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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1101
Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από−
δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυ−
πο Ε7−Φ−01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της
και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονι−
κής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά
περίπτωση και παράταση της προθεσμίας υποβο−
λής της.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ
213Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Δ6Α 142500ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ
1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρ−
μοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59
του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
4. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ. 16/1989
(ΦΕΚ 6 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.
8. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου
8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).
9. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17−3−2006 (ΦΕΚ
Β΄ 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής
Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του
άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να
παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται
από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών
δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

11. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και
διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που
ορίζεται από τις διατάξεις περί οριστικής δήλωσης
φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της
παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα
πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών
και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον
τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο
και των επιχειρήσεων.
12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός τύπου και περιεχομένου οριστικής δήλωσης
ΦΜΥ (Έντυπο Ε7−Φ−01.015 )
1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλι−
κή μορφή της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου
εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α.,
(κατά περίπτωση), που παρακρατήθηκαν από εισοδή−
ματα μισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7−Φ−01.015), έχει
όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται
στην παρούσα.
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιού−
μενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρο−
νική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1
αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συ−
νημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της οριστικής δήλω−
σης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7−Φ−01.015) των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοι−
χείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο
και παράρτημα.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. είναι αυτή που
ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή
μαγνητική μορφή τους, και για οριστικές δηλώσεις πα−
ρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.
6. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης μηχανογρα−
φικά προσχεδιασμένου εντύπου, εφόσον αυτό περιέχει
όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και
επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 2
Τρόπος υποβολής οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
(Έντυπο Ε7 −Φ−01.015)
1. Οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις από−
δοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7−
Φ−01.015 ), οικονομικού έτους 2011 και ανεξάρτητα αν
προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και
οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ για
τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση υπο−
βάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται αποκλειστικά
και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι−
νωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενι−
κής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι
και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ.
που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους
(μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Με την δήλωση αυτή
υποχρεωτικά υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων
που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.
2. Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις από−
δοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τις οποίες δεν
προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι τρο−
ποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονο−
μικού έτους, υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ., σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενα υποχρεωτικά
με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των
στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις
εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς
και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7.
Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την Δ.Ο.Υ.
στο σύστημα TAXIS.
3. Οι ανωτέρω υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρή−
στες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό
ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚ Β΄/9.12.10) Από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή
δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες
σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
4. Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου
που έχει αποβιώσει εντός του 2010 υποβάλλεται υπο−
χρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.
Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των υπόχρεων της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ΚΦΕ
που έχουν κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2010 και
δεν είχαν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
Γ.Γ.Π.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής με την χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας
α) Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. πραγ−
ματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου
μέσω διαδικτύου (Internet).
β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης μισθοδοσί−
ας, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλ−
ληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή
που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών
Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν, στον δι−
κτυακό τόπο www.gsis.gr
Η ανωτέρω εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται
και από υπόχρεους με μηχανογραφική τήρηση μισθο−
δοσίας.

