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Σύπος και περιετόμενο ηων δηλώζεων 

θορολογίας ειζοδήμαηος οικον. έηοσς 2013 ηων 

νομικών προζώπων 

ΠΟΛ.1121/29.5.2013 

Σχπνο θαη πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2013 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο θαη θαζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη κ' απηέο - Τπνβνιή 

κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη 

απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 

Αριθμ. ΠΟΛ 1121 
 

(ΦΔΚ Β' 1312/30-05-2013) 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

 

α. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΚ Α'/151).  

 

β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2238/1994.  

 

γ. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 2238/1994. 

 

δ. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΤΠΟΙΚ 07927 ΔΞ/19-09-2012 (ΦΔΚ Β'/2574/24-09-2012) 

θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί 

«Αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». 

 

ε. Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ,  

 

αποθαζίδοσκε: 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α'  

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΠΛΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

νηθνλ. έηνπο 2013 ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ, δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ θαη αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ έρεη φπσο ην 

ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-01010) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Α» ηεο 

παξνχζαο. 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/106/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/106/paragraph/7
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/109
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/99/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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2. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην έληππν κε θσδηθφ Φ-

01010 κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Δ ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ίδην θεθάιαην. 

 

3. Η πην πάλσ δήισζε, φηαλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) 

αληίηππα θαη ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: 

 

α. Αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, λφκηκα 

ππνγεγξακκέλα. 

 

β. Γχν (2) αληίηππα ηνπ εληχπνπ Δ3 «ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΓΔΤΜΑΣΙΩΝ». 

 

γ. Έλα (1) αληίηππν ηνπ εληχπνπ Δ2 «αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζσκάησλ αθηλήησλ». 

 

δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 

εηαίξσλ ΔΠΔ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. 

 

ε. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ησλ πξνκεξηζκάησλ. 

 

ζη. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε 

δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ή θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

 

δ. Βεβαηψζεηο γηα ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

 

ε. Έγγξαθν εθπξνζψπεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. 

 

ζ. Σελ αλαθεξφκελε ζηελ 1057764/10466/Β 0012/ΠΟΛ.1136/13.5.1998 δηαηαγή 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην χςνο ησλ ηφθσλ απφ έληνθα γξακκάηηα 

ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ην λνκηθφ πξφζσπν κέζα ζηε ρξήζε 2012 θαη ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ 10% πνπ αλαινγεί ζε απηνχο. 

 

η. Σξία (3) αληίηππα δειψζεσλ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν επελδχζεσλ θαη αθνξνινγήησλ εθπηψζεσλ ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ (λ. 2601/1998, λ. 1892/1990, λ. 1262/1982, θ.ιπ.). 

 

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

2601/1998 αίηεζε θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη απηήλ γηα ηηο 

επελδχζεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

 

ηβ. Σελ νξηδφκελε απφ ηελ 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδφζεθε θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/1674
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/21
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/272
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/21
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/5802
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3299/year/2004/article/7/paragraph/20
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3299/year/2004/article/7/paragraph/20
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20 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3299/2004, «Γήισζε Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο», γηα 

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο 

απαιιαγήο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 

ηγ. Σηο νξηδφκελεο ζηελ πεξίπησζε ζη' ηεο παξαγξάθνπ 26 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3299/2004 γλσκνδνηήζεηο, ραξαθηεξηζκνχο ή εγθξίζεηο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

απφ ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο νπνίεο νη 

θνξείο πνπ επέιεμαλ ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, ππνρξενχληαη λα 

εθνδηαζηνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε. 

 

ηδ. Απφθαζε έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο 

βάζεη ηνπ λ. 3908/2011 (ΦΔΚ Α'/8/10-2-2011). 

 

ηε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλήηξνπ ηεο έθπησζεο ηνπ δηπιάζηνπ κηζζψκαηνο πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ 

κηζζψλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ 

Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Β2 ηνπ άξζξνπ 43 θαη 

ηεο παξ. Β2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4030/2011, ζπλππνβάιινληαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1096/3.4.2012 Α.Τ.Ο.: 

αα. Βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο κεηξψνπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ην είδνο ηεο αζθνχκελεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ 25ε Ννεκβξίνπ 2011 θαη κεηά ζηηο πην πάλσ 

νξηδφκελεο πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο. 

