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Πρϐλογοσ απϐ την Γενικό Γραμματϋα Δημοςύων Εςϐδων 

Με το παρϐν φυλλϊδιο η Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Εςϐδων ςτοχεϑει να ςυνδρϊμει τουσ φορολογοϑμενουσ 
ςτην ορθό υποβολό τησ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων, η οπούα υποβϊλλεται 
εμπρϐθεςμα, μϋχρι τισ 30 Ιουνύου του 2015, για τα ειςοδόματα του 2014. 

Λϐγω τησ εφαρμογόσ του νϋου Κ.Υ.Ε. (ν.4172/2013) ϋγιναν οι απαραύτητεσ αλλαγϋσ ςτο ϋντυπο τησ δόλωςησ 
(ϋντυπο Ε1). Η ύδια προςπϊθεια καταβλόθηκε και για τα ϊλλα ϋντυπα που ςυνυποβϊλλονται με την ετόςια 
δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ. 

το πρώτο μϋροσ του φυλλαδύου παρϋχονται πληροφορύεσ για τισ βαςικϋσ υποχρεώςεισ που ϋχουν οι 
φορολογοϑμενοι για την υποβολό τησ δόλωςησ, ενώ ςτο δεϑτερο μϋροσ δύνονται οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ 
δόλωςησ. 

Εύναι ςημαντικϐ να επιςημανθοϑν τα εξόσ: 

Για τρύτη χρονιϊ, η ηλεκτρονικό υποβολό τησ δόλωςησ εύναι υποχρεωτικό για κϊθε φυςικϐ πρϐςωπο, που ϋχει 
την κατοικύα του ςτην Ελλϊδα, ϋχει ςυμπληρώςει το 18ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του και αποκτϊ πραγματικϐ ό 
τεκμαρτϐ  ειςϐδημα καθώσ και για τουσ κατούκουσ εξωτερικοϑ που αποκτοϑν πραγματικϐ ειςϐδημα ςτην 
Ελλϊδα. 

υνεχύζεται και φϋτοσ η προ-ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ, καθώσ υποχρεώθηκαν ςε αποςτολό ςτοιχεύων που θα 
ςυμπληρώςουν τα ειςοδόματα τησ κϊθε δόλωςησ ϐλοι ϐςοι χορηγοϑν βεβαιώςεισ ςε μιςθωτοϑσ, ςυνταξιοϑχουσ, 
επιτηδευματύεσ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των ςτοιχεύων εύναι προτιμϐτερο να απευθϑνεςτε για διορθώςεισ 
ςτουσ φορεύσ που ςασ χορόγηςαν την βεβαύωςη. Με αυτϐν τον  τρϐπο η ςυμφωνύα θα εύναι πλόρησ. 

Επύςησ δηλώνεται υποχρεωτικϊ ο Α.Μ.Κ.Α. του υπϐχρεου και τησ ςυζϑγου με εξαύρεςη των περιπτώςεων που δεν 
εύναι δυνατό η χορόγηςό του. 

Υϋτοσ, με γνώμονα την εξυπηρϋτηςη των πολιτών, βελτιώςαμε τη διαδικαςύα ελϋγχου των δηλώςεων, ώςτε να 
γύνεται κεντρικϊ. ε περύπτωςη που η δόλωςό ςασ επιλεχθεύ για ϋλεγχο η εφαρμογό θα ςασ ενημερώνει κατϊ 
πϐςον θα πρϋπει να ςτεύλετε ταχυδρομικϊ τα παραςτατικϊ ό αν θα πρϋπει να επιςκεφθεύτε τη Δ.Ο.Τ. για να 
προχωρόςει η διαδικαςύα προςδιοριςμοϑ του φϐρου. 

Με την υποβολό τησ δόλωςησ, εφϐςον δεν επιλεχθεύ για ϋλεγχο, προςδιορύζεται το καταβλητϋο ποςϐ του φϐρου 
και ενημερώνεςτε για την ταυτϐτητα οφειλόσ με την οπούα μπορεύτε να καταβϊλλετε τον οφειλϐμενο φϐρο ςτισ 
τρϊπεζεσ ό τα ΕΛ.ΣΑ. καθώσ και για τισ δϐςεισ. Η πρϊξη προςδιοριςμοϑ του φϐρου, δεν θα ςασ αποςταλεύ 
ταχυδρομικϊ, αλλϊ ηλεκτρονικϊ και θα  ϋχετε τη δυνατϐτητα να την εκτυπώςετε . 

Δεδομϋνου ϐτι, ανεξαρτότωσ του χρϐνου υποβολόσ τησ δόλωςησ, η καταβολό του φϐρου γύνεται ςε τρεύσ δϐςεισ 
και ςυγκεκριμϋνα φϋτοσ, τουσ μόνεσ Ιοϑλιο, επτϋμβριο, Νοϋμβριο, ςασ προτρϋπουμε να προβεύτε  ςτην υποβολό 
τησ δόλωςησ ςασ χωρύσ καθυςτϋρηςη.  

Με το νϋο Κ.Υ.Ε. (ν.4172/2013) καθιερώνονται τϋςςερισ  κλύμακεσ φϐρου ειςοδόματοσ: α) για ειςϐδημα απϐ 
μιςθωτό εργαςύα και ςυντϊξεισ, β) για ειςϐδημα απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
ειςοδόματοσ απϐ αγροτικό δραςτηριϐτητα το οπούο ϐμωσ φορολογεύται με διαφορετικϐ ςυντελεςτό, γ) για 
ειςϐδημα απϐ κεφϊλαιο και δ) για ειςϐδημα απϐ υπεραξύα μεταβύβαςησ κεφαλαύου . 

υνεχύζεται να προβλϋπεται  και φϋτοσ επιπλϋον μεύωςη φϐρου μϋχρι 2.100 ευρώ για τα ειςοδόματα που 
φορολογοϑνται με την κλύμακα των μιςθωτών, τα οπούα δεν υπερβαύνουν το ποςϐ των 21.000 ευρώ. Εύναι 
ςημαντικϐ να επιςημανθεύ ϐτι ςτισ ιατρικϋσ δαπϊνεσ περιλαμβϊνεται και η δαπϊνη για αγορϊ φαρμϊκων. 

Οι αποδεύξεισ δαπανών δεν ςυνυποβϊλλονται με τη δόλωςη αλλϊ φυλϊςςονται απϐ εςϊσ, ώςτε να εύναι 
διαθϋςιμεσ εφϐςον ζητηθοϑν για ϋλεγχο. 

Ειδικϊ οι  μιςθωτού που δεν ειςϋπραξαν δεδουλευμϋνεσ αποδοχϋσ του ϋτουσ 2014 λϐγω οικονομικόσ αδυναμύασ 
του εργοδϐτη τουσ, ακϐμα και αν δεν ϋχει γύνει επύςχεςη εργαςύασ ό πτώχευςη, και ςτουσ οπούουσ χορηγεύται 
βεβαύωςη αποδοχών ςτην οπούα οι ανωτϋρω ανεύςπρακτεσ δεδουλευμϋνεσ αποδοχϋσ αναγρϊφονται ςε 
διακεκριμϋνη ςειρϊ, θα υποβϊλλουν δόλωςη φϐρου ειςοδόματοσ χωρύσ να δηλώςουν τισ ανεύςπρακτεσ αυτϋσ 
δεδουλευμϋνεσ αποδοχϋσ. 

Σϋλοσ, για θϋματα που δεν καλϑπτονται απϐ τισ οδηγύεσ οι οπούεσ δύνονται μϋςω αυτοϑ του φυλλαδύου, μπορεύτε 
να απευθϑνεςτε ςτισ αρμϐδιεσ Δ.Ο.Τ.  

Ευχαριςτοϑμε για τη ςυνεργαςύα ςασ. 

 

Η Γενικό Γραμματϋασ Δημοςύων Εςϐδων 

Κατερύνα αββαϏδου 
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

1. ΠΟΙΟΙ ΕΦΟΤΝ ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΔΗΛΩΗ 
Τποχρϋωςη να υποβϊλλει φορολογικό δόλωςη (ϋντυπο Ε1), ϋχει κϊθε φυςικϐ πρϐςωπο, εφϐςον ϋχει την 
κατοικύα του ςτην Ελλϊδα, ϋχει ςυμπληρώςει το 18ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του και  αποκτϊ πραγματικϐ ό τεκμαρτϐ 
ειςϐδημα, ανεξϊρτητα απϐ το αν εύναι εξαρτώμενο μϋλοσ ό ϐχι. 

Οι φορολογοϑμενοι οι οπούοι ϋχουν κϊνει ϋναρξη επιτηδεϑματοσ υποχρεοϑνται ςε υποβολό δόλωςησ φορολογύασ  
ειςοδόματοσ ςε κϊθε περύπτωςη. 

Οι κϊτοικοι εξωτερικοϑ εύναι υπϐχρεοι για υποβολό δόλωςησ για το πραγματικϐ ειςϐδημα που προκϑπτει ςτην 
Ελλϊδα,  ανεξϊρτητα αν απαλλϊςςεται ό ϐχι.  

τη δόλωςη ςυμπληρώνονται υποχρεωτικϊ ϐλα τα ειςοδόματα ανεξϊρτητα απϐ τον τρϐπο φορολϐγηςόσ τουσ, 
καθώσ και τα απαλλαςςϐμενα απϐ το φϐρο. ε κϊθε περύπτωςη παρακρϊτηςησ φϐρου ακϐμη και ςτην 
περύπτωςη αυτοτελοϑσ ό με ειδικϐ τρϐπο φορολογοϑμενων ειςοδημϊτων, ςυμπληρώνεται και ο παρακρατηθεύσ 
ό αποδοθεύσ κατϊ περύπτωςη φϐροσ. 

Διευκρινύζεται ϐτι, με τισ κοινοποιοϑμενεσ διατϊξεισ δεν προβλϋπεται, πλϋον, εξαύρεςη απϐ την υποχρϋωςη 
υποβολόσ δόλωςησ για τα ενόλικα τϋκνα (π.χ. φοιτητϋσ κ.λπ.), ακϐμα και εϊν αυτϊ αναγνωρύζονται ωσ 
εξαρτώμενα μϋλη του φορολογοϑμενου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 του παρϐντοσ Κώδικα, εφϐςον 
αποκτοϑν ειςϐδημα. 

2. ΠΩ ΔΗΛΩΝΕΣΑΙ TO ΕΙΟΔΗΜΑ 
1. Οι ςϑζυγοι ϋχουν υποχρϋωςη να υποβϊλλουν κοινό δόλωςη για τα ειςοδόματϊ τουσ, ςτα οπούα ο φϐροσ 

υπολογύζεται χωριςτϊ. 

