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                                                                                       ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ  ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

                                                                   ΔΠΔΙΓΟΝ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Αζήλα,    31   Μαξηίνπ     2011 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
Ι. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
   - Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) 
     ΣΜΗΜΑ A’ 
ΙΙ. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ                         ΠΟΛ.: 1060 
    - Γ/ΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ 
ΙΙΙ.  ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
      - Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Γ6) 
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΔΠΤΟ 
- Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30) 
  ΣΜΗΜΑ Α’ 
- Γ/ΝΗ ΔΙΑΓΩΓΗ & ΔΛΔΓΥΟΤ 
   ΣΟΙΥΔΙΩΝ  Η/Τ (Γ32) 
  ΣΜΗΜΑ Β’ 

 
Σαρ. Γ/λζε: Kαξ. εξβίαο 10                                             ΠΡΟ: Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ. 
Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 ΑΘΖΝΑ                                                       (κε e-mail) 
Πιεξνθνξίεο: 
Σειέθσλν: 210-3375376, 210-3375377 
                : 210-3253748 
FAX: 210-3375001 
 

 

ΘΔΜΑ: Οξγάλσζε ππεξεζηώλ - νδεγίεο γηα ηελ παξαιαβή, θσδηθνγξάθεζε  

             θαη απνζηνιή ζηε Γ.Γ.Π.. γηα εθθαζάξηζε, ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο 

            εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011. 

 

Όπσο ζαο είλαη γλσζηφ, θαηά ηελ πεξίνδν παξαιαβήο ησλ εηήζησλ 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγείηαη πςειφο θφξηνο εξγαζίαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο.  Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, απαηηείηαη ε άκεζε 

πξνεηνηκαζία, ζσζηή νξγάλσζε, θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ελεκέξσζε φισλ, 

κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ ηαρχηεξε νινθιήξσζε 

εθθαζάξηζεο ησλ δειψζεσλ.  
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

1. πληνληζκόο ηνπ έξγνπ ηεο παξαιαβήο, θσδηθνγξάθεζεο θαη 

απνζηνιήο. 

Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ νξίδεηαη σο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ ηεο παξαιαβήο 

ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ηεο θσδηθνγξάθεζεο θαη 

απνζηνιήο ηνπο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) γηα 

εθθαζάξηζε,  κε αλαπιεξσηή ζπληνληζηή ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/ε ηεο Τπνδηεχζπλζεο 

Φνξνινγίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί λα 

νξίζεη σο ζπληνληζηή γηα ην έξγν ηεο παξαιαβήο, θσδηθνγξάθεζεο θαη απνζηνιήο 

ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηνλ/ηελ  Τπνδηεπζπληή/ληξηα  Φνξνινγίαο. 

 

2. Γεκηνπξγία θαη ζηειέρσζε νκάδαο. 

Οη Πξντζηάκελνη ησλ ΓΟΤ λα ζπζηήζνπλ νκάδα γηα ηελ παξαιαβή, ηελ 

θσδηθνγξάθεζε, ηελ θαηαρσξεζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 

ζηε Γ.Γ.Π.., ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηαρεία εθθαζάξηζε. ηελ Οκάδα ζα νξίδεηαη έλαο 

ππεχζπλνο, ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία ζα δνζνχλ θαη ζηε Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζ/ηνο 

(Fax: 210-3375001) θαη ζηε Γ.Γ.Π.. Γ30 (Fax: 210-4802219). 

εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Οκάδα κπνξεί λα 

απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη, αλά πεξίπησζε. 

Ζ παξαπάλσ νκάδα ζα ζηειερσζεί απφ έκπεηξνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

ππαιιήινπο, νη νπνίνη θαη ζα εθνδηαζηνχλ έγθαηξα κε ην απαξαίηεην ελεκεξσηηθφ 

πιηθφ (εγθπθιίνπο, έληππα, θπιιάδηα νδεγηψλ). 

 

3. Υώξνο θαη ρξόλνο παξαιαβήο δειώζεσλ 

ε θάζε Γ.Ο.Τ. ζα επηιεγνχλ, αλάινγα θαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ νηθήκαηνο απηήο, 

ρψξνη παξαιαβήο δειψζεσλ θαηά πξνηίκεζε ηζφγεηνη, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε 

πξφζβαζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. ε Γ.Ο.Τ. κε κεγάιν αξηζκφ θνξνινγνπκέλσλ 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη ρψξνη παξαιαβήο, ψζηε λα επηηεπρζεί  

νξζνινγηθή θαηαλνκή  ηνπ θνηλνχ γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε παξαιαβή ζα αξρίδεη ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ 

ζπλαιιαγήο θαη ζα ζπλερίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζπλαιιαγήο, θάζε κέξα. 
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Οη Πξντζηάκελνη ησλ ΓΟΤ ζα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ. ηηο ΓΟΤ πνπ ιεηηνπξγνχλ .Σ.Δ.Π. ε παξαιαβή ησλ δειψζεσλ 

ζα γίλεηαη θαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο  πνπ δηαζέηνπλ θαη θαζίζκαηα αλακνλήο.  

 

4. ήκαλζε ηεο εηζόδνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

ηελ είζνδν θάζε Γ.Ο.Τ. ζα αλαξηψληαη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα πιεξνθνξνχλ 

ην θνηλφ γηα ηα ζεκεία εμππεξέηεζήο ηνπ (γξαθεία παξαιαβήο ησλ δειψζεσλ, ην 

γξαθείν ελεκέξσζεο πνιηηψλ (Γ.Δ.ΠΟ), ηα ζεκεία πξνκήζεηαο εληχπσλ θιπ.). 

 

5. Γεκηνπξγία Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο Πνιηηώλ (Γ.Δ.ΠΟ.) – Γηαρείξηζε 

εληύπσλ. 

ε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ. έρνπλ δεκηνπξγεζεί Γξαθεία Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ, ζηα νπνία 

κπνξνχλ λ’ απεπζχλνληαη νη πνιίηεο γηα ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζε ζέκαηα 

δειψζεσλ εηζνδήκαηνο. Ζ παξαιαβή θαη ε δηαρείξηζε ησλ θνξνινγηθψλ εληχπσλ θαη 

ε ρνξήγεζε ζηνπο πνιίηεο ζα γίλεηαη κε ζπλέπεηα πξνο απνθπγή πξνζηξηβψλ θαη 

δπζκελψλ ζρνιίσλ γηα ηε Γηνίθεζε. 

 

6. Ρνή εξγαζηώλ 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ δειψζεσλ, 

ε παξακνλή ηνπ πνιίηε ζηε Γ.Ο.Τ. λα είλαη ε απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηνλ νξζφ 

έιεγρν ηεο δήισζεο. Όηαλ ν ρξφλνο αλακνλήο μεπεξλά εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ηφηε ζα απμάλεηαη ακέζσο ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, πνπ παξαιακβάλνπλ 

δειψζεηο, πάληα κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.  Ηδηαίηεξε πξνζνρή  

πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ δειψζεσλ,  ζηα ζπλππνβαιιφκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηδίσο ζηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη σο 

δηθαηνινγεηηθά απφ ην λφκν. Αλ έρεη ζεκεησζεί κεηαβνιή ησλ πξνεθηππσκέλσλ 

ζηνηρείσλ ζηε Γ/λζε θαηνηθίαο ή ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, νη δειψζεηο ζα 

δίδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο παξαιαβήο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζηελ 

εκέξα, ζην Μεηξψν γηα ηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβιήζεθαλ. ην ζεκείν 

απηφ ηνλίδεηαη φηη νη δειψζεηο πνπ αλαθέξνπλ κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνχλ ηηο 

ζρεηηθέο κεηαβνιέο (π.ρ. Γηαδχγην, Αληίγξαθν Αγσγήο γηα δηαδχγην ή δηαηξνθή ή 

πξαθηηθφ θαηαλνκήο ηεο θνηλήο πεξηνπζίαο). Οη δειψζεηο απηέο επηζηξέθνληαη 

απζεκεξφλ ζηελ νκάδα παξαιαβήο. Οη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο κεηαβνιήο ησλ αηνκηθψλ 
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ζηνηρείσλ ζα ζηαινχλ ζηνπο πνιίηεο, ηαρπδξνκηθά, απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη νπσζδήπνηε αλαγξαθή ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ ζηε δήισζή ηνπ.  