ββ. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ ή ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ κηζζσηήξην (γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη ζεψξεζε απφ ηε ΓΟΤ), 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο νηθείαο κίζζσζεο, ε δηάξθεηα 

απηήο, ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζφ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ 

κηζζψκαηνο. ηελ πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο ππνβάιινληαη θαη ηα δχν κηζζσηήξηα 

ησλ δηθαηνχρσλ. 

γγ. Σα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ αηηείηαη. 

δδ. Βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φηη ην πξνο ππαγσγή 

θηίξην ή ρψξνο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πθίζηαηαη λνκίκσο, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

εε. Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε εγθαηάζηαζε 

ηεο ρξήζεο ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο, 

επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ π. δ/ησλ ηεο 2/13.7.1994 (Γ'/704) θαη 

23.7/19.8.1998 (Γ'/616) θαη είλαη κεηαμχ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 

 

ηζη. Σελ νξηδφκελε απφ ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο 

1040801/750/Α0012/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 Α.Τ.Ο. βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

ΓΟΤ, 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). 

 

ηδ. Οη εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2012 δαπάλεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, βεβαίσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3299/year/2004/article/5/paragraph/26
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/296
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4030/year/2011/article/43/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4030/year/2011/article/44/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/401
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13875
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/1327
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/118
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ 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 2011 θαη 2010. 

 

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

Τπαγσγήο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΠΟΛ.1203/6.12.2010 Α.Τ.Ο. 

 

ηζ. 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. 

 

θ. Οη ηερληθέο εηαηξείεο πνπ αλέιαβαλ απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2002 θαη κεηά θαηλνχξγηα 

δεκφζηα ή ηδησηηθά ηερληθά έξγα ππνβάιινπλ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνπλ, 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνήιζαλ απφ ηα έξγα απηά, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 

θαζαξά ηνπο θέξδε. ηελ ίδηα θαηάζηαζε ζα εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ηα ίδηα ζηνηρεία 

ησλ έξγσλ πνπ είραλ αλαιάβεη κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2001. ι. Οη νηθνδνκηθέο 

επηρεηξήζεηο:  

αα. θαηάζηαζε, αλά δηεχζπλζε, νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε άξρηζε κεηά ηελ 

1/1/2004 θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αλέγεξζε ή ε πψιεζή ηνπο, 

ββ. αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 

2238/1994, πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2012 απφ ηελ πψιεζε 

θάζε κίαο ρσξηζηά νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή άιινπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζε νηθνδνκή, 

ε αλέγεξζε ηεο νπνίαο άξρηζε κεηά ηελ 1/1/2004, 

γγ. θαηάζηαζε, 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 2012,  

δδ. αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηεθκαξηψλ θεξδψλ, πνπ πξνέθπςαλ 

κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2012 απφ πσιήζεηο νηθνδνκψλ ησλ νπνίσλ ε 

αλέγεξζε είρε αξρίζεη πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2002. 

 

κ. 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 Α'/94). 

 

λ. Σα λνκηθά πξφζσπα γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρφιεζαλ απφ 1.1.2012 κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ λ. 3522/2006, ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

αα. θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πην πάλσ αηφκσλ πνπ 

απαζρφιεζαλ, 

ββ. γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/71
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11810
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11296
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/73
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/34/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/138
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δηαπηζηψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ,  

γγ. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη απαζρφιεζαλ 

ηα πην πάλσ πξφζσπα θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο ηνπο. 

 

μ. Σα γξαθεία αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 θαη ηνπ λ. 3427/2005, θσηνηππία ηεο απφθαζεο ηεο 

Γ/λζεο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε ηελ νπνία έρεη θαζνξηζζεί ην εηήζην 

πνζνζηφ θέξδνπο επί ησλ δαπαλψλ (costplus), θαζψο θαη θαηάζηαζε δαπαλψλ επί 

ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο. Η αλακφξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ αθνξά κφλν ζηηο δαπάλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. 