2. Οι ςϑζυγοι υποβϊλλουν φορολογικό δόλωςη χωριςτϊ ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

- Όταν δε μϋνουν μαζύ, κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ δόλωςησ, λϐγω διακοπόσ τησ ϋγγαμησ ςυμβύωςησ. 

- Όταν ο ϋνασ απϐ τουσ δϑο εύναι ςε κατϊςταςη πτώχευςησ. 

- Όταν ο ϋνασ απϐ τουσ δϑο ϋχει υποβληθεύ ςε δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη. 

3. Επύςησ, υποχρϋωςη για την υποβολό τησ δόλωςησ ϋχουν: 

- 0 πατϋρασ για τα ειςοδόματα των ανόλικων παιδιών που υποβϊλλουν  χωριςτό φορολογικό δόλωςη. Αν 
δεν υπϊρχει πατϋρασ ό ϋχει χϊςει τη γονικό μϋριμνα, την υποχρϋωςη για υποβολό δόλωςησ την ϋχει η 
μητϋρα.  

- 0 κηδεμϐνασ ό ο προςωρινϐσ διαχειριςτόσ ό ο ςϑνδικοσ πτώχευςησ ό ο μεςεγγυοϑχοσ για περιπτώςεισ 
ςχολϊζουςασ κληρονομιϊσ ό επιδικύασ ό πτώχευςησ ό μεςεγγϑηςησ, αντύςτοιχα.  

- 0 επύτροποσ ό ο κηδεμϐνασ ό ο δικαςτικϐσ ςυμπαραςτϊτησ, ςτισ περιπτώςεισ, αντύςτοιχα, ανηλύκων ό 
αυτών που ϋχουν υποβληθεύ ςε δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη. 

- Οι κληρονϐμοι του φορολογουμϋνου για το ςυνολικϐ ειςϐδημϊ του μϋχρι την ημϋρα του θανϊτου του. 

3. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ Η ΔΗΛΩΗ 
1. Οι ετόςιεσ δηλώςεισ φορολογύασ ειςοδόματοσ φορολογικοϑ ϋτουσ 2014, των υπϐχρεων  του ϊρθρου 67 του 

ν.4172/2013 υποβϊλλονται υποχρεωτικϊ, με τη χρόςη ηλεκτρονικόσ μεθϐδου επικοινωνύασ μϋςω 
διαδικτϑου. 

2. Σα παραπϊνω ιςχϑουν για δηλώςεισ που υποβϊλλονται εύτε απϐ τουσ ύδιουσ με τουσ δικοϑσ τουσ κωδικοϑσ 
πρϐςβαςησ, εύτε απϐ εξουςιοδοτημϋνο λογιςτό - φοροτεχνικϐ με τουσ προςωπικοϑσ του κωδικοϑσ 
πρϐςβαςησ, η οπούα εξουςιοδϐτηςη θα αφορϊ την διαχεύριςη των εντϑπων Ε1, Ε2 (ϐπωσ ϋχουν ενημερωθεύ 
απϐ τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα τησ Διεϑθυνςησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ τησ Γ.Γ.Δ.Ε., εφεξόσ Δ.ΗΛΕ.Δ.) και 
το Ε3 ανεξϊρτητα αν οι υπϐχρεοι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ TAXISnet. την 
περύπτωςη αυτό απαιτοϑνται υπεϑθυνεσ δηλώςεισ του Ν.1599/86 με γνόςιο τησ υπογραφόσ του 
φορολογοϑμενου και τησ ςυζϑγου του προσ το λογιςτό, απϐ οποιαδόποτε διοικητικό αρχό ό ΚΕΠ (παρ. 1 
ϊρθρο 11 ν.2690/1999 ΥΕΚ 45 Α΄ ϐπωσ ιςχϑει) . 

3. Οι δηλώςεισ των αποβιωςϊντων υποβϊλλονται αποκλειςτικϊ χειρϐγραφα ςτην αρμϐδια Δ.Ο.Τ. την 
περύπτωςη αυτό απαιτεύται ενημϋρωςη του Σμόματοσ ό Γραφεύου Διοικητικόσ και Μηχανογραφικόσ 
Τποςτόριξησ τησ Δ.Ο.Τ  του αποβιώςαντοσ πριν απϐ την υποβολό τησ δόλωςησ. 

4. Οι δηλώςεισ με επιφϑλαξη υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ μϋςω διαδικτϑου και οδηγοϑνται για ϋλεγχο 
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ςτην αρμϐδια Δ.Ο.Τ. 

5. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει η δυνατϐτητα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ λϐγω αποδεδειγμϋνησ τεχνικόσ 
αδυναμύασ που δεν μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ απϐ την Δ.ΗΛΕ.Δ. ό εφϐςον κρύνεται απϐ τον αρμϐδιο 
Προώςτϊμενο Δ.Ο.Τ. ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ ϐτι ςυντρϋχει αντικειμενικό και πραγματικό αδυναμύα 
υποβολόσ τησ δόλωςησ με ηλεκτρονικϐ τρϐπο, επιτρϋπεται να υποβληθεύ αυτό ςε ϋντυπη μορφό ςτισ 
αρμϐδιεσ Δ.Ο.Τ. 

6. τισ περιπτώςεισ 3 και 4 η δόλωςη υποβϊλλεται ςε 2 αντύτυπα ςτον προώςτϊμενο τησ Δημϐςιασ Οικονομικόσ 
Τπηρεςύασ (Δ.Ο.Τ.) προςωπικώσ απϐ τον φορολογοϑμενο ό απϐ πρϐςωπο ειδικϊ εξουςιοδοτημϋνο για αυτϐ. 

7. Οι αρχικϋσ εμπρϐθεςμεσ και εκπρϐθεςμεσ δηλώςεισ των φυςικών προςώπων, θα υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ 
μϋςω διαδικτϑου. Οι ςυμπληρωματικϋσ - τροποποιητικϋσ δηλώςεισ θα υποβϊλλονται εμπρϐθεςμα ό 
εκπρϐθεςμα ηλεκτρονικϊ μϋςω διαδικτϑου μετϊ την παρϋλευςη τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα 
ϋναρξησ υποβολόσ των δηλώςεων. 

Σα παραπϊνω ιςχϑουν εφϐςον οι αρχικϋσ τουσ δηλώςεισ ϋχουν υποβληθεύ ηλεκτρονικϊ μϋςω διαδικτϑου. 

Αντιθϋτωσ οι ςυμπληρωματικϋσ - τροποποιητικϋσ δηλώςεισ παρελθϐντων ετών, υποβϊλλονται χειρϐγραφα 
ςτισ αρμϐδιεσ Δ.Ο.Τ. 

Για το φορολογικϐ ϋτοσ 2014: Η δόλωςη υποβϊλλεται μϋχρι και την 30η Ιουνύου 2015. 

4. ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ Η ΔΗΛΩΗ 
Η δόλωςη πρϋπει να υποβληθεύ ςτη Δ.Ο.Τ. ςτην χωρικό αρμοδιϐτητα τησ οπούασ βρύςκεται η τελευταύα 
δηλωθεύςα ςτο Σμόμα ό Γραφεύο Διοικητικόσ και Μηχανογραφικόσ Τποςτόριξησ τησ Δ.Ο.Τ., τησ Υορολογικόσ 
Διούκηςησ, διεϑθυνςη κατοικύασ ό κϑριασ διαμονόσ του φορολογουμϋνου. ε περύπτωςη που ο φορολογοϑμενοσ 
αςκεύ ατομικϊ, επιχεύρηςη ό ελευθϋριο επϊγγελμα θα υποβληθεύ ςτη Δ.Ο.Τ. ςτην χωρικό αρμοδιϐτητα τησ οπούασ 
βρύςκεται η τελευταύα δηλωθεύςα ςτο Σμόμα ό Γραφεύο Διοικητικόσ και Μηχανογραφικόσ Τποςτόριξησ τησ Δ.Ο.Τ. 
διεϑθυνςη τησ ϋδρασ τησ κϑριασ επιχεύρηςησ ό του κϑριου επαγγϋλματϐσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ 
δόλωςησ. 

Όςοι φορολογοϑμενοι ςυμμετϋχουν ςε προςωπικϋσ εταιρεύεσ, ΕΠΕ, κοινωνύεσ, κοινοπραξύεσ κ.λπ. τη δόλωςό τουσ 
θα την υποβϊλλουν ςτη Δ.Ο.Τ. τησ περιφϋρειασ που βρύςκεται η κατοικύα τουσ και ϐχι ςτη Δ.Ο.Τ. τησ περιφϋρειασ 
που βρύςκεται η ϋδρα τησ εταιρύασ, κοινωνύασ, κοινοπραξύασ κ.λπ. 

α. Ειδικϊ για τουσ φορολογοϑμενουσ που κατοικοϑν ςτο εξωτερικϐ και αποκτοϑν ειςοδόματα ςτην Ελλϊδα, 
καθώσ και αυτού που ςυμμετϋχουν ςε νομικϊ πρϐςωπα ό νομικϋσ οντϐτητεσ τησ ημεδαπόσ, η δόλωςη 
υποβϊλλεται ςτη Δ.Ο.Τ. Κατούκων Εξωτερικοϑ, εϊν ο φορολογικϐσ εκπρϐςωποσ που ϋχουν ορύςει υπϊγεται ωσ 
προσ τη φορολογύα ειςοδόματοσ ςε οποιαδόποτε Δ.Ο.Τ. τησ περιοχόσ του νομοϑ Αττικόσ. 

ε περύπτωςη που ο φορολογικϐσ εκπρϐςωποσ υπϊγεται ωσ προσ τη φορολογύα ειςοδόματοσ ςε Δ.Ο.Τ. εκτϐσ 
τησ περιοχόσ του νομοϑ Αττικόσ, η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ.Ο.Τ. τησ πρωτεϑουςασ του νομοϑ. 

ε περύπτωςη που ο φορολογικϐσ εκπρϐςωποσ υπϊγεται ωσ προσ τη φορολογύα ειςοδόματοσ ςε Δ.Ο.Τ. των 
νομών Δωδεκανόςου και Κυκλϊδων, η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ.Ο.Τ. ςτην οπούα υπϊγεται. 