ε φζεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

δειψζεσλ, νη θνξνινγνχκελνη ζα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 

ηεο Γ.Ο.Τ. ή ζηνλ ππάιιειν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ρνξήγεζε δηεπθξηλίζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. 

 

7.  εκεηώλνπκε επίζεο ηα εμήο: 

- Η ζπλερήο παξνπζία ησλ πξντζηακέλσλ ζηα ζεκεία παξαιαβήο 

δειψζεσλ θαη ε επειημία ζηε ζχλζεζε (αξηζκφ) ησλ ππαιιήισλ, πνπ 

παξαιακβάλνπλ δειψζεηο, αλάινγα κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ πνιηηψλ είλαη 

απαξαίηεηε. 

- Δίλαη ινγηθφ ε απμεκέλε πξνζέιεπζε ησλ πνιηηψλ λα ζπλεπάγεηαη 

κεγαιύηεξεο αλάγθεο ζηελ θαζαξηόηεηα. Με επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ, ζα 

πξέπεη ν ρψξνο ησλ Γ.Ο.Τ. λα παξακέλεη θαζαξφο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

- Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο 

ησλ ΑΜΔΑ, γηα παξάδεηγκα ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ, αλνηθηνί ρψξνη πξφζβαζεο γηα 

αλαπεξηθά θαξνηζάθηα θ.ι.π. 

 

8. Καηαγξαθή παξαπόλσλ πνιηηώλ θαη ππνδείμεσλ ππαιιήισλ 

 Ο ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ζα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα, ηα παξάπνλα θαζψο θαη ηηο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο, ηα 

νπνία  ζα απνζηείιεη, σο εμήο: 

- Γηα ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,  ζηε 

Γ/λζε  Οξγάλσζεο,  κέρξη ηηο 30/6/2011, ζηα FAX 210 3230829 & 2103217280. 

- Γηα ηελ θσδηθνγξάθεζε θαη απνζηνιή απηψλ ζηε Γ/λζε Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο, κέρξη ηηο 30/10/2011, ζην FAX 210 3375001. 

 Σα δεδνκέλα απηά ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαζθφπεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξέκβαζε φπνπ απαηηείηαη. 
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9. Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

 Γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, κπνξείηε λα 

απεπζχλεζηε ζηηο Γ/λζεηο ηεο Κ.Τ., θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- α) Γηα ηε Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο: 210 3375376, 210 3375377. 

- β) Γηα ηε Γ/λζε Οξγάλσζεο (Γ6) ζηα ηει.: 210 3228218 θαη 210 3219089.  

 

 

ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΛΑΘΗ ΟΠΩ ΔΝΣΟΠΙΣΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΙ ΤΠΟΒΛΗΘΔΙΔ 

ΓΗΛΩΔΙ Φ.Δ. ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝ. ΔΣΟΤ 2010 

 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή φισλ ησλ ππεπζχλσλ & ππαιιήισλ θαηά ηνλ έιεγρν 

ησλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ, φζνλ αθνξά ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 

1. ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ θαηαρψξεζεο ζηε δήισζε κε 

δπζαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο, κε απνηέιεζκα λα κε ζπκθσλεί ε ηηκή ηνπ αξηζκνχ 

θαηαρψξεζεο απφ ην ζχζηεκα TAXIS, κε απηή πνπ πιεθηξνινγήζεθε. 

 

2. ηελ έλδεημε γηα ππνβνιή δήισζεο, πνπ αθνξά απνβηψζαληα θαη δελ 

ππάξρεη δεισκέλε ζρέζε ζην Μεηξψν κεηαμχ απνβηψζαληνο θαη θιεξνλφκνπ. 

 

3. ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηφθσλ γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα απφθηεζεο πξψηεο 

θαηνηθίαο, ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί απφ 1.1.2003 θαη κεηά, ρσξίο λα έρεη 

ζπκπιεξσζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ ζηνπο θσδηθνχο 069-070 ηνπ πίλαθα 

δαπαλψλ. 

 

4. ηε ζσζηή ζρέζε κεηαμχ αλαινγνχληνο θαη παξαθξαηεζέληνο θφξνπ 

κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. 

 

5. ηε ζπκπιήξσζε θσδηθψλ, πνπ αθνξνχλ δαπάλεο γηα επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε νηθνδνκψλ ρσξίο λα έρεη ζπκπιεξσζεί εηζφδεκα απφ αθίλεηα. 

 

6. ηνπο παξαθξαηεζέληεο θφξνπο, πνπ ζπκπιεξψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο 601-

602, 603-604 θαη 605-606 θαη αθνξνχλ εηζνδήκαηα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
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ειεπζέξηα επαγγέικαηα θαη είλαη κεγαιχηεξνη απφ ην 20% ησλ αληίζηνηρσλ 

αθαζάξηζησλ εηζνδεκάησλ. 

 

7. ηε κε ζπκπιήξσζε ησλ η.κ. ησλ θχξησλ ρψξσλ ηεο θχξηαο θαη ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ, ελψ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα ινηπά ζηνηρεία (πνζνζηφ 

ζπληδηνθηεζίαο, κήλεο). 

 

8. ηηο δειψζεηο ελ δηαζηάζεη ζπδχγσλ, ζηηο νπνίεο δε δηαγξάθεηαη ν ΑΦΜ ηεο 

πξψελ ζπδχγνπ. 

ΠΡΟΟΥΖ ! Τπνβνιή μερσξηζηψλ δειψζεσλ κφλν κε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία θαζελφο. 

 

9.  ηα ζπκπιεξσκέλα ζηνηρεία εθπξνζψπνπ ζηε δήισζε ρσξίο λα έρεη 

θαηαρσξεζεί αληίζηνηρε ζρέζε ζην Μεηξψν. 

 

10. ηελ έλδεημε ζηνπο θσδηθνχο 911 - 912 ρσξίο λα  έρεη ζπκπιεξσζεί ην Δηδηθφ 

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. 

 

11. ηε ζπκπιήξσζε θαζαξψλ θεξδψλ απφ αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην 

επάγγεικα, ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα αληίζηνηρα αθαζάξηζηα έζνδα. 

 

12. Ο ππφρξενο είλαη γπλαίθα θαη έρνπλ ζπκπιεξσζεί θσδηθνί – πνζά ζηε ζηήιε 

ηεο ζπδχγνπ. 

 Δθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηα παξαπάλσ ζεκεία ζα κπνξνχζαλ λα ειέγρνληαη ηε 

ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηεο δήισζεο, ψζηε λα δηνξζψλνληαη ακέζσο θαη λα κελ 

ππάξρεη ηαιαηπσξία γηα ην θνξνινγνχκελν θαη αξγνπνξία ζηελ απνζηνιή ησλ 

δειψζεσλ. Ο έιεγρνο θαη ε δηφξζσζε ησλ ζπλήζσλ ιαζψλ, ζα γίλεηαη κφλν φηαλ δελ 

πθίζηαηαη κεγάιε αλακνλή γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο. 

 Δπηζεκαίλνπκε φηη αλαιπηηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή απφ ηνπο πνιίηεο 

ησλ ζπλεζέζηεξσλ ιαζψλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Δ1 ηεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαηαρσξνχληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΓΓΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ειεθηξνληθή δ/λζε: www.gsis.gr, ζεκαηηθή 

ελφηεηα: Φνξνινγηθφο Οδεγφο/Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο/Φφξνο Δηζνδήκαηνο/Οδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ). 
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ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ1 ΟΙΚΟΝ. ΔΣΟΤ 2011 - ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

 

1. Σα πνζά θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εθάπαμ πνζά θφξνπ 

πνπ θαηέβαιαλ γηα ηε ρξήζε 2010 νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο, εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ 

δσκαηίσλ, δηακεξηζκάησλ, απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη απνθιεηζηηθά 

ιηαλνπσιεηψλ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, ηζρχνπλ φπσο νξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ 

1201/28.12.2010 εγθχθιηφ καο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ΚΦΔ, πνπ εθκεηαιιεχνληαη πάλσ απφ επηά (7) 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ηεξνχλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη απνθιεηζηηθά 

ιηαλνπσιεηψλ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

ηνπ ΚΦΔ, πνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ησλ 

νπνίσλ ην εηζφδεκα εμεπξίζθεηαη ινγηζηηθά. 

 

2. Με βάζε ην γεγνλφο φηη ε έλδεημε «έγγακνο», επεξεάδεη ην αλψηαην φξην ηνπ 

πνζνχ ησλ δεινχκελσλ δαπαλψλ (15.000 γηα άγακν, 30.000 γηα έγγακν), αιιά θαη 

ηελ έθπησζε ησλ αζθαιίζηξσλ (1.200 γηα άγακν, 2.400 γηα έγγακν), είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπιεξψλεηαη ν ΑΦΜ ηεο ζπδχγνπ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θσδηθνί – πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ ζχδπγν ζηελ δήισζε Δ1. 

 

3. ηνλ πίλαθα 2,3 ζηνπο θσδηθνχο 023-024 ζεκεηψλεηαη «Υ» πάλσ ζηε ιέμε 

«ΝΑΗ» εάλ ν ίδηνο ή θαη ε ζχδπγφο  ηνπ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζηελ 

αιινδαπή ή ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ινηπψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ηεο Μ.Δ.Α., ζηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο ή ζηξαηησηηθφο πνπ ππεξεηεί ζηελ αιινδαπή,  ή ππάιιεινο ηνπ 

Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ  Δπηρεηξήζεσλ ή ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο 

Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ πνπ ππεξεηεί ζηα νηθεία αληηπξνζσπεπηηθά 

γξαθεία ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη «Υ» εάλ δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο,  

ή είλαη θπιαθηζκέλνο ή είλαη θάηνηθνο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

απνθηά εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ 90% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπ. 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΗ-ΘΘ



8 

 

4. ηνλ πίλαθα 2.7 ζηνπο θσδηθνχο 027-028 ζεκεηψλεηαη  «Υ» πάλσ ζηε ιέμε 

«ΝΑΗ» αλ ν ίδηνο ή ε ζχδπγνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο 

κφληκνο ή κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

 

5. ηνλ πίλαθα 2.9 ζηνπο θσδηθνχο 013-014 ζεκεηψλεηαη «Υ» πάλσ ζηε ιέμε 

«ΝΑΗ»  εάλ ν θνξνινγνχκελνο ή ε ζχδπγφο ηνπ είλαη ζπληαμηνχρνο θαη έρνπλ 

γελλεζεί κέρξη 31.12.1945.  

 

6. ηνλ πίλαθα 2.11 ζηνπο θσδηθνχο 019-020 ζεκεηψλεηαη «Υ» πάλσ ζηε ιέμε 

«ΝΑΗ» εάλ ν θνξνινγνχκελνο ή ε ζχδπγφο ηνπ αζθεί αηνκηθή εκπνξηθή επηρείξεζε ή 

είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη θαηά  ην ρξφλν ηεο έλαξμεο εξγαζηψλ ε νπνία έγηλε 

απφ 1.1.2010 θαη κεηά   δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 35ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 

7. ηνλ πίλαθα 2.12 ζηνπο θσδηθνχο 021 – 022 ζεκεηψλεηαη «Υ» πάλσ ηε ιέμε 

«ΝΑΗ» εάλ ν θνξνινγνχκελνο ή θαη ε ζχδπγφο ηνπ απφ 1.6.2010 θαη κεηά έρεη 

ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο ησλ πεξηπη. α’ θαη ε’ ηεο παξαγξ. 8 θαη ησλ πεξηπη. α’ θαη 

β’ ηεο παξαγξάθ. 10 ηνπ άξζξνπ 5  ηνπ λ. 2523/1997,(κε έθδνζε ζηνηρείνπ,  κε 

θαηαρψξεζε ή αλαθξηβήο θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ, έθδνζε πιαζηνχ ή εηθνληθνχ 

ζηνηρείνπ, ιήςε εηθνληθνχ ζηνηρείνπ, λφζεπζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, θαηαρψξεζε 

ζηα βηβιία αγνξψλ ή εμφδσλ ρσξίο θνξνινγηθφ ζηνηρείν) πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 

1.1.2010 έσο 31.12.2010, εθφζνλ ηνπο έρνπλ θνηλνπνηεζεί κέρξη ηε ιήμε ππνβνιήο 

ηεο δήισζεο. 

 

8. ηνλ πίλαθα 2.13 ζηνπο θσδηθνχο 025-026 ζεκεηψλεηαη «Υ» πάλσ ζηε ιέμε 

«ΝΑΗ» εάλ ν θνξνινγνχκελνο  ή θαη ε ζχδπγφο ηνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3842/2010, κε ηηο νπνίεο δίδνληαη θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

κεηψλεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

 

9. ηνλ πίλαθα 2.17 ζηνπο θσδηθνχο 029-030 ζεκεηψλεηαη «Υ» πάλσ ζηε ιέμε 

«ΝΑΗ» εάλ ν θνξνινγνχκελνο ή θαη ε ζχδπγφο ηνπ έρεη πεξηνπζία (αθίλεηα, 

θαηαζέζεηο θηι.) ζην εμσηεξηθφ. 
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10. ηνλ πίλαθα 4Β.2 ζηνπο θσδηθνχο 921-922 γξάθεηαη κφλν ην θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θσδηθνχο 461-462 ηνπ πίλαθα απηνχ. 

 

11. ηνλ πίλαθα 4Β.5 ζηνπο θσδηθνχο 923-924 γξάθεηαη κφλν ην θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ αιηεπηηθή  δξαζηεξηφηεηα ην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θσδηθνχο 915-916 ηνπ πίλαθα απηνχ. 