γ) Οι οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. μπορούν να υποβάλ−
λονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ’ αυτά σε
χειρόγραφη – έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή
οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρό−
γραφης – έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγρα−
φών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή
τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω
διαδικτύου (Internet), και το οποίο, αμέσως μετά την
επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περι−
ορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που
υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική
μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις αποδοχής
Οι υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. γίνονται
αποδεκτές εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ.
κατά περίπτωση (άρθρα 2 και 3 της παρούσας).
γ) Οι δικαιούχοι μισθωτοί καταχωρούνται υποχρεω−
τικά με τον σωστό Α.Φ.Μ. τους.
2. Οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. που υποβάλλονται κατά
διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα από−
φαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Άρθρο 5
Ημερομηνία υποβολής
1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59
του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη,
για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε
έτους.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική
υποβολή, για τις δηλώσεις που δεν προκύπτει ποσό φό−
ρου για απόδοση θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και
επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής
οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του δικτυακού τόπου της
Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπό−
χρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης και για δηλώσεις
για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση ως
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρω−
μής του φόρου στην τράπεζα.
Άρθρο 6
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής
του φόρου
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου ως
αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυ−
πώνονται:
1. Το οικονομικό έτος αναφοράς.
2. Ο αριθμός δήλωσης TAXISnet.
3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.
4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.
5. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.
6. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
7. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων.
8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
9. Το αποτέλεσμα της δήλωσης − ποσό φόρου (μηδέν).
Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν οριστική δήλωση και
καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθό−
δου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν
εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία,
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σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο
Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το
σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της
δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου
όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο
απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην
τράπεζα.
Άρθρο 7
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε
ημερήσια βάση για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώ−
σεις ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για
απόδοση και εντός πέντε(5) ημερών από την πληρωμή
του φόρου για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις
για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., για
το αναλυτικό περιεχόμενο των οριστικών υποβληθεισών
δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ανά υπόχρεο, και έχει πρόσβαση σε
αυτές.
3. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
ν.2238/1994 περί «Φορολογίας Εισοδήματος» όπως αυτές
κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 8
Ισχύς της Απόφασης
1. Από το οικονομικό έτος 2011 και μετά καθίστα−
ται υποχρεωτική η υποβολή των αρχικών οριστικών
εμπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών
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υπηρεσιών και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό
φόρου για απόδοση καθώς και των αρχικών οριστικών
εκπρόθεσμων δηλώσεων για τις οποίες προκύπτει ποσό
φόρου για απόδοση με το σύνολο των στοιχείων που
προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βε−
βαιώσεις αποδοχών καθώς και η απόδοση του φόρου
με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από τον αριθμό των
απασχολούμενων μισθωτών ή των λαμβανόντων συντά−
ξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές.
2. Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις για τις
οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς
και οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του
ιδίου οικονομικού έτους, υποβάλλονται αποκλειστικά
στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενες υποχρεωτικά με
μαγνητικό μέσο,
3. Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων μέσω του ει−
δικού δικτύου TAXISnet δύναται να πραγματοποιείται
από την 21η Μαρτίου 2011και μετά.
4. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων
ΦΜΥ, η οριζόμενη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 59 του ν.2238/1994 λήγει την 15η Ιουνίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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ƴƭƱƧƮƧƶ ƹƧƵƧƮƷƬƵƭƶƷƭƮƱ
ƷƱ ƧƴƳƩƪƮƷƱ ưƧīƱƬƷƭƮƱ ưƪƶƱ
ƴƳƸ ƹƵƬƶƭưƳƴƳƭƳƸƱƷƧƭ īƭƧ ƷƬƱ ƸƴƳƨƳƯƬ
ƶƸīƮƪƱƷƵƷƭƮƱ ƮƧƷƧƶƷƧƶƪƱ ĭƳƵƳƸ ưƭƶĬƷƱ ƸƴƬƵƪƶƭƱ
ƶƪ ƺƬĭƭƧƮƬ ưƳƵĭƬ
ƳȺĲǈǉƾ ưƿıĮ CD ǀ DVD

ƮǙįǈǉĮǐ İǄǄǏĮĳǀǐ ưƳƱƳ ASCII Character set 437 ǀ
İǌĮǊǊĮǉĲǈǉƾ ELOT 928 (ǋǗǌǎ ǉİĳĮǊĮǁĮ İǊǊǆǌǈǉƾ ǉĮǈ
ǊĮĲǈǌǈǉƾ). Ʒǎ character set ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀǇǆǉİ ǇĮ
ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǆǌ İĲǈǉƿĲĮ.

ƪǘǉĮǋȺĲǎǈ įǁıǉǎǈ (įǈıǉƿĲİǐ)

Į) ưƿǄİǇǎǐ 3.5’’
ƩǈȺǊǀǐ ƣǓǆǐ
ƩǈȺǊǀǐ ǀ ǑǓǆǊǀǐ ȺǑǉǌǗĲǆĲĮǐ
ǃ) ƮǙįǈǉĮǐ İǄǄǏĮĳǀǐ ưƳƱƳ ASCII Character set 437
ǀ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉƾ ELOT 928 (ǋǗǌǎ ǉİĳĮǊĮǁĮ İǊǊǆǌǈǉƾ ǉĮǈ
ǊĮĲǈǌǈǉƾ). Ʒǎ character set ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀǇǆǉİ ǇĮ
ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǆǌ İĲǈǉƿĲĮ.

Floppy disks

Ǆ) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǋİǄƾǊǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ ȺǎǑ įİǌ ǒǔǏƾİǈ ıİ ǋǁĮ
įǈıǉƿĲĮ, Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ǇĮ ǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǆǌ įǈıǉƿĲĮ ǋİ Ĳǆ ǒǏǀıǆ
ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ıǑǋȺǁİıǆǐ ıİ ǋǎǏĳǀ ZIP.

ƳȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ƾǊǊǎ ǋĮǄǌǆĲǈǉǗ ǋƿıǎ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁ ǆ İĲĮǈǏİǁĮ, ǋǗǌǎ ǉĮĲǗȺǈǌ ıǑǌİǌǌǗǆıǆǐ ǋİ Ĳǆ ī.ī.ƴ.ƶ.
( Ʈƪ.ƴ.Ƹ.Ƴ.)

ƴƵƳƶƳƹƬ: īǈĮ ĲĮ ĮǏǈǇǋǆĲǈǉƾ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ⱥǎıƾ ıİ ƪƸƵƻ ĲĮ įǘǎ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ǓǆĳǁĮ
ǇĮ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ Ĳǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ ǒǔǏǁǐ Ĳǎ ıǘǋǃǎǊǎ Ĳǆǐ ǑȺǎįǈĮıĲǎǊǀǐ (,).
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǉĮǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǎıǗ İǁǌĮǈ ĮǉƿǏĮǈǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ
įǘǎ ǋǆįİǌǈǉƾ ǔǐ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ.
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ƴƪƵƭīƵƧĭƬ RECORD ƳƵƭƶƷƭƮƬƶ ƩƬƯƻƶƬƶ ƮƧƭ ƨƪƨƧƭƻƶƬƶ ƧƴƳƩƳƹƻƱ
ƪƴƭƮƪĭƧƯƭƩƧ ƧƵƹƪƭƳƸ
Ƨ/Ƨ

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ĬƪƶƬ
ƧƴƳ

ƪƻƶ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

1.1

ƷǘȺǎǐ Record

1

1

9

0

1.2

ƣǌǎǋĮ ĮǏǒİǁǎǑ

2

9

ƹ(8)

JL10

1.3

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ

10

17

9(8)

YYYYMMDD

1.4

ƧǏ. ǉǘǉǊǎǑ ĲǏİǍǁǋĮĲǎǐ

18

21

9(4)

2006 ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ 2006

1.5

FILLER

22

170

ƹ(149)

ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƩƬƯƳƸƱƷƳƶ
Ƨ/Ƨ

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ĬƪƶƬ
ƧƴƳ

ƪƻƶ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

2.1

ƷǘȺǎǐ Record

1

1

9

1

2.2

ƠĲǎǐ

2

5

9(4)

2006 ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ 2006

2.3

ƪȺǔǌǑǋǁĮ ǀ ƳǌǎǋĮĲ/ǋǎ
Į. ƪȺǙǌǑǋǎ

6

23

ƹ(18)

ǃ. ƣǌǎǋĮ

24

32

ƹ(9)

Ǆ. ƴĮĲǏǙǌǑǋǎ

33

35

ƹ(3)

ƠǌįİǈǍǆ İȺǔǌǑǋǁĮǐ ǀ

36

36

ƹ

2.4

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
2.5

Ƨ.ĭ.ư.

2.6

ƧǌĲǈǉİǁǋİǌǎ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ

(İȺǔǌǑǋǁĮ=0,
ǎǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ=1)

37

45

ƹ(9)

46

61

ƹ(16)

ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ƩǈİǘǇǑǌıǆ
2.7

ƴǗǊǆ

62

71

ƹ(10)

2.8

ƳįǗǐ

72

87

ƹ(16)

2.9

ƧǏǈǇǋǗǐ

88

92

ƹ(5)

16958
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2.10

ƷƧƹƸƮƩ

93

97

9(5)

2.11

FILLER

98

170

X(73)

ƶƸƱƳƯƧ ƧƴƳƩƳƹƻƱ ƮƧƭ ƯƳƭƴƻƱ ƶƷƳƭƹƪƭƻƱ
Ƨ/Ƨ

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ĬƪƶƬ
ƧƴƳ

ƪƻƶ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

3.1

ƷǘȺǎǐ Record (ǉǔįǈǉǗǐ)

1

1

9

2

3.2

ƧǉĮǇƾǏǈıĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

2

16

9(13)V99

**

3.3

ƶǘǌǎǊǎ ǉǏĮĲǀıİǔǌ

17

31

9(13)V99

**

3.4

ƮĮǇĮǏƿǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

32

46

9(13)V99

**

3.5

ƶǘǌǎǊǎ ȺĮǏĮǉǏĮĲǆǇƿǌĲǎǐ

47

60

9(12)V99

**

ĳǗǏǎǑ
3.6

ƹĮǏĲǗıǆǋǎ

61

73

9(11)V99

**

3.7

ƳīƧ ƹĮǏĲǎıǀǋǎǑ

74

85

9(10)V99

**

3.8

ƶǘǌǎǊǎ ĳǗǏǎǑ ȺǎǑ

86

99

9(12)V99

**

100

112

9(11)V99

**

113

125

9(11)V99

**

126

170

ƹ(45)