Αν λειτουργοϑν ςε κϊποια πρωτεϑουςα νομοϑ περιςςϐτερεσ Δ.Ο.Τ. η δόλωςη υποβϊλλεται ςτην Α' Δ.Ο.Τ. τησ 
πρωτεϑουςασ αυτοϑ του νομοϑ, εκτϐσ του νομοϑ Θεςςαλονύκησ, ϐπου η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ’ 
Θεςςαλονύκησ. 

β. Για κατούκουσ αλλοδαπόσ, που διαθϋτουν ταχυδρομικό διεϑθυνςη ςτην Ελλϊδα ϐπου διαμϋνουν προςωρινϊ 
και ϋχουν υποχρϋωςη υποβολόσ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ ςτην Ελλϊδα, η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη 
Δ.Ο.Τ. Κατούκων Εξωτερικοϑ, εϊν με βϊςη τη διεϑθυνςη το φυςικϐ πρϐςωπο κϊτοικοσ αλλοδαπόσ υπϊγεται 
ωσ προσ τη φορολογύα ειςοδόματοσ ςε οποιαδόποτε Δ.Ο.Τ. τησ περιοχόσ του Νομοϑ Αττικόσ. ε περύπτωςη 
που με βϊςη τη διεϑθυνςη προςωρινόσ διαμονόσ, το φυςικϐ πρϐςωπο υπϊγεται ςε οποιαδόποτε Δ.Ο.Τ. εκτϐσ 
τησ περιοχόσ του Νομοϑ Αττικόσ, η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ.Ο.Τ. τησ πρωτεϑουςασ του Νομοϑ. 

ε περύπτωςη που με βϊςη τη διεϑθυνςη προςωρινόσ διαμονόσ, το φυςικϐ πρϐςωπο υπϊγεται ςε Δ.Ο.Τ. των 
νομών Κυκλϊδων και Δωδεκανόςου, η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ.Ο.Τ. ςτην οπούα υπϊγεται. 

Αν λειτουργοϑν ςε κϊποια πρωτεϑουςα νομοϑ περιςςϐτερεσ Δ.Ο.Τ. η δόλωςη υποβϊλλεται ςτην Α' Δ.Ο.Τ. τησ 
πρωτεϑουςασ αυτοϑ του νομοϑ, εκτϐσ του νομοϑ Θεςςαλονύκησ, ϐπου η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ' 
Θεςςαλονύκησ. 

γ. ε περύπτωςη υποβολόσ των δηλώςεων απϐ κληρονϐμουσ θανϐντοσ ό απϐ κηδεμϐνα ςχολϊζουςασ 
κληρονομύασ, η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ.Ο.Τ. ςτην χωρικό αρμοδιϐτητα τησ οπούασ κατοικοϑςε ο 
κληρονομοϑμενοσ ό βριςκϐταν η ϋδρα τησ επιχειρηματικόσ - επαγγελματικόσ του εγκατϊςταςησ πριν απϐ τον 
θϊνατϐ του. 

δ. ε περύπτωςη ςυζϑγων που υπϊγονται ςε διαφορετικό Δ.Ο.Τ., η δόλωςη υποβϊλλεται ςτη Δ.Ο.Τ. ςτην οπούα 
υποβϊλλει δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ ο ςϑζυγοσ. 

0 φορολογοϑμενοσ ορύζει τον φορολογικϐ εκπρϐςωπϐ του ςτην Ελλϊδα με την ςυμπλόρωςη των ςτοιχεύων 
αυτοϑ ςτην ϋνδειξη του ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ του πύνακα 1 τησ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ (ϋντυπο Ε1). 
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Με τον οριςμϐ του φορολογικοϑ εκπροςώπου δε μεταθϋτεται η υποχρϋωςη του αλλοδαποϑ για υποβολό 
δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ, ςτον εκπρϐςωπο. (ΑΓΓΔΕ- ΠΟΛ 1283/2013 ΥΕΚ 3367Β31.12.2013) 

Όςοι περιλαμβϊνονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη β, καθώσ και οι προξενικού υπϊλληλοι του Κρϊτουσ που 
υπηρετοϑν ςτο εξωτερικϐ, μποροϑν να επιδώςουν τη δόλωςό τουσ ςτην προξενικό αρχό του τϐπου που 
διαμϋνουν, η οπούα οφεύλει να τη διαβιβϊςει ςτον προώςτϊμενο τησ αρμϐδιασ Δ.Ο.Τ. 

Οι φορολογοϑμενοι υποχρεοϑνται να ενημερώνουν το τμόμα Μητρώου τησ Δ.Ο.Τ. τησ κατοικύασ ό του 
τϐπου ϊςκηςησ του επαγγϋλματϐσ τουσ εντϐσ δϋκα (10) ημερών για οποιαδόποτε μεταβολό ςτη 
Διεϑθυνςη κατοικύασ ό επαγγϋλματοσ, οικογενειακόσ κατϊςταςησ κ.λπ. 

5. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΤΖΤΓΩΝ - ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΑΜΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 
Σα ανόλικα τϋκνα που εύναι εξαρτώμενα μϋλη των γονϋων τουσ εφ’ ϐςον  το ειςϐδημϊ τουσ  δεν υπερβαύνει το 
ποςϐν των 3.000,00 ευρώ και εφ’ ϐςον ςυνοικοϑν με αυτοϑσ.. την περύπτωςη αυτό το ειςϐδημϊ τουσ δηλώνεται 
και φορολογεύται ςτο ϐνομα του γονϋα που ϋχει τη γονικό μϋριμνα και ςε κϊθε περύπτωςη ςτο ϐνομα του 
ςυζϑγου, ο οπούοσ θεωρεύται καταρχόν υπϐχρεοσ για την υποβολό τησ δόλωςησ. ε περύπτωςη που αυτϐσ ϋχει 
χϊςει τη γονικό μϋριμνα, προςτύθεται ςτο ειςϐδημα του ϊλλου γονϋα και φορολογεύται ςτο ϐνομϊ του. 

Κατ’ εξαύρεςη, φορολογεύται χωριςτϊ το ειςϐδημα του ανόλικου ϊγαμου παιδιοϑ ανεξαρτότωσ ποςοϑ εφ’ ϐςον  
προϋρχεται  

α) απϐ την παροχό τησ προςωπικόσ του εργαςύασ  

β) απϐ ςϑνταξη λϐγω θανϊτου του πατϋρα ό τησ μητϋρασ του  

την περύπτωςη που το ανόλικο ϊγαμο τϋκνο υποβϊλλει ξεχωριςτό φορολογικό δόλωςη για μια ό και για τισ δϑο 
απϐ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ, τϐτε ςτη δόλωςό του περιλαμβϊνεται κϊθε ειςϐδημα αυτοϑ ϐπωσ π.χ. το 
ειςϐδημα που προϋρχεται απϐ περιουςιακϊ ςτοιχεύα που περιόλθαν ςε αυτϐ απϐ περιουςιακϊ ςτοιχεύα που 
περιόλθαν ςε αυτϐ απϐ χαριςτικϋσ παροχϋσ απϐ τουσ γονεύσ του, καθώσ και το αντύςτοιχο υποκατϊςτατϐ τουσ. 

Αντύθετα, τα ενόλικα τϋκνα που τηροϑν τισ προϒποθϋςεισ τησ περύπτωςησ β του ϊρθρου 11 του Ν.4172/2013 
εύναι εξαρτώμενα μϋλη εφ’ ϐςον το ετόςιο φορολογητϋο ειςϐδημϊ τουσ δεν υπερβαύνει το ποςϐν των 3.000 ευρώ 
και ςυνοικοϑν με τουσ γονεύσ τουσ ενώ τα ενόλικα τϋκνα που τηροϑν τισ προϒποθϋςεισ τησ περύπτωςησ γ του 
ϊρθρου 11 του Ν.4172/2013 εφ’ ϐςον το ετόςιο φορολογητϋο ειςϐδημϊ τουσ δεν υπερβαύνει το ποςϐν των 6.000 
ευρώ και ςυνοικοϑν με τουσ γονεύσ τουσ. ε κϊθε ϐμωσ περύπτωςη τα ενόλικα τϋκνα που αποκτοϑν ειςϐδημα 
υποβϊλλουν χωριςτό φορολογικό δόλωςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 67 παρ. 1 του Ν.4172/2013.  

6. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΟΥΕΙΛΗ 
Απϐ την εκκαθϊριςη τησ δόλωςησ μπορεύ να προκϑψει υποχρϋωςη καταβολόσ (χρεωςτικϐ υπϐλοιπο) ό δικαύωμα 
επιςτροφόσ χρημϊτων (πιςτωτικϐ υπϐλοιπο). Ο φϐροσ ειςοδόματοσ θα καταβϊλλεται ςε τρεισ (3) (ύςεσ 
διμηνιαύεσ δϐςεισ. την περύπτωςη τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ, ϐταν υποβϊλλεται εμπρϐθεςμα, ωσ ημερομηνύα 
λόξησ τησ πρώτησ δϐςησ, ανεξϊρτητα απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ εμπρϐθεςμησ ηλεκτρονικόσ δόλωςησ, 
ορύζεται η τελευταύα, ημϋρα του επϐμενου μόνα απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ υποβολόσ των δηλώςεων 
φορολογύασ ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων, δηλαδό 31.07.2015. Η δεϑτερη δϐςη καταβϊλλεται ϋωσ και την 
τελευταύα ημϋρα του τρύτου μόνα απϐ την λόξη υποβολόσ τησ δόλωςησ 30.09.2015 και η τρύτη δϐςη 
καταβϊλλεται ϋωσ και την τελευταύα ημϋρα του πϋμπτου μόνα απϐ την λόξη υποβολόσ τησ δόλωςησ 30.11.2015. 

Εϊν ο οφειλϐμενοσ με βϊςη την εμπρϐθεςμη δόλωςη , φϐροσ καταβληθεύ εφϊπαξ μϋςα ςτην προθεςμύα τησ 
πρώτησ δϐςησ ανεξϊρτητα αν βεβαιώθηκε ςε μια ό περιςςϐτερεσ δϐςεισ παρϋχεται ϋκπτωςη ςτο ςυνολικϐ ποςϐ 
2%. 

Οι ύδιεσ ημερομηνύεσ ιςχϑουν και για τισ δηλώςεισ που θα υποβληθοϑν χειρϐγραφα. 

Οδηγύεσ για τον τρϐπο εξϐφληςησ του φϐρου δύνονται ςτην τελευταύα ςελύδα. 

