσο
επίζεο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ ην
κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο ρξήζεηο 2009
θαη 2008.
Γηα φζεο πεξηπηψζεηο εθθξεκεί ε έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο ζηελ
πην πάλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη επίζεο, φηη έρεη ππνβιεζεί αίηεζε
γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί κεηά ηελ έθδνζή ηεο
απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ .
ηα)

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71 ηνπ λ.3842/2010 ,

απφθαζε Τπαγσγήο

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη

Θξεζθεπκάησλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ΠΟΛ 1203/6.12.2010 .
Γηα φζεο πεξηπηψζεηο εθθξεκεί ε έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ππαγσγήο,
ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη , φηη έρεη ππνβιεζεί αίηεζε
ππαγσγήο ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί κεηά
ηελ έθδνζε ηεο.
ηβ)

Οη θνηλνπξαμίεο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ ζηηο νπνίεο

ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994
(Α.Δ., Δ.Π.Δ., θ.ι.π.) πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ:
αα) Καηάζηαζε, αλά δηεχζπλζε, νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε
άξρηζε κεηά ηελ 1/1/2004.
ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν
2010 απφ ηελ πψιεζε θάζε κίαο ρσξηζηά νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή άιινπ
θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζε νηθνδνκή (εκηηειή ή νινθιεξσκέλε), ε αλέγεξζε ηεο
νπνίαο άξρηζε κεηά ηελ 1/1/2004.
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γγ) Καηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ: i) ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ
πψιεζε εκηηεινχο νηθνδνκήο ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο ζηηο πξνεγνχκελεο
ρξήζεηο, ε αλέγεξζε ηεο νπνίαο νινθιεξψλεηαη κέζα ζην 2010, θαη ii) ηνπ
θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε κε ηελ νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ν
νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο ελ ιφγσ νηθνδνκήο.
δδ) Καηάζηαζε, αλά δηεχζπλζε, νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε
άξρηζε κέζα ζηα έηε 2002 θαη 2003 κε ην αληίζηνηρν έηνο απνπεξάησζεο
απηήο, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ απφ ηελ
πψιεζε ησλ ελ ιφγσ νηθνδνκψλ κέζα ζηε ρξήζε 2010.
εε) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηεθκαξηψλ θεξδψλ, πνπ
πξνέθπςαλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 απφ πσιήζεηο νηθνδνκψλ
ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε είρε αξρίζεη πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2002.
ηγ)

Οη ππφρξενη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ πιελ ησλ

θνηλνπξαμηψλ ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ λνκηθά
πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ ΚΦΔ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
παξάιιειε αλέγεξζε θαη πψιεζε λέσλ θαη παιαηψλ νηθνδνκψλ ησλ νπνίσλ
νη άδεηεο εθδφζεθαλ πξηλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 θαη κεηά απφ απηήλ, πξέπεη
λα ζπλππνβάιινπλ:
αα) Καηάζηαζε, αλά δηεχζπλζε νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε άδεηα
νηθνδνκήο εθδφζεθε απφ 1.1.2007 θαη κεηά
ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 2238/1994, πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν 2010 απφ ηελ πψιεζε θάζε κηαο ρσξηζηά νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή
άιινπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζε νηθνδνκή ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο (εκηηειή ή
νινθιεξσκέλε).
γγ) Καηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε ησλ πην
πάλσ νηθνδνκψλ.
δδ) Καηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ: i) ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ
πψιεζε εκηηεινχο νηθνδνκήο ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο ζηηο ρξήζεηο 2007,
2008 θαη 2009 ε αλέγεξζε ηεο νπνίαο νινθιεξψλεηαη κέζα ζην 2010, θαη ii)
6
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ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε κε ηελ νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο ελ ιφγσ νηθνδνκήο.
εε) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηεθκαξηψλ θεξδψλ, πνπ
πξνέθπςαλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 απφ πσιήζεηο νηθνδνκψλ
ησλ νπνίσλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007.
ηδ)

Σα ππφρξεα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξφζσπα πιελ ησλ

θνηλνπξαμηψλ ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο, ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρεη λνκηθφ
πξφζσπν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 (ΑΔ, ΔΠΔ θιπ.) θαη
ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, γηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα
θαηαζθεπήο εθδίδεηαη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2007 θαη κεηά, θαηάζηαζε
πξνζδηνξηζκνχ: i) ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ πψιεζε εκηηεινχο
νηθνδνκήο ζηηο ρξήζεηο 2007,2008 θαη 2009 ε αλέγεξζε ηεο νπνίαο
νινθιεξψλεηαη κέζα ζην 2010 θαη ii) ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε κε ηελ
νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά
θέξδε ηεο ελ ιφγσ νηθνδνκήο.
ηε)

Οη θνηλνπξαμίεο θαηαζθεπήο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ
λ.2238/1994 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θ.ι.π.) νη νπνίεο θαηά ηε ρξήζε 2010 εθηεινχζαλ
έξγα ησλ νπνίσλ ε αξρηθή ζχκβαζε αλάιεςεο ππεγξάθε κέρξη θαη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ

2001,

πξέπεη

λα

ππνβάινπλ

ρσξηζηή

θαηάζηαζε

ησλ

εθηεινχκελσλ έξγσλ θαζψο θαη ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη ησλ θαζαξψλ
θεξδψλ απφ ηα ελ ιφγσ έξγα θαη ρσξηζηή θαηάζηαζε γηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ
ε αξρηθή ζχκβαζε αλάιεςεο ππεγξάθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή.
ηζη)

Οη ππφρξενη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ πιελ ησλ

θνηλνπξαμηψλ ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ
παξάιιειε θαηαζθεπή παιαηψλ θαη λέσλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ
έξγσλ, ησλ νπνίσλ ε αξρηθή ζχκβαζε αλάιεςεο ππεγξάθε πξηλ απφ ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2007 θαη κεηά απφ απηήλ, πξέπεη λα ππνβάινπλ ρσξηζηή
θαηάζηαζε ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ ηφζν γηα ηα παιαηά φζν θαη γηα ηα λέα έξγα.
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ηδ)

Οη ππφρξενη πνπ κεηψλνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ιφγσ απαζρφιεζεο

αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3522/2006, πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
i)

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πην πάλσ

αηφκσλ πνπ απαζρφιεζαλ,
ii) θσηναληίγξαθν ηεο γλσκάηεπζεο ηεο αξκφδηαο πξσηνβάζκηαο
πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη ην
πνζνζηφ αλαπεξίαο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ,
iii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη
θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο απαζρνινχζαλ ηα πην πάλσ
πξφζσπα θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο.
ηε) θαηάζηαζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: α) πίλαθα κε ηα πνζά ηεο
θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ, β) πίλαθα κε ηα πνζά
ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ απνδνζεί, γ) πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ν
αξηζκφο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ
επηρείξεζε θαη δ) πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα απηνθίλεηα ηεο
επηρείξεζεο κε ηα θπβηθά ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηα έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο
πξνζσπηθνχ πξέπεη λα έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 31, § 1, πεξ. α΄, ππνπεξ. αα΄. Αλ δελ
έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί ή θαηαινγηζηεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή δελ
έρεη ππνβιεζεί ε Α.Π.Γ. εηδηθά πξνο ην ΙΚΑ, ν ππφρξενο ππνβάιιεη αίηεζε
πξνο ην νηθείν αζθαιηζηηθφ ηακείν γηα ηελ βεβαίσζε ησλ νθεηιφκελσλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο ζπλππνβάιινληαη κε
ηελ

θαηάζηαζε

θνξνινγηθήο

αλακφξθσζεο.

ηελ

πεξίπησζε

απηή,

δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα.
2.

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πην πάλσ πξφζσπα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο

εηαηξίεο ή θνηλσλίεο ή θνηλνπξαμίεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Κ.Φ.Δ., βεβαηψζεηο γηα ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο απηψλ, πνπ ηνπο αλαινγνχλ.
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3.

Αλ ε θνηλσλία πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα ππνβάιιεη δήισζε

γηα πξψηε θνξά, καδί κε ηελ πην πάλσ δήισζε ππνβάιιεηαη θαη ην ζηνηρείν
πνπ απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζή ηεο σο ηέηνηνπ θνξέα.

Άρθρο 3
Η πην πάλσ δήισζε ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
α)

Σε «Γήισζε Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο», πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αξ.

πξση. 1100384/11194/ Β0012/ΠΟΛ 1130/9.11.2006 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην
θαζεζηψο ηεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ηνπ λ. 3299/2004 (ΦΔΚ
Α' 261/23-12-2004).
β)

Βεβαίσζε

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Πεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο (πξψελ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο) κε ηελ νπνία έρνπλ
εγθξηζεί επελδπηηθά ζρέδηα

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.

3299/2004, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε βηνκεραληθψλ
κνλάδσλ,

ηελ

παξαγσγή

θαηλνηνκηθψλ

πξντφλησλ,

ηελ

αγνξά

θαη

εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη
κεραλνγξάθεζεο θιπ θαζψο επίζεο θαη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο έγθξηζεο
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ νη νπνίεο νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 3299/2004.
γ)

Σξία

(3)

αληίηππα

δειψζεσλ

ησλ

επελδχζεσλ

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ππάγνληαη ζηηο αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο ησλ
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, λ. 2601/1998 (ΦΔΚ Α' 81/15-04-1998), λ. 1892/1990
(ΦΔΚ Α' 101/31-07-1990) ή πξνεγνπκέλσλ.
δ)

Σελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.

2601/1998 αίηεζε θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη απηήλ γηα ηηο
επελδχζεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ πνπ νινθιεξψζεθαλ κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν 2010.
Άρθρο 4
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΟΤΕΛΑ
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