 

ν. Καηάζηαζε, φπσο ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα «Β», 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) δήισζε ηνπ αξηζκνχ (πιήζνο) ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε 

επηρείξεζε ζην πξνζσπηθφ ηεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηή,  

δ) πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα Ι.Υ. ηεο 

επηρείξεζεο κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη ηνλ θπβηζκφ ηνπο, αληίζηνηρα. 

Οη λαπηηθέο εηαηξείεο ηνπ λ. 959/1979 θαη ηα γξαθεία αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ λ. 27/1975 δελ ππνβάιινπλ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. Σα γξαθεία 

αιινδαπψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ α.λ. 89/1967 (λ. 3427/2005) 

ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ θαηάζηαζεο, φκσο κφλν γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Β.. 

 

Σέινο, ηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα θαη γξαθεία ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ηεο 

«Καηάζηαζεο Απνδνζέλησλ θαη Οθεηιφκελσλ Φφξσλ Δηζνδήκαηνο θαη Έκκεζσλ 

Φφξσλ» (ΠΙΝΑΚΑ IV). 

 

4. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγηθήο, έρνπλ εθαξκνγή νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΠΟΛ.1132/6.6.2011 θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνία εθδφζεθε θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3842/2010. 

 

5. Ο θσδηθφο αξηζκφο 649 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ 

αλ ππφθεηληαη ζε έιεγρν ππνρξεσηηθφ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν. 

 

6. Δηδηθά ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηνχλ ην έληππν Δ5 γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

 

7. Ο θσδηθφο αξηζκφο 099 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηεγθαζίζηαληαη 

ζε επηρεηξεκαηηθά πάξθα, νη νπνίεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ γηα ηελ 

ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπνίεζε αθηλήησλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε εκθάληζήο ηεο ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/262
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/11
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/203
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/27/year/1975/article/25
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/262
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/11
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12364
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/73/paragraph/13
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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8. Ο θσδηθφο αξηζκφο 098 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εηζπξάηηνπλ 

κεξίζκαηα απφ εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο  κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (Οδεγία Μεηξηθψλ  Θπγαηξηθψλ). Ο θσδηθφο απηφο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ απνηειέζκαηνο (ΚΑ: 048 θαη 

448), δεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ έζνδα δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε απνηειεζκαηηθφ 

ινγαξηαζκφ. 

 

9. Ο θσδηθφο αξηζκφο 199 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα γξαθεία αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ λ. 27/1975, δεδνκέλνπ φηη ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ απφ ηελ εθκίζζσζε θαη 

ππεθκίζζσζε αθηλήησλ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε ραξηνζήκνπ. 

 

10. Οη θσδηθνί αξηζκνί ΚΑ: 580 θαη 581 δηακνξθψλνπλ ην ζχλνιν ηνπ θσδηθνχ 700 

σο εμήο: (004 + 005) - (579 + 575 + 580 + 581) = 700. Δπεηδή φκσο κέρξη ηελ έθδνζε 

ηεο παξνχζαο δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αλαθνξηθά κε 

ηελ έθπησζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ ηδηνθηεηψλ ή κηζζσηψλ ησλ δαπαλψλ 

απνθαηάζηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ θηηξίσλ (δηαηεξεηέσλ θαη κε) ζηελ πεξηνρή 

Γεξάλη ή Μεηαμνπξγείν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ. 

4030/2011, νη ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί αξηζκνί θαζίζηαληαη αλελεξγνί γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β  

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΠΛΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΟΤ ΤΝΣΑΟΤΝ ΔΣΖΗΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

(Γ.Λ.Π.) 
 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

νηθνλ. έηνπο 2013 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 

2238/1994, ηα νπνία δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ απηψλ, έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-01013) ην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο. 

 

2. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην έληππν κε θσδηθφ Φ-

01013 κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Δ ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ίδην θεθάιαην. 

 

3. Η πην πάλσ δήισζε, φηαλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) 

αληίηππα θαη ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: 

 

Ι. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ 

ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. 
 

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2578/year/1998/article/11
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/97
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/27/year/1975/article/25
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4030/year/2011/article/43
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4030/year/2011/article/44
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/401
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/101/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 (Γ.Λ.Π.), πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ Β'/27) θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο. 

β. Πίλαθαο πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.) βάζεη ηνπ 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ θαη αλάιπζή ηνπ (πξνέιεπζε 

πνζψλ). 