Αν προκϑψει πιςτωτικϐ υπϐλοιπο αυτϐ θα επιςτραφεύ μϋςω των τραπεζών, ϐπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω ςτη 
ςυμπλόρωςη του πύνακα 11 τησ δόλωςησ. Σονύζεται ϐτι αν το επιςτρεφϐμενο ποςϐ προϋρχεται απϐ 
προκαταβολό προηγοϑμενου ϋτουσ που δεν εξοφλόθηκε ό δεν εύναι γνωςτϐσ ο τρϐποσ εξϐφληςόσ τησ, 
καθώσ και αν υπϊρχει οποιαδόποτε οφειλό ςτο Δημϐςιο ό Οργανιςμοϑσ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, η 
επιςτροφό των χρημϊτων θα καθυςτερόςει, γιατύ πρϋπει να προηγηθοϑν οριςμϋνεσ ενδοϒπηρεςιακϋσ 
ενϋργειεσ και μετϊ να δοθεύ η ςχετικό εντολό. 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ME ΣΗ ΔΗΛΩΗ 
1. Όλα τα δικαιολογητικϊ που ςυνυποβϊλλονται με την ετόςια δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ πρϋπει να εύναι 

διατυπωμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα. Αν ο εκδϐτησ αυτών των δικαιολογητικών εύναι αλλοδαπϐσ, γενικϊ, μαζύ 
με καθϋνα απϐ αυτϊ τα δικαιολογητικϊ πρϋπει να υποβϊλλεται και μετϊφραςό του ςτα Ελληνικϊ. 

Η μετϊφραςη αυτό μπορεύ να γύνεται απϐ οποιαδόποτε Αρχό, γενικϊ ό πρϐςωπο που ϋχει το ςχετικϐ 
δικαύωμα. 
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2. Η υποβολό των πιο πϊνω δικαιολογητικών γύνεται με αντύγραφα των ςχετικών τιμολογύων ό αποδεύξεων. 

3. Σα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται ςε κϊθε περύπτωςη καθορύζονται εύτε απευθεύασ απϐ διϊταξη του νϐμου, 
εύτε απϐ υπουργικϋσ αποφϊςεισ και διαταγϋσ, καθώσ και την απϐφαςη για τον τϑπο και περιεχϐμενο τησ 
δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ φορολογικοϑ  ϋτουσ 2014. Αν κϊποιο δικαιολογητικϐ που απαιτεύται ϋχει 
ςυνυποβληθεύ με δόλωςη προηγοϑμενου  ϋτουσ, η οπούα υποβλόθηκε ςτην ύδια φορολογικό αρχό, μπορεύ να 
γύνει ςχετικό ρητό αναφορϊ. Αν ϐμωσ αυτϐ το δικαιολογητικϐ ϋχει υποβληθεύ ςε ϊλλη Δ.Ο.Τ. πρϋπει να 
υποβληθεύ νϋο, ϋςτω ςε αντύγραφο του πρωτοτϑπου. 

4. ε περύπτωςη ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ δόλωςησ δεν ςυνυποβϊλλονται δικαιολογητικϊ, αλλϊ 
αυτϊ φυλϊςςονται απϐ τον φορολογοϑμενο και παραδύδονται εφϐςον ζητηθοϑν. 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΟΙΦΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟΤ 
Όλεσ οι ενδεύξεισ του πύνακα 1 πρϋπει να εύναι ςυμπληρωμϋνεσ με ΚΕΥΑΛΑΙΑ γρϊμματα. 

τη δόλωςη ϋχουν ςυμπληρωθεύ απϐ την υπηρεςύα τα ςτοιχεύα του υπϐχρεου και τησ ςυζϑγου. Εϊν ςτην όδη 
ςυμπληρωμϋνη δόλωςη υπϊρχουν λϊθη ςτα ςτοιχεύα αυτϊ, πρϋπει να τα διορθώςετε ενώ ςε περύπτωςη που δεν 
ϋχουν ςυμπληρωθεύ τα ςτοιχεύα τησ ςυζϑγου πρϋπει οπωςδόποτε να τα ςυμπληρώςετε. Σο επώνυμο τησ ςυζϑγου 
πρϋπει να ςυμπληρώνεται ϐπωσ και ςτην ταυτϐτητα. Εϊν για τισ γυναύκεσ ςε χηρεύα ό ςε διϊςταςη ό 
διαζευγμϋνεσ που δεν ϋχουν ακϐμη αλλϊξει ταυτϐτητα, ςτην όδη ςυμπληρωμϋνη δόλωςη υπϊρχει το ϐνομα του 
ςυζϑγου πρϋπει να το αντικαταςτόςετε με το ϐνομα του πατϋρα. Οι ςτρατιωτικού, οι αςτυνομικού, οι λιμενικού, οι 
πυροςβϋςτεσ που δεν ςυμπληρώνουν αριθμϐ αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ, υποχρεοϑνται ςτην ςυμπλόρωςό τησ 
υπηρεςιακόσ ταυτϐτητασ. 

ημειώνεται ϐτι οι ϋγγαμοι φορολογοϑμενοι θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραύτητα το παραλληλϐγραμμο με 
την ϋνδειξη "Αριθμϐσ Υορολογικοϑ Μητρώου υζϑγου" με τον Α.Υ.Μ. τησ ςυζϑγου εφϐςον τησ ϋχει χορηγηθεύ 
Α.Υ.Μ. για οποιοδόποτε λϐγο (ϋναρξη επαγγϋλματοσ, υποβολό δόλωςησ ςτο παρελθϐν κ.λπ.) καθώσ και ο 
Α.Μ.Κ.Α. τησ ςυζϑγου. ε καμιϊ περύπτωςη, δε θα γρϊφεται ςτο τετραγωνύδιο αυτϐ ο Α.Υ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του 
ςυζϑγου, αλλϊ θα ςυμπληρώνεται μϐνο με τον Α.Υ.Μ./Α.Μ.Κ.Α. τησ ςυζϑγου. 

ημειώνεται ϐτι ςτη δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ αναγρϊφεται  υποχρεωτικϊ ο Α.Μ.Κ.Α. του υπϐχρεου και 
τησ ςυζϑγου με εξαύρεςη τισ περιπτώςεισ που δεν υποχρεοϑνται ςε  απϐκτηςη Α.Μ.Κ.Α.  

ΠΡΟΟΦΗ: 1) Για τον υπόχρεο: η διεϑθυνςη επαγγϋλματοσ ςυμπληρώνεται μϐνο απϐ ϐςουσ αποκτοϑν 
ειςϐδημα απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, ενώ η διεϑθυνςη κατοικύασ ςυμπληρώνεται 
υποχρεωτικϊ απϐ ϐλουσ ανεξαιρϋτωσ τουσ φορολογοϑμενουσ. 

2) Για τη ςύζυγο: ςυμπληρώνεται κατϊ περύπτωςη η διεϑθυνςη κατοικύασ ό του επαγγϋλματοσ, εφϐςον 
εύναι επιτηδευματύασ. 

Επιπλϋον εϊν εύςτε ϋγγαμοσ πρϋπει να επιλϋξετε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΕΓΓΑΜΟ". (Μην επιλϋξετε "X" αν εύςτε 
διαζευγμϋνοσ ό βρύςκεςτε ςε χηρεύα ό ςε διϊςταςη). 

Επύςησ, τα ςτοιχεύα του εκπροςώπου (κηδεμϐνα, αντιπροςώπου, δικαςτικοϑ ςυμπαραςτϊτη, προςωρινοϑ 
διαχειριςτό ό ςυνδύκου πτώχευςησ κ.λπ.) ό φορολογικοϑ εκπρϐςωπου, εφϐςον ςυντρϋχει περύπτωςη υποβολόσ 
δόλωςησ για τα ειςοδόματα: 

α) Προςώπου που κατοικεύ ςτην αλλοδαπό και αποκτϊ ειςϐδημα απϐ πηγό που βρύςκεται ςτην Ελλϊδα. 

β) Ανηλύκου ό προςώπου που ϋχει υποβληθεύ ςε δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη. 

γ) Προςώπου που απεβύωςε, για το οπούο η φορολογικό δόλωςη υποβϊλλεται απϐ τουσ κληρονϐμουσ του. 

δ) χολϊζουςασ κληρονομιϊσ. 

ε) Απϐ περιουςιακϊ ςτοιχεύα που ϋχουν τεθεύ υπϐ μεςεγγϑηςη, βρύςκονται ςε κατϊςταςη επιδικύασ ό αφοροϑν 
πτωχευτικό περιουςύα. 

Επύςησ, το παραλληλϐγραμμο με την ϋνδειξη "Αριθμϐσ Υορολογικοϑ Μητρώου του Υορολογικοϑ Εκπροςώπου" 
αφορϊ τον Α.Υ.Μ. του εκπροςώπου και ςυμπληρώνεται απαραύτητα, εφϐςον βϋβαια αναγρϊφονται ςτοιχεύα 
εκπροςώπου ςτο ςώμα τησ δόλωςησ. ε περύπτωςη που εκπρϐςωποσ εύναι η ςϑζυγοσ θα ςυμπληρώςει ςτο πεδύο 
αυτϐ τον δικϐ τησ Α.Υ.Μ. 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
τον πύνακα αυτϐ εύναι ςυγκεντρωμϋνεσ κϊποιεσ πληροφορύεσ, οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για τη ςωςτό 
εκκαθϊριςη τησ δόλωςησ και το ςωςτϐ υπολογιςμϐ του φϐρου ειςοδόματοσ. 

Για τη ςυμπλόρωςη του εν λϐγω πύνακα, επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" μϐνο ςε καταφατικό 
περύπτωςη. 

Κωδικού 327-328 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν ο ύδιοσ ό/και η ςϑζυγϐσ ςασ υποβϊλλετε δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ 
για πρώτη φορϊ. 

Κωδικού 319-320 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν εύςτε φορολογικϐσ κϊτοικοσ αλλοδαπόσ ο ύδιοσ ό/και η ςϑζυγϐσ ςασ και 
αποκτόςατε πραγματικϐ ειςϐδημα ςτην Ελλϊδα. 
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Κωδικού 015-016 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" αν ο ύδιοσ ό η ςϑζυγϐσ ςασ εύςτε αλλοδαπϐσ διπλωματικϐσ ό προξενικϐσ 
εκπρϐςωποσ, εργϊζεςτε ςε πρεςβεύα, διπλωματικό αποςτολό, προξενεύο ό αποςτολό αλλοδαποϑ κρϊτουσ για τη 
διεκπεραύωςη των κρατικών υποθϋςεων που εύςτε πολύτησ του εν λϐγω κρϊτουσ και κϊτοχοσ διπλωματικοϑ 
διαβατηρύου ό εργϊζεςτε ςε θεςμικϐ ϐργανο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό Διεθνοϑσ Οργανιςμοϑ που ϋχει 
εγκαταςταθεύ βϊςει διεθνοϑσ ςυνθόκησ την οπούα εφαρμϐζει η Ελλϊδα. 