 

12. ηνλ πίλαθα 4Β.9 ζηνπο θσδηθνχο 479-480 γξάθνληαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο αλαλεψζηκσλ  πεγψλ ελέξγεηαο ηζρχνο κέρξη 100 KW, ζηελ 

εκεδαπή κεηαθέξνληάο ηα απφ ην έληππν Δ3 ην νπνίν ζπλππνβάιιεηαη κε ηε 

δήισζε.  Σα θέξδε απηά δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο απηνχο γηα πιεξνθνξηαθνχο 

ιφγνπο θαη πξέπεη λα γξάθνληαη επίζεο θαη ζηνπο θσδηθνχο 401-402 γηα ηε 

θνξνινγία ηνπο. 

 

13. ηνλ πίλαθα 4Β.10 ζηνπο θσδηθνχο 481-482 γξάθνληαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

αηνκηθήο αγξνηνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο δπλακηθφηεηαο, κέρξη 10 δσκαηίσλ, ζηελ 

εκεδαπή  κεηαθέξνληάο ηα απφ ην έληππν Δ3 ην νπνίν ζπλππνβάιιεηαη κε ηε 

δήισζε.  Σα θέξδε απηά δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο απηνχο γηα πιεξνθνξηαθνχο 

ιφγνπο θαη πξέπεη λα γξάθνληαη επίζεο θαη ζηνπο θσδηθνχο 401-402 γηα ηε 

θνξνινγία ηνπο. 

 

14. ηνλ πίλαθα 4Δ.7 ζηνπο θσδηθνχο 131-132  γξάθεηαη ην αθαζάξηζην εηζφδεκα 

κφλν ησλ νηθνδνκψλ πνπ  εθκηζζψλνληαη, παξαρσξνχληαη δσξεάλ θαη 

ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο,  νηθνηξνθεία, ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, αίζνπζεο 

θηλεκαηνγξάθσλ ή ζεάηξσλ, μελνδνρεία, λνζνθνκεία θαη θιηληθέο, εθφζνλ  έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 16 ηνπ λ. 

3028/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985 θαη αλαθαηαζθεπάδνληαη απφ 

23.4.2010 θαη κεηά.  Σν εηζφδεκα απηφ πξέπεη λα γξάθεηαη θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θσδηθνχο  εθκίζζσζεο, δσξεάλ παξαρψξεζεο – ηδηφρξεζεο ηνπ πίλαθα 4Δ ηεο 

δήισζεο. 

 

15. ηνλ πίλαθα 4Δ.8 ζηνπο θσδηθνχο 133-134 γξάθεηαη ην αθαζάξηζην εηζφδεκα 

κφλν ησλ νηθνδνκψλ πνπ εθκηζζψλνληαη, παξαρσξνχληαη δσξεάλ θαη 
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ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηαζηήκαηα, γξαθεία, απνζήθεο, βηνκεραλνζηάζηα ή γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, εθφζνλ  έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 16 ηνπ λ. 3028/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985 

θαη αλαθαηαζθεπάδνληαη απφ 23.4.2010 θαη κεηά.  Σν εηζφδεκα απηφ πξέπεη λα 

γξάθεηαη θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο  εθκίζζσζεο, δσξεάλ παξαρψξεζεο – 

ηδηφρξεζεο ηνπ πίλαθα 4Δ ηεο δήισζεο. 

 

16. ηνλ πίλαθα 5.1δ ζηνλ θσδηθφ 769 γξάθεηαη ε εηήζηα δαπάλε πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί γηα ηδησηηθά ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, κε εμαίξεζε ηα 

εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιχθεηα θαζψο θαη ηα εηδηθά ζρνιεία αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

17. ηνλ  πίλαθα 5.1ε  ζηνλ θσδηθφ 770 γξάθεηαη ε εηήζηα δαπάλε  πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ, ε νπνία νξίδεηαη ζην εθάζηνηε θαηψηαην φξην ακνηβψλ φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Γελ εθαξκφδεηαη ε αληηθεηκεληθή δαπάλε φηαλ ν θνξνινγνχκελνο 

απαζρνιεί έλαλ κφλν νηθηαθφ  βνεζφ ή φηαλ ν ίδηνο ή πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί κε 

απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη έρεη αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ θαη πάλσ (67%) απφ 

δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία ή είλαη ειηθίαο άλσ ησλ εμήληα πέληε 

(65) εηψλ θαη απαζρνιεί έλα λνζνθφκν. 

 

18. ηνλ πίλαθα 6.4 ζηνπο θσδηθνχο 661-662 γξάθεηαη ην επίδνκα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ 

έρεη εηζπξαρζεί κέζα ζην 2010. 

 

19. ηνλ πίλαθα 6.12 ζηνπο θσδηθνχο 783-784 γξάθνληαη ηα πνζά 

επαλαπαηξηδφκελσλ θεθαιαίσλ ζηε ρξήζε 2010. 

ΠΡΟΟΥΗ: Σα πνζά απφ επαλαπαηξηδφκελα θεθάιαηα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κφλν 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

 

20. ηνλ πίλαθα 7.1 ζηνλ θσδηθφ 049 γξάθεηαη  ην ζπλνιηθφ  πνζφ ησλ δαπαλψλ 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ  Διιάδα κέζα ζην 2010, ν θνξνινγνχκελνο, ε ζχδπγφο 

ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ιήςε ππεξεζηψλ. 
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εκεηψλεηαη φηη νη δεινχκελεο δαπάλεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ  ηηο δέθα πέληε 

ρηιηάδεο επξψ (15.000) αηνκηθά ή ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) γηα ζπδχγνπο. 

 

 Δλδεηθηηθά, ην ειάρηζην χςνο γηα λα κελ πξνθχςεη πξφζζεηνο θφξνο, ησλ 

απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα εηζφδεκα κέρξη ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο επξψ (48.000), 

είλαη ην εμήο: 

 

ΔΙΟΓΗΜΑ ΓΑΠΑΝΔ ΔΙΟΓΗΜΑ ΓΑΠΑΝΔ 

6.000 0 28.000 6.000 

7.000 700 29.000 6.300 

8.000 800 30.000 6.600 

9.000 900 31.000 6.900 

10.000 1000 32.000 7.200 

11.000 1.100 33.000 7.500 

12.000 1.200 34.000 7.800 

13.000 1.500 35.000 8.100 

14.000 1.800 36.000 8.400 

15.000 2.100 37.000 8.700 

16.000 2.400 38.000 9.000 

17.000 2.700 39.000 9.300 

18.000 3.000 40.000 9.600 

19.000 3.300 41.000 9.900 

20.000 3.600 42.000 10.200 

21.000 3.900 43.000 10.500 

22.000 4.200 44.000 10.800 

23.000 4.500 45.000 11.100 

24.000 4.800 46.000 11.400 

25.000 5.100 47.000 11.700 

26.000 5.400 48.000 12.000 

27.000 5.700   

 

 ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. 

Γειαδή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο 

ππεξεζηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εηδηθά  ζηνηρεία πνπ εθδίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ (π.ρ. απνδείμεηο 
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ησλ Δ.Λ.Σ.Α., εηαηξεηψλ  Courier, πηλαθίδα ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ 

ακνηβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κφλν, θ.η.ι.) φπσο θαη νη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο αγνξάο πιηθψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εθηόο 

απφ ηηο δαπάλεο εμφθιεζεο, ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

ειεθηξνδφηεζεο  απηψλ κεηά ηνλ επηκεξηζκφ ηνπο ζηνπο ελνίθνπο ή ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ. 

 Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ 

ζπκβνιαηνγξάθν γηα ζχληαμε ζπκβνιαίνπ απφθηεζεο αθηλήηνπ, εθφζνλ βέβαηα ε 

δαπάλε απηή δελ εκπίπηεη  ζηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΦΔ (π.ρ.  

γνληθή παξνρή ή δσξεά). Όηαλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ακνηβή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην, ηφηε γηα ηελ απφδεημε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο δαπάλεο επηζπλάπηνληαη απφ  ηνλ θνξνινγνχκελν 

θσηνηππίεο ησλ ζειίδσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε δαπάλε. 

ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ φηη, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο γηα απφθηεζε 

πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ, νη δαπάλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξηζκφ, 

ηειεπηθνηλσλίεο γεληθά, γηα εηζηηήξηα  ζε θάζε είδνπο κεηαθνξηθφ κέζν θαη φζεο 

δαπάλεο κε βάζε άιιεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο. 

 

 πγθεθξηκέλα δελ ιακβάλνληαη ππόςε: 

 

α)  νη δαπάλεο γηα αγνξά  ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήηνπ, πινίσλ αλαςπρήο, 

απηνθηλήησλ, δίηξνρσλ θ.ι.π. νρεκάησλ, γηα αλέγεξζε αθηλήηνπ, γηα ηνθνρξεσιεηηθή 

απφζβεζε δαλείσλ ή πηζηψζεσλ θιπ. 

β) νη δαπάλεο γηα αζθάιηζε δσήο ή ζαλάηνπ, νη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα 

ηακεία αζθάιηζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, νη ηφθνη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα πξψηε 

θαηνηθία, ηα έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θηι. 

γ) νη δαπάλεο γηα ελνίθην θχξηαο θαηνηθίαο, γηα παξάδνζε θαη’ νίθνλ καζεκάησλ ή γηα 

θξνληηζηήξηα, γηα ηφθνπο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ  γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο, γηα 

δηθεγφξνπο ιφγσ παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ θιπ. 

 

δ) νη δαπάλεο γηα αζθάιηζηξα ππξθαγηάο  ή άιισλ θηλδχλσλ, γηα δηθαζηηθέο δαπάλεο 

θαη γηα ακνηβή δηθεγφξσλ γηα δίθεο κηζζσηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηδηνθηεηψλ θαη 
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δηαρεηξηζηηθψλ ηδηνθηεζίαο θαη’ νξφθνπο νη νπνίεο εθπίπηνπλ απφ ην αθαζάξηζην 

εηζφδεκα ησλ αθηλήησλ. 

 Δπίζεο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο αγνξάο θξαηηθψλ ιαρείσλ,  ηα πνζά 

πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παηρλίδηα (π.ρ. ΚΗΝΟ, ΣΟΗΥΖΜΑ, 

θιπ) θαη ε δαπάλε εηζφδνπ ζε ΚΑΕΗΝΟ, θαζφζνλ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη αγνξά αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ φπσο επηβάιιεη ν λφκνο, 

αιιά νη ελ ιφγσ δαπάλεο αθνξνχλ ην θφζηνο ή ηελ πξνυπφζεζε  ζπκκεηνρήο  ζε 

ηπρεξά παηρλίδηα. 

  

Οη απνδείμεηο δαπαλώλ ππνβάιινληαη ζε θιεηζηό θάθειν ζηελ αξκόδηα 

γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ΓΟΤ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: 

α. Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ν ΑΦΜ ηνπ ππφρξενπ. 

β. Ο αξηζκφο ησλ απνδείμεσλ θαη 

γ.  Σν ζπλνιηθφ πνζφ απηψλ 

 Γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο δε ζπλππνβάιινληαη νη 

απνδείμεηο, φπσο θαη ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θπιάζζνληαη απφ ην 

θνξνινγνχκελν θαη παξαδίδνληαη εθφζνλ δεηεζνχλ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Απηνί πνπ δηθαηνύληαη ην αθνξνιόγεην πνζό, ρσξίο λα 

πξνζθνκίζνπλ απνδείμεηο θαηά ξεηή δηάηαμε ηνπ λόκνπ είλαη νη: 

α) νη δεκόζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζηελ αιινδαπή θαη ηα ινηπά 

πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

Πξόθεηηαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θαη ησλ ινηπώλ 

δεκόζησλ πνιηηηθώλ ππεξεζηώλ, ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ  Σνπξηζκνύ, ηεο 

Μόληκεο Αληηπξνζσπείαο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλόηεηεο θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ, 

πνπ ππεξεηνύλ ζηελ αιινδαπή, θαζώο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δκπνξηθνύ 

θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δζληθνύ 

Οξγαληζκνύ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθώλ  Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Δλώζεσλ Γεσξγηθώλ 

πλεηαηξηζκώλ πνπ ππεξεηνύλ ζηα νηθεία αληηπξνζσπεπηηθά γξαθεία ηνπο 

ζηηο Βξπμέιιεο. 

β) όζνη δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο 

γ) νη θπιαθηζκέλνη θαη 
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δ) νη θάηνηθνη θξαηώλ – κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνύλ 

εηζόδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηό (90%) ηνπ ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηόο ηνπο. 

Οη θνξνινγνύκελνη (ν ζύδπγνο ή ε ζύδπγνο) πνπ αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ 

θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαγξακκίζεη ηνπο θσδηθνύο 023-024 

αληίζηνηρα. 

Σνλίδεηαη όηη όζνη επηθαινύληαη κήλεο δηακνλήο ζα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

επηιέμνπλ εάλ ζα πξνζθνκίζνπλ ή όρη ηηο απνδείμεηο. 

ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ όηη,  νη ινηπνί θάηνηθνη εμσηεξηθνύ πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα 

ζηελ Διιάδα δελ πξνζθνκίδνπλ απνδείμεηο δαπαλώλ, δεδνκέλνπ όηη δελ  

δηθαηνύληαη ην αθνξνιόγεην πνζό ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο. 

 

21. ηνλ πίλαθα 8.10 ζηνπο θσδηθνχο 653 – 654 γξάθνληαη ηα 3/12 ηνπ πνζνχ ηνπ 

θφξνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί εθάπαμ ή ηα 3/6 ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ   

ηεο β’ δφζεο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί νιφθιεξε θαηά ηελ έθδνζε ή 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο απνθιεηζηηθά πιαλφδηνπ ιηαλνπσιεηή ή ιηαλνπσιεηή ή 

παξαγσγνχ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο (παξ. 7 θαη 8 άξζξν 33 λ. 2238/1994). 

Δπηζήκαλζε:  ε πεξίπησζε αιιαγήο θχξηαο θαηνηθίαο κέζα ζην έηνο 2010, ζηνλ 

πίλαθα 5.1α ηεο δήισζεο ζα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο θχξηαο 

θαηνηθίαο θαη ζα επηζπλαθζεί ρεηξφγξαθε θαηάζηαζε κε ηελ ίδηα γξακκνγξάθεζε κε 

ηα ζηνηρεία ηεο άιιεο θχξηαο θαηνηθίαο. 

Σν πνζφ ηεο ππνινγηζζείζαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ρεηξφγξαθε θαηάζηαζε, ζα ζπκπιεξσζεί ζηνπο θσδηθνχο 707 – 708. 