**

ĮǌĮǊǎǄİǁ
3.9

ƶǑǌ. ƳīƧ ĳǗǏǎǑ ȺǎǑ
ȺĮǏĮǉǏĮĲǀǇǆǉİ

3.10

ƶǘǌǎǊǎ ƳīƧ ĳǗǏǎǑ ȺǎǑ
ĮǌĮǊǎǄİǁ

3.11

FILLER

** ƶƬưƪƭƻƶƬ
īǈĮ ĲĮ ĮǏǈǇǋǆĲǈǉƾ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ⱥǎıƾ ıİ ƪƸƵƻ ĲĮ įǘǎ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ǓǆĳǁĮ ǇĮ
ĮȺǎĲİǊǎǘǌ Ĳǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ ǒǔǏǁǐ Ĳǎ ıǘǋǃǎǊǎ Ĳǆǐ ǑȺǎįǈĮıĲǎǊǀǐ (,).
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǉĮǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǎıǗ İǁǌĮǈ ĮǉƿǏĮǈǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ
įǘǎ ǋǆįİǌǈǉƾ ıĲǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ.
ƧƱƧƯƸƷƭƮƪƶ ƧưƳƭƨƪƶ ưƭƶĬƻƷƳƸ ơ ƶƸƱƷƧƲƭƳƸƹƳƸ
Ƨ/Ƨ

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ĬƪƶƬ
ƧƴƳ

ƪƻƶ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

3

4.1

ƷǘȺǎǐ Record (ǉǔįǈǉǗǐ)

1

1

9

4.2

Ƨ.ĭ.ư.

2

10

ƹ(9)
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4.3

FILLER

11

11

ƹ

4.4

ƪȺǙǌǑǋǎ

12

29

ƹ(18)

4.5

ƣǌǎǋĮ

30

38

ƹ(9)

4.6

ƣǌǎǋĮ ıǑǅǘǄǎǑ ǀ ȺĮĲƿǏĮ

39

41

ƹ(3)

ƩǈİǘǇǑǌıǆ
4.7

ƴǗǊǆ

42

51

ƹ(10)

4.8

ƳįǗǐ

52

67

ƹ(16)

4.9

ƧǏǈǇǋǗǐ

68

72

ƹ(5)

4.10

ƷƧƹƸƮƩ

73

77

9(5)

ƴǎıƾ
4.11

ƪǁįǎǐ ĮȺǎįǎǒǙǌ

78

79

99

ƨǊƿȺİ ıǒİĲǈǉǗ ȺǁǌĮǉĮ

4.12

ƧǉĮǇƾǏǈıĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

80

89

9(8)V99

**

4.13

ƹĮǏĲǗıǆǋǎ

90

97

9(6)V99

**

4.14

ƳīƧ ƹĮǏĲǎıǀǋǎǑ

98

104

9(5)V99

**

4.15

ƮǏĮĲǀıİǈǐ (İǉĲǗǐ ĳǗǏǎǑ)

105

113

9(7)V99

**

4.16

ƮĮǇĮǏƿǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

114

123

9(8)V99

**

4.17

ĭǗǏǎǐ ȺǎǑ

124

132

9(7)V99

**

**

ȺĮǏĮǉǏĮĲǀǇǆǉİ
4.18

ĭǗǏǎǐ ȺǎǑ ĮǌĮǊǎǄİǁ

133

141

9(7)V99

4.19

ƸȺǎǉĮĲƾıĲǆǋĮ ǋǈıǇǔĲǎǘ

142

147

ƹ(6)

4.20

ƶǘǌǎǊǎ ǆǋİǏǙǌ

148

150

9(3)

151

158

9(6)V99

**

**

ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
4.21

ƳīƧ ĳǗǏǎǑ ȺǎǑ
ȺĮǏĮǉǏĮĲǀǇǆǉİ

4.22

ƳīƧ ĳǗǏǎǑ ȺǎǑ ĮǌĮǊǎǄİǁ

159

166

9(6)V99

4.23

FILLER

167

170

ƹ(4)