Κωδικού 023-024 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" εϊν ο ύδιοσ ό και η ςϑζυγϐσ ςασ εύςτε υπϊλληλοσ του Τπουργεύου Εξωτερικών 
και των λοιπών δημϐςιων πολιτικών υπηρεςιών ό τησ Μϐνιμησ Αντιπροςωπεύασ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη ό 
ςτρατιωτικϐσ που υπηρετεύτε ςτην αλλοδαπό. Επύςησ επιλϋξτε "X" εϊν διαμϋνετε ςε ούκο ευγηρύασ ό ςε 
ψυχιατρικϐ κατϊςτημα ό εύςτε φυλακιςμϋνοσ. 

Κωδικϐσ 329 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν υποβϊλλετε τη δόλωςη ωσ κηδεμϐνασ ςχολϊζουςασ κληρονομιϊσ, 
μεςεγγυοϑχοσ, προςωρινϐσ διαχειριςτόσ, ό ςϑνδικοσ πτώχευςησ. 

Κωδικϐσ 330 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν υποβϊλλετε τη δόλωςη ωσ επύτροποσ, κηδεμϐνασ ανηλύκου ό δικαςτικϐσ 
ςυμπαραςτϊτησ. 

Κωδικϐσ 331 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν υποβϊλλετε τη δόλωςη ωσ κληρονϐμοσ του φορολογουμϋνου που 
απεβύωςε. 

Κωδικού 013-014 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", εϊν εςεύσ ό και η ςϑζυγϐσ ςασ εύςτε ςυνταξιοϑχοι και ϋχετε γεννηθεύ μϋχρι 31-
12-1949 

Κωδικού 017-018 

Έχετε κϊνει ϋναρξη επιτηδεϑματοσ για πρώτη φορϊ απϐ 1-1-2013 και μετϊ. 

Κωδικού 019-020 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" χωρύσ να τύθεται θϋμα επιλογόσ ςασ, αν εςεύσ ο ύδιοσ ό η ςϑζυγοσ ςασ εύςτε 
επιτηδευματύασ που εκδύδει ΑΠΤ, αςκεύτε επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα αλλϊ δεν ϋχετε την εμπορικό ιδιϐτητα, 
οϑτε διατηρεύτε επαγγελματικό εγκατϊςταςη ϊλλη απϐ την κατοικύα ςασ και εφϐςον ςυντρϋχουν αθροιςτικϊ οι 
ακϐλουθεσ δϑο (2) προϒποθϋςεισ: 

α) Έχετε ϋγγραφη ςϑμβαςη με τα φυςικϊ ό και νομικϊ πρϐςωπα τα οπούα λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ, 

β) Σα φυςικϊ ό και νομικϊ πρϐςωπα τα οπούα λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ ςασ δεν υπερβαύνουν τα τρύα (3) ό 
εφϐςον υπερβαύνουν τον αριθμϐ αυτϐ, ποςοςτϐ 75% των ακαθαρύςτων εςϐδων ςασ απϐ επιχειρηματικό 
δραςτηριϐτητα προϋρχεται απϐ ϋνα (1) απϐ τα πρϐςωπα που λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ. 

Κωδικού 027-028 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν εςεύσ ο ύδιοσ ό η ςϑζυγοσ ςασ αςκεύτε επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα με 
ιδιϐτητα εμπορικό και ϋχετε γεννηθεύ μϋχρι και την 31-12-1952. 

Κωδικού 025-026 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" εϊν εςεύσ ό και η ςϑζυγϐσ ςασ εμπύπτετε ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 73 του 
ν.3842/2010, με τισ οπούεσ δύδονται κύνητρα ςε επιχειρόςεισ που μειώνεται ο κϑκλοσ εργαςιών, προκειμϋνου να 
διατηρόςουν το προςωπικϐ τουσ. 

Κωδικού 007-008 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" και ςτα δϑο τετραγωνύδια εϊν ο ύδιοσ και η ςϑζυγϐσ ςασ κατοικεύτε μϐνιμα ςε 
νηςύ με πληθυςμϐ κϊτω απϐ 3.100 κατούκουσ. ε αυτόν την περύπτωςη πρϋπει να ςυνυποβϊλετε βεβαύωςη του 
Δημϊρχου ϐτι εύςτε γραμμϋνοι ςτα οικεύα δημοτολϐγια και ϐτι κατοικεύτε μϐνιμα ςτην περιφϋρεια του Δόμου ό 
τησ Κοινϐτητασ η οπούα βρύςκεται ςε νηςύ με πληθυςμϐ κϊτω απϐ 3.100 κατούκουσ, ςϑμφωνα με την τελευταύα 
απογραφό. την περύπτωςη που ο ϋνασ απϐ τουσ ςυζϑγουσ διαμϋνει λϐγω εργαςύασ ςε ϊλλον τϐπο, δικαιοϑται 
την απαλλαγό μϐνο ο ςϑζυγοσ που ο ύδιοσ και πιθανϐν και η οικογϋνειϊ του- τϋκνα κ.λπ., κατοικοϑν μϐνιμα ςτο 
νηςύ, οπϐτε επιλϋξτε "X" ςτο αντύςτοιχο τετραγωνύδιο. 

Επύςησ, επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" εϊν ο ύδιοσ ό/και η ςϑζυγϐσ ςασ εύςτε μϐνιμοι κϊτοικοι Κεφαλλονιϊσ. 

Κωδικού 385-386 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν εύςτε κϊτοικοι χώρασ - μϋλουσ τησ Ε.Ε. ό ΕΟΦ ο ύδιοσ ό και η ςϑζυγϐσ ςασ και 
αποκτόςατε ςτην Ελλϊδα πϊνω απϐ το 90% του παγκϐςμιου ειςοδόματϐσ ςασ. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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Κωδικού 029-030 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ" εϊν εςεύσ ό και η ςϑζυγϐσ ςασ ϋχετε περιουςύα (ακύνητα, καταθϋςεισ κ.λπ.) ςτην 
αλλοδαπό. 

Κωδικού 905-906 

Επιλϋξτε «Φ» πϊνω ςτη λϋξη «ΝΑΙ», εϊν εςεύσ ό/και η ςϑζυγϐσ ςασ εύςτε ολικώσ τυφλού ό παρουςιϊζετε βαριϊ 
κινητικό αναπηρύα με ποςοςτϐ 80% και ϊνω (ςυμπεριλαμβανομϋνου του 80%), Σα απαλλαςςϐμενα ποςϊ των 
πιο πϊνω προςώπων θα πρϋπει να ςυμπληρωθοϑν ςτουσ κωδικοϑσ 617 – 618 του πύνακα 6 τησ δόλωςησ. ε 
περύπτωςη που δεν υπϊρχει ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη ςυμπληρώνονται οι κωδικού 657-658. 

Κωδικού 913-914 

Επιλϋξτε «Φ» πϊνω ςτη λϋξη «ΝΑΙ», εϊν εςεύσ ό/και η ςϑζυγϐσ ςασ παρουςιϊζετε ποςοςτϐ αναπηρύασ 
τουλϊχιςτον 80%, ανεξαρτότωσ του εύδουσ τησ αναπηρύασ που παρουςιϊζετε. Σα απαλλαςςϐμενα ποςϊ των πιο 
πϊνω προςώπων θα πρϋπει να ςυμπληρωθοϑν ςτουσ κωδικοϑσ 619–620 του πύνακα 6 τησ δόλωςησ, ενώ ο τυχϐν 
φϐροσ που ϋχει παρακρατηθεύ για τα υπϐψη ποςϊ ςτουσ κωδικοϑσ 613–614 του ύδιου πύνακα. ε περύπτωςη που 
δεν υπϊρχει ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη ςυμπληρώνονται, αντύςτοιχα, οι κωδικού 659-660 και 433-434.  

Κωδικού 011-012 

Επιλϋξτε "X" πϊνω ςτη λϋξη "ΝΑΙ", αν εμπύπτετε ςτισ διατϊξεισ τησ περ. ε’ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 29 του 
ν.3986/2011, ςτισ οπούεσ υπϊγονται τα εξόσ πρϐςωπα: ο Πρϐεδροσ τησ Δημοκρατύασ, ο Πρϐεδροσ και οι 
Αντιπρϐεδροι τησ Βουλόσ, οι Βουλευτϋσ, ο Πρϐεδροσ και οι Αντιπρϐεδροι τησ Κυβϋρνηςησ, οι Τπουργού, οι 
Αναπληρωτϋσ Τπουργού και Τφυπουργού, οι Γενικού και Ειδικού Γραμματεύσ Τπουργεύων, οι Γενικού Γραμματεύσ 
των Αποκεντρωμϋνων Διοικόςεων, οι Περιφερειϊρχεσ, οι Ευρωβουλευτϋσ, οι Δόμαρχοι και τα πρϐςωπα των 
περιπτώςεων α΄ και β΄ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 56 του υντϊγματοσ, εφϐςον οι πϊςησ φϑςεωσ αποδοχϋσ και 
πρϐςθετεσ αμοιβϋσ ό απολαβϋσ τουσ εύναι τουλϊχιςτον ύςεσ με τισ αποδοχϋσ Γενικοϑ Γραμματϋα Τπουργεύου, 
ϐπωσ ορύζεται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν.3833/2010 (Α΄40) 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 3: ΜΕΙΩΗ ΥΟΡΟΤ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
τον πύνακα αυτϐ θα δώςετε τισ πληροφορύεσ που εύναι αναγκαύεσ για τη μεύωςη του ποςοϑ του φϐρου κατϊ 
διακϐςια (200) ευρώ, για τα ϊτομα με αναπηρύα κ.λπ. 

Απαντόςτε ςτα ερωτόματα του πύνακα ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ που ακολουθοϑν. 