γ. Πίλαθαο ζρεκαηηζζέλησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ. 

δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ). 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, γηα φζα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ζρεκαηίζεη 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά κε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ησλ πνζψλ απηψλ θαη ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ απηψλ. 

ζη. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ίδηα κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ', ε', ζη', δ', ε', ζ', η', ηα', ηβ', ηγ', ηδ', ηε', ηζη', ηδ', ηε', 

ηζ', θ', ι', κ', λ' θαη ν' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α. 

 

ΙΙ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΒΑΔΙ ΣΟΤ Κ.Φ.Α.. 
 

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 (Γ.Λ.Π.), πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ Β' 27) Κνηλήο 

Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο. 

β. Αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θνξνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

γ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. 

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, γηα φζα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ζρεκαηίζεη 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά κε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ησλ πνζψλ απηψλ θαη ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ απηψλ. 

ε. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ίδηα κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ', ε', ζη', δ', ε', ζ', η', ηα', ηβ', ηγ', ηδ', ηε', ηζη', ηδ', ηε', 

ηζ', θ', ι', κ', λ' θαη ν' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α. 

Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5, 7, 8 θαη 10 ηνπ θεθαιαίνπ Α έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή θαη γηα ηηο δειψζεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ  

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

νηθνλ. έηνπο 2013 ησλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ έρεη σο ην 

ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-01011) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Γ» ηεο 

παξνχζαο. 

 

2. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην έληππν κε θσδηθφ Φ-

01011 κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Δ ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ίδην θεθάιαην. 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7917
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7917
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3. Η πην πάλσ δήισζε, φηαλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) 

αληίηππα θαη ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή θαη ηα νπνία είλαη ηα ίδηα κε απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α', β', γ', δ', ε', ζη', δ', ε', ζ', ηε', ηζη', ηζ', λ' θαη ν' ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε 

ηελ νπνία δειψλεηαη ην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο νκνινγηαθψλ 

δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε 2012 θαη ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηνχο. 

 

4. ηνλ θσδηθφ 751 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ (νηθνλ. εηψλ 2011 θαη 2012) πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 4046/2012. Πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 749 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ 

πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ πξνθχπηεη ζην νηθείν νηθνλνκηθφ έηνο θαη κεηαθέξεηαη γηα 

ζπκςεθηζκφ κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ πέληε (5) επφκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο επηζηξνθή (Κ.Α. 750). 

 

Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5, 8 θαη 10 ηνπ θεθαιαίνπ Α έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή θαη γηα ηηο δειψζεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ  

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΟΤ ΤΝΣΑΟΤΝ ΔΣΖΗΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

(Γ.Λ.Π.) 
 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

νηθνλ. έηνπο 2013 ησλ εκεδαπψλ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ ηξαπεδηθψλ ή 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ ηα νπνία 

δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ Γ.Λ.Π., έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα 

(Φ-01014) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Δ» ηεο παξνχζαο. 

 

2. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην έληππν κε θσδηθφ Φ-

01014 κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Δ ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ίδην θεθάιαην. 

 

3. Η πην πάλσ δήισζε, φηαλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) 

αληίηππα θαη ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: 

 

Ι. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ 

ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. 
 

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 (Γ.Λ.Π.), πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ Β'/27) θνηλήο 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4046/year/2012/article/3/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/411
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7917
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απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο. 

β. Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.) ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ θαη αλάιπζή ηνπ (πξνέιεπζε πνζψλ). 

γ. Πίλαθα ζρεκαηηζζέλησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ. 

δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηε πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ). 

ε. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή 

θαη ηα νπνία είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ', ε', ζη', δ', 

ε', ζ', ηε', ηζη', ηζ', λ' θαη ν' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α, θαζψο θαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

απφ ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα 

ζηε ρξήζε 2012 θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηνχο. 

 

ΙΙ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΒΑΔΙ Κ.Φ.Α.. 
 

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 (Γ.Λ.Π.), πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ Β'/27) θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο. 

β. Αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θνξνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

γ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. 