ΠΡΟΟΥΗ:  Σν πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζηνπο 

θσδηθνχο 707 – 708, γηα ινηπέο δεπηεξεχνπζεο θαηνηθίεο ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο γηα ηελ θχξηα θαηνηθία θαη κεηψλεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαηά 50%. 

Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δειψζεσλ έρεη πξνβιεθζεί ν ίδηνο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο. 

 

HΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ  

  

χκθσλα κε ηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ ΚΦΔ ε θνξνινγηθή δήισζε 

(νηθ. έηνπο 2011 θαη επφκελα) ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά απφ θάζε 
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ππφρξεν πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα, θαζψο θαη απφ θάζε άιιν ππφρξεν ηνπ 

νπνίνπ ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ινγηζηή. 

 εκεηώλεηαη όηη, εθφζνλ ν ΚΒ δε ζεσξεί ηνλ ππφρξεν,  επηηεδεπκαηία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν έθηαθηα πεξηζηαζηαθά απαζρνινχκελνο, ν ζπγγξαθέαο 

δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ππάιιεινο, εηζεγεηήο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ δεκφζηνο ή 

ηδησηηθφο ππάιιεινο, ν αγξφηεο θαη ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, εθφζνλ δελ έρνπλ 

εληαρζεί γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΠΑ)  

θ.η.ι., ηφηε δελ ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ 

δήισζεο. Αληίζεηα ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εηαηξίεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ ΚΦΔ,  θαζψο θαη φζνη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή  ακνηβή, 

ππνβάινπλ ηε δήισζή ηνπο ειεθηξνληθά. 

 Δπίζεο, εάλ ε θνξνινγηθή δήισζε ζπκπεξηιακβάλεη εηζφδεκα Γ, Δ ή Ε πεγήο 

απφ επηηεδεπκαηίεο θαηά ηνλ ΚΒ θαη εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, ε 

θνξνινγηθή δήισζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά αιιά ζηελ  εκεξνκελία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηνπο κηζζσηνχο.          

                   

                              

                             ΑΠΟΦΤΓΗ  ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΩΝ 

 

Παξάθιεζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη λα κε γίλεηαη ρξήζε ησλ θαηαιεθηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, αιιά νη πνιίηεο λα πξνζέξρνληαη λσξίηεξα γηα λα ππνβάινπλ ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο. ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο παξαηεξείηαη πάληα 

ζπλσζηηζκφο θαη ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ.  

Γη’ απηφ είλαη ζθφπηκν, νη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο λα ζπζηήζνπλ ζηνπο 

θνξείο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, νη νπνίνη εθδίδνπλ βεβαηψζεηο γηα ηηο ακνηβέο θαη ηνπο 

παξαθξαηεκέλνπο θφξνπο, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο (ηφθνπο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, 

δηαθνξά λνζειείσλ θηι.) ησλ ππφρξεσλ λα ηηο ρνξεγήζνπλ έγθαηξα, ψζηε νη 

ελδηαθεξφκελνη λα πξνζέιζνπλ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ εκπίπηεη 

ε πεξίπησζή ηνπο, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ κε άλεζε ηε ζρεηηθή ππνρξέσζή ηνπο. 

 

Σέινο, γηα δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ ινγηζηψλ φζν θαη ησλ Γ.Ο.Τ. ν θάζε 

ινγηζηήο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) κπνξεί λα παξαιακβάλεη απφ ηελ αξκφδηα γηα  

ηε θνξνινγία ηνπ Γ.Ο.Τ., έληππα δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε αξηζκφ 

αληίζηνηρν κε ηνλ πηζαλφ αξηζκφ ησλ πειαηψλ ηνπ. Θα πξέπεη λα επηδεηρζεί ζχλεζε 
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θαη νηθνλνκία ζηα έληππα αθνχ θέηνο κεγάινο αξηζκφο θνξνινγνπκέλσλ ζα 

ππνβάιιεη ηε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε ειεθηξνληθά.  Οη πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Τ. ζα 

δεηήζνπλ απφ ηελ ΤΓΔΑΓ ηνλ αξηζκφ εληχπσλ πνπ εθηηκνχλ φηη ηνπο ρξεηάδεηαη. 

Αθφκα νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΤΔΔΑΓ θαη ΤΓΔΑΓ) 

ζχκθσλα κε ην αξηζ. 1006546/54/0006Γ/15.1.07 έγγξαθν, λα ρνξεγνχλ ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη ηηο ελψζεηο θνξνηερληθψλ θαη ινγηζηψλ, θαηφπηλ 

αηηήζεψο ηνπο θαη γλσζηνπνίεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπο, ζρέδηα ησλ 

δεηνχκελσλ εληχπσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο επίζεο θαη έλαλ αξηζκφ 

αληηηχπσλ ησλ εληχπσλ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Γηα ηελ θσδηθνγξάθεζε, πξνεηνηκαζία θαη απνζηνιή ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ζηε Γ.Γ.Π.. ηζρχνπλ, θαηά πεξίπησζε, φζα αλαθέξνληαη 

ζηηο ΠΟΛ 1047/27-2-2001,  1014/28-1-2002 θαη επηπιένλ δηεπθξηλίδνληαη  ηα 

παξαθάησ: 

 

 

ΚΩΓΙΚΟΓΡΑΦΗΗ ΣΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ 

 

1. ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ – ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΓΙΩΝ ΣΗ 

ΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ1 

Όζνλ αθνξά ζην πεδίν κε ηελ έλδεημε «ΑΡΗΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΜΖΣΡΩΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ» ζπκπιεξψλεηαη  κε ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ εθπξνζψπνπ, 

εθφζνλ είλαη απαξαίηεηε ε αλαγξαθή ζηνηρείσλ εθπξνζψπνπ ή αληηθιήηνπ ζην 

ζψκα ηεο δήισζεο (θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, επηκέιεηα αλήιηθνπ ηέθλνπ, 

ΑΠΟΒΗΩΑΝΣΔ θ.η.ι.).  ε πεξίπησζε πνπ ν εθπξφζσπνο είλαη γπλαίθα, ζα 

ζπκπιεξψζεη ζην πεδίν ηνλ δηθφ ηεο Α.Φ.Μ. (δελ ζα ζπκπιεξσζεί κε ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ 

ζπδχγνπ). 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηα 

παξαιιειφγξακκα ηεηξαγσλίδηα, ζα αλαγξάθνληαη ζε φιεο ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο (είηε ε δήισζε ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ην 

θνξνινγνχκελν είηε απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ), εθηφο απφ ηηο δειψζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο. 
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2. Πξνθεηκέλνπ γηα εγγάκνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ εθφζνλ δηαγξακκίδεηαη ν 

θσδηθφο 319 ζα πξέπεη λα δηαγξακκίδεηαη θαη ν θσδηθφο 320, δεδνκέλνπ φηη ε 

θαηνηθία ηεο νηθνγέλεηαο είλαη κία θαη επνκέλσο ε θαηνηθία ηεο ζπδχγνπ είλαη ε ίδηα κε 

απηή ηνπ ππνρξένπ. 

 

3. Να εμεηάδεηε αλ ν θνξνινγνχκελνο, πνπ δειψλεη φηη θαηαβάιιεη ελνίθην, 

δηθαηνχηαη ηελ έθπησζε απηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, θαζψο θαη αλ έρεη γξάςεη φια 

ηα ζηνηρεία ηνπ εθκηζζσηή ψζηε λα ηχρεη ηεο κείσζεο απηήο. 