Κωδικού 001-002  

Επιλϋξτε «Φ» πϊνω ςτη λϋξη «ΝΑΙ», εϊν εςεύσ ό/και η ςϑζυγϐσ ςασ παρουςιϊζετε αναπηρύα τουλϊχιςτον 67%. ε 
αυτό την περύπτωςη θα πρϋπει να ςυνυποβϊλλετε τισ προβλεπϐμενεσ γνωματεϑςεισ υγειονομικών επιτροπών, 
απϐ τισ οπούεσ να προκϑπτει το ποςοςτϐ αναπηρύασ 67% και ϊνω και η χρονικό τησ διϊρκεια. ε περύπτωςη που 
ϋχουν εκδοθεύ ελλιπεύσ γνωματεϑςεισ ό γνωματεϑςεισ απϐ αναρμϐδιεσ, βϊςει του εκϊςτοτε ιςχϑοντοσ 
νομοθετικοϑ πλαιςύου, υγειονομικϋσ επιτροπϋσ δεν εύναι δυνατϐ να γύνουν δεκτϋσ για την αναγνώριςη 
φορολογικών ελαφρϑνςεων. 

Κωδικού 005-006  

υμπληρώνεται ο αριθμϐσ των προςώπων που ϋχετε αναφϋρει ςτον πύνακα 8 εφϐςον αυτϊ παρουςιϊζουν 
αναπηρύα τουλϊχιςτον 67%. Ο αριθμϐσ (π.χ. «1», «2» κλπ) των προςώπων που ϋχουν ςυγγϋνεια με τον υπϐχρεο 
θα ςυμπληρωθεύ ςτο λευκϐ τετραγωνύδιο μετϊ τον κωδικϐ 005 και ο αριθμϐσ των προςώπων που ϋχουν 
ςυγγϋνεια με τη ςϑζυγο ςυμπληρώνεται ςτο λευκϐ τετραγωνύδιο μετϊ τον κωδικϐ 006. 

Κωδικού 009-010  

Επιλϋξτε «Φ» πϊνω ςτη λϋξη «ΝΑΙ», εϊν εςεύσ, η ςϑζυγοσ ςασ ό εξαρτώμενο μϋλοσ ςασ: 

α) Εύςτε ανϊπηροσ αξιωματικϐσ ό οπλύτησ που ϋχει αποςτρατευθεύ, ανεξϊρτητα εϊν η αναπηρύα ςασ προόλθε απϐ 
πολεμικό αιτύα ό ςε ειρηνικό περύοδο και ανεξϊρτητα απϐ το εϊν οφεύλεται ό ϐχι ςτην υπηρεςύα, 

β) Εύςτε αξιωματικϐσ με τραϑμα ό νϐςημα που επόλθε λϐγω κακουχιών ςε πολεμικό περύοδο,  

γ) Εύςτε ςτρατιωτικϐσ ςυνταξιοϑχοσ που δικαιοϑςτε αναπηρικό ςϑνταξη και δεν την παύρνετε διϐτι διοριςτόκατε 
ςε ϋμμιςθη δημϐςια θϋςη και παύρνετε μιςθϐ,  

δ) Εύςτε ςτρατιωτικϐσ ςυνταξιοϑχοσ που δικαιοϑςτε αναπηρικό ςϑνταξη και παραιτηθόκατε απϐ αυτό γιατύ 
επιλϋξατε τη ςϑνταξη με βϊςη τα χρϐνια τησ υπηρεςύασ ςασ,   

ε) Εύςτε θϑμα πολϋμου ό τρομοκρατικών ενεργειών και δικαιοϑςτε ςϑνταξη απϐ πολεμικό αιτύα,  

ςτ) Εύςτε θϑμα απϐ τον ϊμαχο πληθυςμϐ και λαμβϊνετε ςϑνταξη λϐγω πολεμικόσ αιτύασ, 

ζ) Εύςτε μϋλοσ οικογϋνειασ αξιωματικοϑ ό οπλύτη, ο οπούοσ απεβύωςε κατϊ την εκτϋλεςη διατεταγμϋνησ 
υπηρεςύασ ςε ειρηνικό περύοδο και δικαιοϑςτε να λαμβϊνετε ςϑνταξη απϐ τον Κρατικϐ Προϒπολογιςμϐ για την 
αιτύα αυτό, 

η) Δικαιοϑςτε ςϑνταξη απϐ το δημϐςιο ταμεύο ωσ ανϊπηροσ ό θϑμα εθνικόσ αντύςταςησ ό εμφυλύου πολϋμου. 

ΠΡΟΟΦΗ : Δεν θα ςυμπληρώνονται ταυτϐχρονα οι κωδικού 001-002 και 009-010 
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ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 4: ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΕΙ 
τον πύνακα αυτϐ θα ςυμπληρώνονται τα φορολογοϑμενα ειςοδόματϊ ςασ ανϊλογα με την  κατηγορύα 
προϋλευςόσ τουσ, καθώσ και τα ειςοδόματα αλλοδαπόσ προϋλευςησ. 

Ο πύνακασ αυτϐσ ϋχει επτϊ κεφϊλαια (Α, Β, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε). 

Ειδικϐτερα: 

ΠΙΝΑΚΑ 4Α: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ – ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΘΕΝΣΕ ΥΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΜΕΙΩΕΙ 

Σο ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα περιλαμβϊνει τα πϊςησ φϑςεωσ ειςοδόματα ςε χρόμα ό ςε εύδοσ που 
αποκτώνται ςτο πλαύςιο υφιςτϊμενησ, παρελθοϑςασ ό μελλοντικόσ εργαςιακόσ ςχϋςησ  και  εύναι αυτϐ που 
προκϑπτει απϐ μιςθοϑσ, ημερομύςθια, επιχορηγόςεισ, επιδϐματα κ.λπ. και γενικϊ απϐ κϊθε παροχό που 
καταβϊλλεται περιοδικϊ ωσ αντϊλλαγμα εξαρτημϋνησ εργαςύασ , καθώσ και  το ειςϐδημα που προκϑπτει απϐ 
ςυντϊξεισ (κϑριεσ ό επικουρικϋσ), μερύςματα ό βοηθόματα και κϊθε ϊλλου εύδουσ παροχϋσ που καταβϊλλουν οι 
αςφαλιςτικού φορεύσ ςτουσ ςυνταξιοϑχουσ τουσ, καθώσ και το ειςϐδημα απϐ ςυντϊξεισ που χορηγοϑνται απϐ 
επαγγελματικϊ ταμεύα που ϋχουν ςυςταθεύ με νϐμο. 

Ομούωσ ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα θεωρεύται και το ειςϐδημα που αποκτοϑν οι δικηγϐροι ωσ πϊγια 
αντιμιςθύα για την παροχό νομικών υπηρεςιών, καθώσ και το ειςϐδημα που αποκτοϑν οι ξεναγού οι οπούοι 
υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 37 του ν.1545/1985. 

Επύςησ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 13 του ν.4172/2013, ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα  θεωροϑνται 
και οι παροχϋσ ςε εύδοσ που λαμβϊνει ϋνασ εργαζϐμενοσ ό ςυγγενικϐ του πρϐςωπο ό κατϊ περύπτωςη ϐπου ρητϊ 
προβλϋπεται ςτο νϐμο ϋνασ εταύροσ ό μϋτοχοσ και οι οπούεσ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο αυτϐ 
ςυνυπολογύζονται και προςαυξϊνουν το φορολογητϋο ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα του δικαιοϑχου. 

Ωσ ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα θεωρεύται επύςησ, για τουσ ςκοποϑσ του Κ.Υ.Ε., το ειςϐδημα διευθυντών ό 
μελών του Δ εταιρειών, νομικών προςώπων ό νομικών οντοτότων καθώσ και το ειςϐδημα απϐ επιχειρηματικό 
δραςτηριϐτητα εφϐςον ςυντρϋχουν ςωρευτικϊ οι προϒποθϋςεισ που ορύζονται ςτην περ. ςτ΄ τησ παρ.2 του 
ϊρθρου 12 του ν.4172/2013 (κωδικού 325-326, 307-308).     

Καθαρϐ ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα εύναι αυτϐ που απομϋνει μετϊ την αφαύρεςη των ειςφορών ςτα 
Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα, που βαρϑνουν πραγματικϊ το μιςθωτϐ ό ςυνταξιοϑχο.  

ΠΡΟΟΦΗ: Για τον υπολογιςμϐ του καθαροϑ ειςοδόματοσ δεν πρϋπει να αφαιρϋςετε το ποςϐ του φϐρου 
και το ποςϐ ϋναντι τησ ειδικόσ ειςφορϊσ αλληλεγγϑησ του ϊρθρου 29 του νϐμου ν.3986/2011 που 
παρακρατόθηκε ςτισ αποδοχϋσ, οϑτε τισ κρατόςεισ που ϋγιναν απϐ το μιςθϐ για την εξϐφληςη 
ςτεγαςτικοϑ ό ϊλλου δανεύου. Επύςησ, οι κϊθε εύδουσ καθαρϋσ αποδοχϋσ, πρϐςθετεσ αμοιβϋσ, 
αποζημιώςεισ, ςυντϊξεισ που καταβλόθηκαν αναδρομικϊ μϋςα ςτο 2014 ςε μιςθωτοϑσ και 
ςυνταξιοϑχουσ βϊςει νϐμου, δικαςτηρύου ό ςυλλογικόσ ςϑμβαςησ, καθώσ και οι περιπτώςεισ που 
χορηγοϑνται καθυςτερημϋνα εύτε ςυντϊξεισ εύτε αναδρομικϊ απϐ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ, 
φορολογοϑνται ςτα ϋτη που ανϊγονται , καθϐςον χρϐνοσ απϐκτηςησ των αναδρομικών αυτών 
αποδοχών θεωρεύται ο χρϐνοσ που ο δικαιοϑχοσ απϐκτηςε δικαύωμα εύςπραξησ και θα δηλωθοϑν με 
ςυμπληρωματικό δόλωςη ςτο χρϐνο που αφοροϑν. 

ΠΡΟΟΦΗ: Διευκρινύζεται ϐτι απαλλϊςςεται απϐ το φϐρο ειςοδόματοσ και ϐχι απϐ κρατόςεισ κ.λπ., 
κϊθε επύδομα ό παροχό μϐνο εφϐςον αναφϋρεται ρητϊ ςτο ϊρθρο 14 του ν.4172/2013 ό ςτο νϐμο που 
χορηγεύ, αυτϊ. 