δ. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή 

θαη ηα νπνία είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ', ε', ζη', δ', 

ε', ζ', ηε', ηζη', ηζ', λ' θαη ν' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α, θαζψο θαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 

απφ ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα 

ζηε ρξήζε 2012 θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηνχο. 

 

Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5, 8 θαη 10 ηνπ θεθαιαίνπ Α θαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Γ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο δειψζεηο ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΓΖΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΩΝ 

ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΖ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 101 ΣΟΤ Κ.Φ.Δ. ΚΑΗ 

ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟΤ ΠΟΟΤ 
 

1. Σρόπος σποβοιής ηες δήιωζες θοροιογίας εηζοδήκαηος ηωλ λοκηθώλ 

προζώπωλ ηες παραγράθοσ 1 ηοσ άρζροσ 101 ηοσ Κ.Φ.Δ. θαη απόδοζες ηοσ 

οθεηιόκελοσ ποζού 
 

α. Οη αξρηθέο εκπξφζεζκεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ην 

πξνθχπηνλ απφ απηέο ππφινηπν είλαη ρξεσζηηθφ, πηζησηηθφ ή κεδεληθφ, θαζψο θαη νη 

αξρηθέο εθπξφζεζκεο δειψζεηο κε απνθιεηζηηθά ρξεσζηηθφ ππφινηπν θαη ηα 

ζπλππνβαιιφκελα κε απηέο έληππα αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα 

αθηλήησλ (Δ2) θαη ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7917
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θαη επηηεδεπκαηηψλ (Δ3), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο 

αλακφξθσζεο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr. 

 

β. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο αξρηθά ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά ηα έληππα Δ3 θαη Δ2 (εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε γηα ην δεχηεξν) θαη 

αθνινπζεί ε ππνβνιή ησλ εληχπσλ Φ-01010, Φ-01011, Φ-01013 θαη Φ-01014. Η 

θαηαρψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη πξναηξεηηθή. Σα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθεία απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, δελ ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν. 

 

γ. Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ θαζίζηαληαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο TAXISnet ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκφ 

ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΓΑ41ΦΜΗΣΛ(ΦΔΚ Β'/9.12.10) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. Η δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο 

ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. 

 

δ. Οη πάζεο θχζεσο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο, νη δειψζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη κε επηθχιαμε, θαζψο θαη νη εθπξφζεζκεο κεδεληθέο ή πηζησηηθέο 

δειψζεηο δελ εκπίπηνπλ ζηε απφθαζε απηή, αιιά ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

Γ.Ο.Τ. 

 

Δπίζεο, ε δήισζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ. φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν: 

-έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε 

-αζρνιείηαη κε ηελ πψιεζε αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ ή ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ ή 

ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξηλ απφ ηελ 1.1.2002 θαη 

πξνζδηνξίδεη ηα ηεθκαξηά θέξδε ζηνλ ΚΑ 100 ησλ εληχπσλ Φ-01010 θαη Φ-01013 

-θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 118 ηνπ Κ.Φ.Δ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη θέξδε απφ ππνθαηαζηήκαηα πνπ δελ 

ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

-είλαη ππνθαηάζηεκα αιινδαπήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο, γηα ηα νπνία 

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

-έρεη θάλεη δηαθνπή εξγαζηψλ 

-έρεη θάλεη ρξήζε θηλήηξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ.δ. 1297/1972, λ. 2166/1993, λ. 

2515/1997, θ.ιπ.) 

-δεηείηαη ζπκςεθηζκφο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε απαηηήζεηο 

θαηά ηνπ δεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11  ηνπ λ. 3943/2011. 

 

ε. Δθηφο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ ηεο πεξίπησζεο δ', ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο 

ηερληθήο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ εληχπσλ, ε δήισζε ππνβάιιεηαη 

εκπξφζεζκα εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

Ωο ηερληθή αδπλακία ζεσξείηαη: 

-Όηαλ εκθαλίδνληαη ιάζνο δεδνκέλα απφ ην Μεηξψν TAXIS ζην λνκηθφ πξφζσπν κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππνινγίδεηαη νξζά ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κε δπλαηφηεηαο ππνβνιήο ειεθηξνληθά, απνηειεί ε 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11669
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/334
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/86
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/11
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
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εθηχπσζε ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο ηεο θφξκαο κε ηα πιήξε ζηνηρεία. 