 

4. Όηαλ ηα πνζά ησλ αζθαιίζηξσλ είλαη πςειά  (πάλσ απφ 3.000 €) αθνχ 

ειεγρζνχλ, ν αξκφδηνο ππάιιεινο λα βάδεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζην πεξηζψξην δίπια 

ζηνπο θ.α. 073-074, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξεί ε εθθαζάξηζε θαη λα κελ 

δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Γ.Γ.Π.. 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο νη θ.α. 131 – 

132 θαη 133 – 134 ηνπ πίλαθα 4Δ,  νη νηθείεο δειψζεηο ζα θξαηνχληαη κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, πνπ ζα θαζνξίδεη 

ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά.   

 

6. Σέινο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή θαηά ηελ θσδηθνγξάθεζε ησλ δειψζεσλ θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εληφο ηνπ έηνπο 2010 απνθηήζεθαλ εηζνδήκαηα απφ 

κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απφ 1.1.2010 θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΦΔ,  αιιά απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2010 θαη γηα θάπνην δηάζηεκα παξαθξαηήζεθε 

ζε απηά ηα εηζνδήκαηα απηνηειήο θφξνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη ζηε 

βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απέθηεζαλ ζην έηνο 2010,  λα έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ ηεο βεβαίσζεο 

(ΑΜΟΗΒΔ ΠΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΝΣΑΗ) θαη ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ εηζνδεκάησλ. ην 

ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2010 ζηα 

εηζνδήκαηα απηά ζα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν παξαπάλσ απηνηειήο θφξνο πνπ ζα έρεη 

αλαρζεί ζε αλαινγνχληα.  Δμππαθνχεηαη φηη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ (ΑΜΟΗΒΔ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΘΔΩΡΟΤΝΣΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ .......) δελ ζα πξέπεη λα εκθαληζζνχλ θαζφινπ ηα 

εηζνδήκαηα απηά.  
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Γηα δηεπθφιπλζή ζαο, παξαζέηνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

Έζησ κηζζσηφο ν νπνίνο εληφο ηνπ έηνπο 2010 είρε 16.000 επξψ ζπλνιηθέο εηήζηεο 

θαζαξέο ηαθηηθέο απνδνρέο. ηνλ κηζζσηφ απηφ θαηαβιήζεθε κεληαία απνδεκίσζε 

300 επξψ γηα εθηφο έδξαο δαπάλεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 παξαθξαηήζεθε ζπλνιηθά απηνηειήο θφξνο 

4*300*15%=180 επξψ, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ 2010 θαη ιφγσ ηεο 

θαηάξγεζεο ηεο απηνηεινχο θνξνιφγεζεο, ε απνδεκίσζε απηή ζπλεθθαζαξίζηεθε κε 

ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο θαη ν θφξνο παξαθξαηήζεθε κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ ΚΦΔ. Ο εθθαζαξηζηήο κηζζνδνζίαο ζηε βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ ζα 

ρνξεγήζεη ζην κηζζσηφ ζα αλαγξάςεη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ (ΑΜΟΗΒΔ ΠΟΤ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΝΣΑΗ) ηα παξαθάησ πνζά: 

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟ ΠΟΟ: 18.400 επξψ (16.000+8*300) 

ΦΟΡΟ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΗ (βάζεη θιίκαθαο): 1.296 επξψ 

ΦΟΡΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΖΚΔ: 1.276,56 επξψ (1.296*0,985) 

Πεξαηηέξσ ν εθθαζαξηζηήο ζε μερσξηζηή γξακκή ηνπ ίδηνπ πίλαθα ηεο βεβαίσζεο 

απνδνρψλ ζα αλαγξάςεη επίζεο ηα παξαθάησ πνζά: 

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΟ ΠΟΟ: 1.200 επξψ (4*300) 

ΦΟΡΟ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΗ: 182,7 επξψ (180*1,015) 

ΦΟΡΟ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΖΚΔ: 180 επξψ                            

 

                            ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 10 ΔΝΣΤΠΟΤ Δ1 

 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ν ΠΙΝΑΚΑ Ι ηνπ εληχπνπ Δ3 

«ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ 

ΑΡΘ.15 λ.3296/04» θαη έρνπλ κεηαθεξζεί ηα αληίζηνηρα πνζά ζηνπο θσδηθνύο 401-

425, 402-426, 501-517, 502-518 ηνπ εληχπνπ Δ1, κεηά απφ έιεγρν απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο, απαηηείηαη επηπξφζζεηα λα ζπκπιεξσζνύλ νη θσδηθνί 

985-986 ηνπ ΠΙΝΑΚΑ 10 κε ηελ έλδεημε 1,00 αληίζηνηρα γηα ηνλ ππφρξεν θαη ηε 

ζχδπγν. 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθψλ 985-986 ζα γίλεηαη θαη γηα ηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο πνπ ζα ππνβάιινπλ ηε δήισζή ηνπο κέζσ TAXISNET, κε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 
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ΚΩΓΙΚΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΔΣΙΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ3 ΑΠΟ ΣΙ ΓΗΛΩΔΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝ. ΔΣΟΤ 2011. 

  

Αξρηθά πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ κεηαθέξζεθαλ ζσζηά ηα δεδνκέλα απφ ην 

έληππν Δ3 ζην έληππν Δ1.  Πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ 004 ηεο πξψηεο ζειίδαο 

ηνπ εληχπνπ Δ3 ζα ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (έληππν Δ1).  Δάλ ζηελ ππνβιεζείζα δήισζε ππάξρνπλ 

έληππα Δ3 θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, ηφηε θαη ζηα δχν Δ3, δειαδή ηνπ ππνρξένπ  θαη ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ, ζα αλαγξάθεηαη ν ίδηνο αξηζκφο δήισζεο, εθφζνλ έλα είλαη ην Δ1 θαη 

γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο. ηε ζπλέρεηα παξαθαινχκε λα απνζπζρεηίζεηε ην έλα 

αληίηππν ηνπ εληχπνπ απηνχ. 

Οδεγίεο γηα ην ρξφλν θαη ηξφπν απνζηνιήο ζην TAXIS ζα δνζνχλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ, αθνινπζεί ε ηαμηλφκεζε ησλ 

δειψζεσλ θαη ε ζπζθεπαζία  απηψλ  γηα ηελ απνζηνιή ζηε Γ.Γ.Π.. γηα εθθαζάξηζε 

θαη ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ. 

 

Οη Γ.Ο.Τ., ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί  Μεηξψν TAXIS, ζα ηαμηλνκνχλ όιεο ηηο 

δειώζεηο ζε δέκαηα ρσξίο έλδεημε νκάδαο. ηα δέκαηα ζα αλαγξάθεηαη κόλνλ 

ε έλδεημε «Γ.Ο.Τ. TAXIS 1174 (Κσδηθόο Γ.Ο.Τ.)».  Γειαδή, ζα ηαμηλνκνχληαη νη 

πξνεθηππσκέλεο δειψζεηο ρσξίο κεηαβνιέο, νη πξνεθηππσκέλεο δειψζεηο κε 

κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία είηε ηνπ ππφρξενπ είηε ηεο ζπδχγνπ, νη δειψζεηο απφ άιιεο 

Γ.Ο.Τ, νη ρεηξφγξαθεο δειψζεηο θαη νη δειψζεηο ησλ λέσλ θνξνινγνπκέλσλ. Όιεο νη 

κεηαβνιέο ζα θαηαρσξνχληαη κεραλνγξαθηθά απφ ην ΜΖΣΡΩΟ ηεο Γ.Ο.Τ. πξηλ ηελ 

απνζηνιή ηνπο ζηε Γ.Γ.Π.., ε νπνία  ζα πξνβεί ζε εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηα νπνία ππάξρνπλ ζην Μεηξψν TAXIS . 