Ειδικϐτερα για τη ςυμπλόρωςη του πύνακα 4Α διευκρινύζουμε τα εξόσ: 

Κωδικού 301-302  

υμπληρώνεται το καθαρϐ ειςϐδημα, αθρούζοντασ ϐλα τα καθαρϊ ποςϊ που πόρατε ωσ μιςθωτϐσ απϐ μιςθοϑσ, 
ημερομύςθια, επιδϐματα, κ.λπ. καθώσ και το ποςϐ που προκϑπτει απϐ την αποτύμηςη τυχϐν χορηγοϑμενησ 
παροχόσ ςε εύδοσ που ςϑμφωνα με το ϊρθρο 13 του ν.4172/2013 προςαυξϊνει το φορολογητϋο ειςϐδημϊ ςασ.  
τουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ θα ςυμπληρωθοϑν και οι καθαρϋσ αποδοχϋσ ςυντακτών ό δημοςιογρϊφων που 
αποκτοϑν ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα. Σα ποςϊ αυτϊ αναγρϊφονται ςτισ βεβαιώςεισ αποδοχών που ςασ 
χορόγηςε ο εργοδϐτησ ςασ (Δημϐςιο, Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρόςεισ, Οργανιςμού κ.λπ.). 

Μαζύ με τη δόλωςη πρϋπει να ςυνυποβϊλετε βεβαύωςη του εργοδϐτη, απϐ την οπούα να προκϑπτει το εύδοσ των 
αποδοχών ό ςυντϊξεων, το ακαθϊριςτο και καθαρϐ ποςϐ, οι κρατόςεισ, ο φϐροσ που αναλογεύ και 
παρακρατόθηκε καθώσ και το ποςϐ που παρακρατόθηκε ϋναντι τησ ειδικόσ ειςφορϊσ αλληλεγγϑησ του ϊρθρου 
29 του ν.3986/2011. Ειδικϊ, οι μιςθωτού που δεν ειςϋπραξαν δεδουλευμϋνεσ αποδοχϋσ του ϋτουσ 2014 και δεν 
τουσ χορηγόθηκε βεβαύωςη αποδοχών λϐγω επύςχεςησ εργαςύασ ό λϐγω πτώχευςόσ του εργοδϐτη ό απϐ λϐγουσ 
ανώτερησ βύασ (π.χ. κατϊληψη) θα υποβϊλουν δόλωςη φϐρου ειςοδόματοσ χωρύσ να περιλϊβουν ςε αυτό τισ 
αποδοχϋσ τουσ αυτϋσ, αλλϊ θα πρϋπει να ςυνυποβϊλουν και υπεϑθυνη δόλωςη του ν.1599/1986 ςτην οπούα θα 
δηλώνεται ο λϐγοσ, για τον οπούο δεν χορηγόθηκε απϐ τον εργοδϐτη η ςχετικό βεβαύωςη αποδοχών 
(ςημειώνεται, ϐτι μϐνο ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ δικαιολογεύται για τουσ εργοδϐτεσ η μη χορόγηςη βεβαιώςεων 
αποδοχών). Οι μιςθωτού που δεν ειςϋπραξαν δεδουλευμϋνεσ αποδοχϋσ του ϋτουσ 2014 εύτε λϐγω οικονομικόσ 
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αδυναμύασ του εργοδϐτη τουσ, εύτε επειδό ϋχει γύνει επύςχεςη εργαςύασ ό πτώχευςη και ςτουσ οπούουσ χορηγεύται 
βεβαύωςη αποδοχών ςτην οπούα οι ανωτϋρω ανεύςπρακτεσ δεδουλευμϋνεσ αποδοχϋσ ςυμπληρώνονται ςε 
διακεκριμϋνη ςειρϊ, θα υποβϊλλουν δόλωςη φϐρου ειςοδόματοσ χωρύσ να δηλώςουν τισ ανεύςπρακτεσ αυτϋσ 
δεδουλευμϋνεσ αποδοχϋσ καθϐςον αυτϋσ θα δηλωθοϑν μεταγενϋςτερα ςτο χρϐνο εύςπραξόσ τουσ. 

ΠΡΟΟΦΗ: Διευκρινύζεται ϐτι οι ενδεύξεισ και τα ποςϊ που αναγρϊφονται ςτη βεβαύωςη αποδοχών ό 
ςυντϊξεων που χορηγεύ ο εργοδϐτησ ό ο αςφαλιςτικϐσ φορϋασ δεν επιτρϋπεται ςε καμιϊ περύπτωςη να 
μεταβϊλλονται. Εϊν ςυντρϋχει περύπτωςη, μεταβϊλλονται μϐνο απϐ τον κατϊ νϐμο αρμϐδιο εκδϐτη 
αυτών, ςτον οπούο πρϋπει να απευθϑνονται οι φορολογοϑμενοι. 

Κωδικού 303-304 

υμπληρώνεται το ϊθροιςμα των καθαρών ποςών απϐ κϑριεσ ςυντϊξεισ, που πόρατε ωσ ςυνταξιοϑχοσ απϐ κϑρια 
ταμεύα ςυντϊξεων. τουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ δεν θα ςυμπληρωθεύ το επύδομα κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ (ΕΚΑ) το 
οπούο ςυμπληρώνεται ςτουσ κωδικοϑσ 335-336 (ό 305-306 για τισ περιπτώςεισ που δεν υπϊρχει ηλεκτρονικό 
πληροφϐρηςη) του ΠΙΝΑΚΑ 6. Σα ποςϊ των ςυντϊξεων κ.λπ. ςυμπληρώνονται βϊςει των βεβαιώςεων αποδοχών 
ό ςυντϊξεων απϐ το αςφαλιςτικϐ ςασ ταμεύο. Αν ςτη βεβαύωςη περιλαμβϊνεται εκτϐσ απϐ την κϑρια ςϑνταξη και 
επικουρικό, αλλϊ ςε ξεχωριςτό ςειρϊ η καθεμιϊ, ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ θα ςυμπληρώνεται μϐνο το ποςϐ τησ 
κϑριασ ςϑνταξησ και το ποςϐ τησ επικουρικόσ ςϑνταξησ ςυμπληρώνεται ςτουσ κωδικοϑσ 321-322. 

Κωδικού 321-322  

υμπληρώνεται το ϊθροιςμα των καθαρών ποςών απϐ επικουρικϋσ ςυντϊξεισ, μερύςματα και βοηθόματα που 
πόρατε ωσ ςυνταξιοϑχοσ απϐ Σαμεύα Μετοχικϊ, Αρωγόσ ό Αλληλοβοηθεύασ και Επικουρικϊ. 

Κωδικού 325-326 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο ειςϐδημα που προϋρχεται απϐ αμοιβϋσ διευθυντών ό μελών Δ εταιρεύασ ό κϊθε 
ϊλλου νομικοϑ προςώπου ό νομικόσ οντϐτητασ για παροχό υπηρεςύασ που ςϑμφωνα με την περ.δ΄ τησ παρ.2 του 
ϊρθρου 12 του ν.4172/2013 αποτελεύ ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα. τουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ δεν 
ςυμπληρώνονται αμοιβϋσ μελών Δ που προϋρχονται απϐ διανομό κερδών. 

Κωδικού 307-308  

υμπληρώνεται το καθαρϐ ειςϐδημα απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα (αφαιρουμϋνων των αςφαλιςτικών 
ειςφορών) που αποκτόςατε  απϐ παροχό υπηρεςύασ προσ πελϊτεσ ςασ (φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό νομικϋσ 
οντϐτητεσ) υπϐ τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ οι οπούεσ πρϋπει να ςυντρϋχουν ςωρευτικϊ: 

α) να ϋχετε ϋγγραφη ςϑμβαςη με τουσ πελϊτεσ ςασ οι οπούοι λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ ςασ, και 

β) οι πελϊτεσ ςασ οι οπούοι λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ ςασ να μην υπερβαύνουν τουσ τρεύσ (3), ό εφϐςον 
υπερβαύνουν τον αριθμϐ αυτϐ, ποςοςτϐ 75% του ακαθϊριςτου ειςοδόματϐσ ςασ απϐ επιχειρηματικό 
δραςτηριϐτητα  να προϋρχεται απϐ ϋναν (1) απϐ τουσ πελϊτεσ ςασ οι οπούοι λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ ςασ. 

γ) να μην ϋχετε την εμπορικό ιδιϐτητα και 

δ) η επαγγελματικό ςασ ϋδρα να εύναι ύδια με την κατοικύα ςασ. 

Κωδικού 309-310 

υμπληρώνεται το καθαρϐ ποςϐ που προκϑπτει αφοϑ αθρούςετε τα πληρωτϋα ποςϊ (ονομαςτικό αξύα μεύον 
αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ) που αναγρϊφονται ςε ϐλα τα εργϐςημα ϋτουσ 2014, τα οπούα ςασ μεταβιβϊςτηκαν 
εξαιτύασ τησ παροχόσ εργαςύασ ςασ ςε διϊφορουσ εργοδϐτεσ.  

Κωδικού 311-312  

υμπληρώνεται το ειςϐδημα που προςδιορύζεται απϐ τισ αναλυτικϋσ καταςτϊςεισ (οικοδομικών ενςόμων, 
αυταςφϊλιςησ κ.λπ.) του αςφαλιςτικοϑ φορϋα (Ι.Κ.Α.). 

Κωδικού 343-344  

υμπληρώνεται το ειςϐδημα των περιπτώςεων 1,2,3,4 και 6 του πύνακα 4Α για το οπούο ςασ ϋχει χορηγηθεύ η 
ςχετικό βεβαύωςη και το οπούο δεν εύναι όδη προ-ςυμπληρωμϋνο ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ του ύδιου πύνακα 
κατϊ την ηλεκτρονικό υποβολό τησ δόλωςησ, ϐπωσ αυτϐ προκϑπτει απϐ την ϊθροιςη των ποςών που 
αναγρϊφονται ςτισ αντύςτοιχεσ ςτόλεσ των βεβαιώςεων αποδοχών που ςασ χορηγόθηκαν. τουσ ύδιουσ 
κωδικοϑσ ςυμπληρώνεται το ειςϐδημα που αποκτόςατε απϐ τη μορφό δικαιωμϊτων προαύρεςησ απϐκτηςησ 
μετοχών (παρ.4 ϊρθρου 13 ν.4172/2013) ςτισ περιπτώςεισ ϐπου το δικαύωμα αςκεύται ςε περύοδο που ϋχετε όδη 
αποχωρόςει απϐ την επιχεύρηςη που ςασ χορόγηςε τη ςυγκεκριμϋνη παροχό.  

Κωδικού 351-352 

Εφϐςον εύςτε μιςθωτϐσ ό ςυνταξιοϑχοσ, ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ ςυμπληρώνονται οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που 
καταβλόθηκαν απϐ εςϊσ τουσ ύδιουσ ςε αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ υποχρεωτικόσ αςφϊλιςησ για λϐγουσ ϐπωσ 
εξαγορϊ χρϐνου αςφϊλιςησ. Εφϐςον εύςτε μϋλοσ Δ.. και αποκτϊτε ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα τησ περ.δ΄ 
παρ.2 ϊρθρου 12 ν.4172/2013, ςτουσ ύδιουσ κωδικοϑσ ςυμπληρώνονται και οι ειςφορϋσ που εςεύσ οι ύδιοι 
αποδύδετε ςε αςφαλιςτικϊ ταμεύα εξαιτύασ υποχρεωτικόσ αςφϊλιςησ.  