-Όηαλ ππάξρεη αζπκθσλία ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνχ πξνθαηαβνιήο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο κε απηφ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην αξρείν πξνθαηαβνιψλ ηνπ 

TAXIS. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κε δπλαηφηεηαο ππνβνιήο 

ειεθηξνληθά, απνηειεί ε εθηχπσζε ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο ηεο 

θφξκαο κε ηα πιήξε ζηνηρεία. 

-Όηαλ εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «δελ έρεηε ππνρξέσζε ππνβνιήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

έληππν θαη γηα ην δηάζηεκα αλαδήηεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ επηιέμαηε» θαη εθφζνλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη ππφρξεν ζε ππνβνιή δήισζεο θαη έρεη επηιεγεί απφ απηφ ν 

ζσζηφο ηχπνο εληχπνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηφηε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο σο 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κε δπλαηφηεηαο ππνβνιήο ειεθηξνληθά, απνηειεί ε εθηχπσζε 

ηεο ζειίδαο κε ην κήλπκα φπνπ εκθαλίδεηαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

-Όηαλ εκθαλίδνληαη ιάζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Γ.Γ.Π.. δηεξεπλά ην πξφβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνζηέιιεη έγγξαθν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ, γηα ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο 

δήισζεο. 

 

ηηο παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεηο εθφζνλ ην λνκηθφ πξφζσπν δηνξζψζεη ηελ εηθφλα 

ηνπ ζην Μεηξψν TAXIS ζα κπνξεί λα ππνβάιεη ηε δήισζε κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 

ζη. Δηδηθά, γηα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ πεξηπηψζεσλ δ' θαη ε', πνπ 

ππνβάιινληαη ζηε Γ.Ο.Τ., ε θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο ππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηάζηαζε ππνβάιιεηαη 

κέζσ μερσξηζηνχ πξνγξάκκαηνο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..). 

 

2. Αποδεηθηηθό ειεθηροληθής σποβοιής θαη θαηαβοιής ηοσ θόροσ 
 

Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ην 

θφξν κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ επηιέμεη (εθάπαμ ή κε δφζεηο) κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν, ζε ηξάπεδα πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο. Με ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο εθδίδεηαη ην ζεκείσκα γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ θφξνπ ζην νπνίν πεξηέρεηαη ν αξηζκφο ηεο «Σαπηφηεηαο Πιεξσκήο», ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα λα δνζεί ε εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα. 

 

ε πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη ε θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δφζεηο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο 

κέζσ δηαδηθηχνπ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε πξψηε δφζε, ελψ νη ππφινηπεο βεβαηψλνληαη 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο κε ηελ ηαπηφηεηα νθεηιήο 

ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

Όηαλ απφ ηε δήισζε πξνθχπηεη κεδεληθφ ή πηζησηηθφ απνηέιεζκα ηφηε ε δήισζε 

ζεσξείηαη φηη ππνβιήζεθε θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηνπ κνλαδηθνχ αξηζκνχ 

θαηαρψξεζεο. 

 

3. Ηκεροκελία σποβοιής 
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-Γηα ηηο ρξεσζηηθέο δειψζεηο σο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ζεσξείηαη ν ρξφλνο 

πιεξσκήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ (νιφθιεξνπ ή ηεο πξψηεο δφζεο θαηά πεξίπησζε) 

ζηελ ηξάπεδα. Γηα ηηο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ν πξφζζεηνο θφξνο 

πνπ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997 θαηαινγίδεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα. 

-Γηα ηηο εκπξφζεζκεο κεδεληθέο θαη πηζησηηθέο δειψζεηο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο 

ζεσξείηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο απηψλ. 

 

4. Έιεγτος  Δλεκέρωζε Γ.Ο.Τ. 
  

- Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Π.., ακέζσο κεηά ηελ ιήμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, 

αλά ππφρξεν, κε ηαπηφρξνλε θαηαρψξεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ παξαιαβήο θαη 

πιεξσκήο ζην ζχζηεκα TAXIS. 

-Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έρεη ηελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δειψζεσλ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ εληχπσλ. 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 29 Μαΐνπ 2013 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 
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