Ζ κε θαηαρψξεζε ησλ κεηαβνιψλ ζην Σκήκα Μεηξψνπ ηεο Γ.Ο.Τ., θαη 

εηδηθφηεξα ηεο αιιαγήο δηεχζπλζεο, ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ απνζηνιή 

ησλ εθθαζαξηζηηθψλ απφ ηε Γ.Γ.Π.. 
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Μεηά απφ ηε δεκαηνπνίεζή ηνπο, νη δειψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζάθνπο ή 

θηβψηηα θηι. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη, ζε ΚΑΜΙΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΓΔΝ 

ΠΡΔΠΔΙ ΣΑ ΓΔΜΑΣΑ ή ΟΙ ΑΚΟΙ ή ΣΑ ΚΙΒΩΣΙΑ ΣΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΝΑ 

ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 

Έμσ απφ ηα θηβψηηα ή ηνπο ζάθνπο λα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ηεο  Γ.Γ.Π..: 

α) γηα ηαρπδξνκηθή απνζηνιή Σ.Θ.1075 10110 ΑΘΖΝΑ, 

β) γηα απνζηνιή κε άιιν ηξφπν Θεζζαινλίθεο & Υαλδξή 1 – Σ.Κ.18346 

Μνζράην, θαη ε έλδεημε «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΗΛΩΔΙ», ψζηε λα κε ζπγρένληαη κε 

θηβψηηα εκπνξεπκάησλ. 

Κάζε απνζηνιή ζα ζπλνδεχεηαη κε ζρεηηθφ έγγξαθν «ΜΔ ΑΠΟΓΔΙΞΗ» πνπ 

ζα είλαη κέζα ζην ζάθν θαη ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ην πεξηερφκελν 

απηνχ. 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Μεηά απφ ηε ζπζθεπαζία ησλ δειψζεσλ ε απνζηνιή απηψλ ζα γίλεη σο 

αθνινχζσο: 

 

α)  Από ηηο Γ.Ο.Τ. ηεο πεξηνρήο Σ.Γ.Π. 

Οη Γ.Ο.Τ. πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο Γηνίθεζεο Πξσηεχνπζαο ζα 

ζηέιλνπλ ηηο δειψζεηο ζηε  Γ.Γ.Π.., κε ηνλ επηκειεηή ηεο Γ.Ο.Τ. ή ππάιιειν απηήο 

θαη ΟΥΙ ηαρπδξνκηθά. 

Ζ πξψηε απνζηνιή ζα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη    29-4-2011 ε  δεχηεξε κέρξη 

 6-5-2011  θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ελεξγνχληαη απνζηνιέο θάζε ηξηήκεξν. 

 

 

β) Από ηηο Γ.Ο.Τ. ηεο πεξηθέξεηαο, εθηόο Αηηηθήο 

Ζ απνζηνιή ησλ δειψζεσλ απφ ηηο ππφινηπεο Γ.Ο.Τ. ζα γίλεηαη κε ην 

ηαρχηεξν θαη αζθαιέζηεξν κεηαθνξηθφ κέζν, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ηέζεθαλ 

παξαπάλσ (29-4-2011,   6-5-2011) θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε ηξεηο κέξεο. 

Οη απνζηνιέο δειψζεσλ, πνπ ζα γίλνληαη κε άιια κεηαθνξηθά κέζα εθηφο 

ησλ ΔΛ.ΣΑ., ζα αλαθνηλψλνληαη ηειεγξαθηθά ζηε Γ.Γ.Π.., γηα ηελ άκεζε θαη αζθαιή 
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παξαιαβή ηνπο. ην ηειεγξάθεκα απηφ ζα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

ηνπ εγγξάθνπ ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

ηελ ηειεπηαία απνζηνιή ησλ δειψζεσλ ζηε Γ.Γ.Π.., θάζε Γ.Ο.Τ. ζα ζηέιλεη 

θαη κηα θαηάζηαζε, πνπ ζα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηηο επί κέξνπο απνζηνιέο. 

Ζ θαηάζηαζε απηή ζα πεξηέρεη ηηο εκεξνκελίεο, ηνπο αξηζκνχο πξσηνθφιινπ 

ησλ δηαβηβαζηηθψλ, ηα κέζα απνζηνιήο, ηνλ αξηζκφ ησλ δειψζεσλ θάζε απνζηνιήο 

θαη ην ηειηθφ ζχλνιν απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζπκθσλία κε ηα πξσηφθνιια ηεο 

Γ.Γ.Π..   θαη λα αλαδεηεζνχλ ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο. 

 

 

Παξάδεηγκα : 

Γ.Ο.Τ. ..................................................... 

Έγηλαλ πξνο ηε Γ.Γ.Π..  νη παξαθάησ απνζηνιέο δειψζεσλ: 

1.Σελ  .../4/11  κε  Αξ.Πξ. .........., κε ΔΛΣΑ ή ΟΛΤΜΠ. θηι.,     1.000 δειψζεηο 

2.Σελ  .../5/11  κε  Αξ.Πξ. .........., κε ΔΛΣΑ ή ΟΛΤΜΠ. θηι.,      3.000 δειψζεηο 

3.Σελ  .../6./11  κε  Αξ.Πξ. .........., κε ΔΛΣΑ ή ΟΛΤΜΠ. θηι.,     2.000 δειψζεηο 

4. .............................................................................           ,       5.000 δειψζεηο 

______________                                            Τ Ν Ο Λ Ο       11.000 δειώζεηο 

 

 

            Αθξηβέο  Αληίγξαθν                                                          Ο   ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

  Ζ Πξντζηακέλε ηεο  Γξακκαηείαο                                                 Γ.  ΚΟΤΔΛΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Α’ ηάμεο (απφ 5 αληίηππα) 

    Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Β’ ηάμεο (απφ 5 αληίηππα) 

    Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, Φνξ.  Αλσλ. Δηαηξεηψλ 

    (απφ 2 αληίηππα) 

2. Γ.Γ.Π.. - Γ. 30, Γ. 31, Γ. 32 

 

ΙΙ.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

  1. Γξ. θ. Τπνπξγνχ 

  2. Γξ. θ. θ. Γελ. Γξακκαηέσλ  

      α) Φνξνι. & Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ & β) Γ.Γ.Π.. 

  3. Πξ/λνπο   Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 

  4. Γ12 - Σκήκα Α’ (30)  – Β’ – Γ’ (απφ 6) 

  5. Γ/λζε Μεηξψνπ 

  6. Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ (Γ1) 

  7. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Γ.Ο.Τ. (Γ2) 

 8. Γ/λζε Οξγάλσζεο (Γ6) - Σκήκαηα Α, Γ & Γ’ (ζε 4 αλη.) 

9. Γ/λζεηο 30ε, 31ε & 32ε 

10. Λνηπέο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία 

      (πιελ Σεισλείσλ Γ.Λ.Κ. & Γ.Υ.Κ.) 

11. Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Τπεξεζηψλ 

12. Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (2) 

13. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκφζησλ ρέζεσλ (20) 

14. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

15. .Δ.Τ.Τ.Ο. 
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