** ƶƬưƪƭƻƶƬ
īǈĮ ĲĮ ĮǏǈǇǋǆĲǈǉƾ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ⱥǎıƾ ıİ ƪƸƵƻ ĲĮ įǘǎ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ǓǆĳǁĮ ǇĮ
ĮȺǎĲİǊǎǘǌ Ĳǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ ǒǔǏǁǐ Ĳǎ ıǘǋǃǎǊǎ Ĳǆǐ ǑȺǎįǈĮıĲǎǊǀǐ (,).
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǉĮǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǎıǗ İǁǌĮǈ ĮǉƿǏĮǈǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ
įǘǎ ǋǆįİǌǈǉƾ ıĲǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ.
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ƮƻƩƭƮƳƴƳƭƬƶƬ ƪƭƩƳƸƶ ƧƴƳƩƳƹƻƱ
ƮǔįǈǉǗǐ
8
9

ƪǁįǎǐ ĮȺǎįǎǒǙǌ
ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ ȺǎǑ İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ ǌĮ ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ ıĲǎ ƿĲǎǐ İǁıȺǏĮǍǆǐ
ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ ȺǎǑ İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ ǌĮ ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ ıĲǎ ƿĲǎǐ ȺǎǑ
ĮǌƾǄǎǌĲĮǈ

10

ƷĮǉĲǈǉƿǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

11

ƴǏǗıǇİĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

13

ƯǎǈȺƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ

14

ƧȺǎįǎǒƿǐ ǄǈĮ ǑȺǆǏİıǁİǐ ȺǎǑ ȺĮǏƿǒǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǊǊǎįĮȺǀ ĮȺǗ ǉƾĲǎǈǉǎ ƪǊǊƾįǎǐ

15

ƧȺǎįǎǒƿǐ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǋİǌİǐ ǋİ İǈįǈǉǗ ĲǏǗȺǎ ǀ ĮǑĲǎĲİǊǙǐ

16

ƧȺǎįǎǒƿǐ ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌİǐ ıĲǎ ıǘǌǎǊǗ ĲǎǑǐ

17

ƷĮ Ⱥǎıƾ ĲǎǑ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ ȺİǏ. ıĲƝ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 45 ĲǎǑ Ʈĭƪ

18

ƷĮ Ⱥǎıƾ ĲǎǑ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ ȺİǏ. ǄƝ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 45 ĲǎǑ Ʈĭƪ

19

ƷĮ Ⱥǎıƾ ĲǎǑ ĲİǉǋĮǏĲǎǘ İǌǎǈǉǁǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 23 ĲǎǑ Ʈĭƪ.

20

ƮǘǏǈĮ ıǘǌĲĮǍǆ

21

ƪȺǈǉǎǑǏǈǉǀ ıǘǌĲĮǍǆ

22

ưƿǏǈıǋĮ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ

23

ƨǎǀǇǆǋĮ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ
ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ

24

ıǘǌĲĮǍǆǐ

ȺǎǑ

İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ

ǌĮ

ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ

ıĲǎ

ƿĲǎǐ

İǁıȺǏĮǍǆǐ(80% ǑȺĮǄǗǋİǌĮ ıİ ĳǗǏǎ ǋİ Ĳǈǐ Ǆİǌǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ǉĮǈ 20%
ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌǎ)

25

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ıǘǌĲĮǍǆǐ ȺǎǑ İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ ǌĮ ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ ıĲǎ ƿĲǎǐ ȺǎǑ
ĮǌƾǄǎǌĲĮǈ

26

ƯǎǈȺƾ ıǘǌĲĮǍǆǐ

30

ƪƮƧƶ

ƴĮǏĮĲǀǏǆıǆ: ƪĳǗıǎǌ ǎ ǋǈıǇǔĲǗǐ ǀ ǎ ıǑǌĲĮǍǈǎǘǒǎǐ ƿǒİǈ ĮȺǎįǎǒƿǐ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǎǘǌ ıİ
ȺİǏǈııǗĲİǏǎǑǐ ĮȺǗ ƿǌĮǌ ǉǔįǈǉǎǘǐ ǇĮ İȺĮǌĮǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ Ĳǎ record ǄǈĮ Ĳǎǌ ǁįǈǎ įǈǉĮǈǎǘǒǎ ĲǗıİǐ ĳǎǏƿǐ
Ǘıǎǈ İǁǌĮǈ ǎǈ ǉǔįǈǉǎǁ.
ƴǏǎıǎǒǀ: Ƴǈ ǉǔįǈǉǎǁ 15,16,17 ǉĮǈ 19 įİǌ ĮǇǏǎǁǅǎǌĲĮǈ:
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