 


ελ

ύδ
α

  1
8

 

Κωδικού 313-314  

υμπληρώνεται το ςϑνολο του φϐρου που αναλογεύ ςτα ειςοδόματα που δηλώνονται ςτουσ κωδικοϑσ  301-326 
(περ.1,2,3 και 4 του πύνακα 4Α), ϐπωσ αυτϐ προκϑπτει απϐ την ϊθροιςη των ποςών που αναγρϊφονται ςτισ 
αντύςτοιχεσ ςτόλεσ των βεβαιώςεων αποδοχών (φϐροσ που αναλογεύ). 

Κωδικού 315-316  

υμπληρώνεται το ςϑνολο του φϐρου που παρακρατόθηκε ςτα ειςοδόματα που δηλώνονται ςτουσ κωδικοϑσ  
301-326 (περ.1,2,3 και 4 του πύνακα 4Α), ϐπωσ αυτϐ προκϑπτει απϐ την ϊθροιςη των ποςών που αναγρϊφονται 
ςτισ αντύςτοιχεσ ςτόλεσ των βεβαιώςεων αποδοχών (φϐροσ που παρακρατόθηκε). 

Κωδικού 333-334  

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ ειδικόσ ειςφορϊσ αλληλεγγϑησ του ϊρθρου 29 του ν.3986/2011 που 
παρακρατόθηκε.  

Κωδικού 345-346  

υμπληρώνεται το ςϑνολο του φϐρου που αναλογεύ ςτα ειςοδόματα (απϐ μιςθωτό εργαςύα κ.λπ.) που δηλώςατε 
ςτουσ κωδικοϑσ 343-344 τησ περύπτωςησ 8 του πύνακα 4Α.  

Κωδικού 347-348  

υμπληρώνεται το ςϑνολο του φϐρου που παρακρατόθηκε ςτα ειςοδόματα (απϐ μιςθωτό εργαςύα κ.λπ.) που 
δηλώςατε ςτουσ κωδικοϑσ 343-344 τησ περύπτωςησ 8 του πύνακα 4Α.  

ΠΡΟΟΦΗ: Δεν αναγρϊφονται ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ (345-346, 347-348) αναλογοϑντεσ -
παρακρατηθϋντεσ  φϐροι που εύναι όδη προςυμπληρωμϋνοι ςτουσ κωδικοϑσ 313-314, 315-316 του 
πύνακα 4Α, ςϑμφωνα με την ϊθροιςη των ποςών που αναγρϊφονται ςτισ αντύςτοιχεσ ςτόλεσ των 
βεβαιώςεων αποδοχών. 

Κωδικού 349-350  

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ ειδικόσ ειςφορϊσ αλληλεγγϑησ του ϊρθρου 29 του ν.3986/2011 που 
παρακρατόθηκε για ειςοδόματα που δηλώςατε ςτουσ κωδικοϑσ 343-344 τησ περύπτωςησ 8 του πύνακα 4Α ϐπωσ 
αυτϐ προκϑπτει απϐ τισ ςχετικϋσ βεβαιώςεισ αποδοχών που ςασ χορηγόθηκαν. 

Δεν αναγρϊφονται ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ παρακρατηθϋντα ποςϊ ειδικόσ ειςφορϊσ αλληλεγγϑησ του ϊρθρου 29 
του ν.3986/2011 που εύναι όδη προςυμπληρωμϋνα ςτουσ κωδικοϑσ 333-334. 

Κωδικού 389-390 

 υμπληρώνεται το καθαρϐ ποςϐ απϐ μιςθοϑσ, ςυντϊξεισ κλπ αλλοδαπόσ προϋλευςησ ϐπου η Ελλϊδα ϋχει 
δικαύωμα φορολϐγηςησ και ςυνεπώσ επιβϊλλει φϐρο με βϊςη τισ διατϊξεισ του Κ.Υ.Ε. 

Κωδικού 651-652 

υμπληρώνεται το ποςϐ του φϐρου που αποδεδειγμϋνα καταβλόθηκε ςτην αλλοδαπό για το ειςϐδημα που 
ςυμπληρώνεται ςτουσ κωδικοϑσ 389-390 (ειςϐδημα απϐ μιςθοϑσ , ςυντϊξεισ κλπ αλλοδαπόσ προϋλευςησ ϐπου η 
Ελλϊδα ϋχει δικαύωμα φορολϐγηςησ . Η καταβολό του ποςοϑ του φϐρου ςτην αλλοδαπό αποδεικνϑεται με τα 
ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτον Κ.Υ.Δ. (ϊρθρο 16 ν.4174/2013) και ϐπωσ αυτϊ 
καθορύζονται ςτην ΠΟΛ. 1026/22.01.2014 Απϐφαςη Γ.Γ.Δ.Ε. (ΥΕΚ 170Β΄). την περύπτωςη που ο φϐροσ 
αλλοδαπόσ ϋχει καταβληθεύ ςε ϊλλο νϐμιςμα πϋραν του ευρώ (π.χ. ςε δολϊρια Η.Π.Α.), για τισ ανϊγκεσ τησ 
πύςτωςησ του φϐρου αλλοδαπόσ λαμβϊνεται υπϐψη η ιςοτιμύα ευρώ και ξϋνου νομύςματοσ, ϐπωσ αυτό 
προκϑπτει κατϊ την ημερομηνύα καταβολόσ του φϐρου ςτην αλλοδαπό που αναγρϊφεται ςτη ςχετικό βεβαύωςη 
τησ αρμϐδιασ φορολογικόσ αρχόσ ό Ορκωτοϑ Ελεγκτό. ε περύπτωςη ϐμωσ, πληρωμών που καταβϊλλονται 
περιοδικϊ, η μετατροπό θα πρϋπει να γύνει με βϊςη τη μϋςη ετόςια ιςοτιμύα, ϐπωσ αυτό καθορύζεται απϐ την 
Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. 

Κωδικού 391-392 

υμπληρώνεται το καθαρϐ ποςϐ απϐ μιςθοϑσ, ςυντϊξεισ κλπ αλλοδαπόσ προϋλευςησ ϐπου η Ελλϊδα, βϊςει 
.Α.Δ.Υ., ϋχει αποκλειςτικϐ δικαύωμα φορολϐγηςησ και ωσ εκ τοϑτου δεν πραγματοποιεύται πύςτωςη φϐρου που 
τυχϐν καταβλόθηκε ςτην αλλοδαπό. 

Κωδικού 393-394 

υμπληρώνεται το ποςϐ των αποδοχών που καταβϊλλονται απϐ ημεδαπϋσ εταιρεύεσ για μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ που 
παρϋχονται ςτην αλλοδαπό απϐ φορολογικϐ κϊτοικο Ελλϊδασ και οι οπούεσ δεν υπϐκεινται ςε παρακρϊτηςη 
φϐρου ςτην Ελλϊδα. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ που τυχϐν παρακρατόθηκε φϐροσ ςτην Ελλϊδα, αυτϐσ 
ςυμπληρώνεται ςτουσ κωδικοϑσ 313-314, 315-316, ενώ ϐ φϐροσ που παρακρατόθηκε και καταβλόθηκε ςτην 
αλλοδαπό ςτουσ κωδικοϑσ 651-652.  

ΠΙΝΑΚΑ 4Β: ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΣΕΡΟΤ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ 
ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

Για την εκκαθϊριςη των φορολογικών δηλώςεων φορολογικοϑ ϋτουσ 2014 φυςικών προςώπων που αποκτοϑν 



 


ελ

ύδ
α

  1
9

 

ειςοδόματα απϐ τισ υπηρεςύεσ τουσ ωσ αξιωματικού ό κατώτερο πλόρωμα ςε πλούα του εμπορικοϑ ναυτικοϑ, 
προκειμϋνου τα ειςοδόματα αυτϊ να φορολογηθοϑν με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ τησ παρ.2 του ϊρθρου 15 του 
ν.4172/2013, απαιτεύται να ςυμπληρωθοϑν οι οικεύεσ ενδεύξεισ του πύνακα 4Β. Διευκρινύζεται, ϐτι  ενώ ςτα 
παρελθϐντα ϋτη υποβϊλλονταν Ε.Ε.Δ (Ειδικϐ Ενημερωτικϐ Δελτύο) για τουσ αξιωματικοϑσ και το κατώτερο 
πλόρωμα του εμπορικοϑ ναυτικοϑ, απϐ το φορολογικϐ ϋτοσ 2014 δεν απαιτεύται πλϋον η υποβολό του Ε.Ε.Δ., και 
οι κωδικού του Δελτύου αυτοϑ ενςωματώνονται ςτο ϋντυπο τησ δόλωςησ (Ε1) και αποτελοϑν αναπϐςπαςτο 
κομμϊτι αυτόσ (πύνακασ 4Β). 

Ειδικϐτερα για τη ςυμπλόρωςη του πύνακα 4Β διευκρινύζουμε τα εξόσ: 

Κωδικού 255-256 

υμπληρώνονται αθροιςτικϊ οι καθαρϋσ αποδοχϋσ, που ϋχουν καταβληθεύ μϋςα ςτο 2014 ςε ευρώ, και ςε ξϋνο 
νϐμιςμα (μετϊ τη μετατροπό τουσ ςε ευρώ). Σονύζεται, ϐτι η ςυμπλόρωςη των κωδικών  255-256 γύνεται με την 
ορθό μεταφορϊ των ποςών των καθαρών αποδοχών αθροιςτικϊ, ϐπωσ αυτϊ προκϑπτουν απϐ την οικεύα 
βεβαύωςη των αποδοχών. Οι βεβαιώςεισ αυτϋσ πρϋπει να παρουςιϊζουν το χρϐνο παροχόσ εργαςύασ και τισ 
αμοιβϋσ που καταβλόθηκαν πραγματικϊ και ϐχι μϐνο τισ αμοιβϋσ που προβλϋπουν οι ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ. Η 
μετατροπό ςε ευρώ πρϋπει να γύνει με βϊςη την επύςημη ιςοτιμύα του ευρώ προσ το ξϋνο νϐμιςμα, κατϊ το χρϐνο 
καταβολόσ των αμοιβών. 

Κωδικού 251-252 

υμπληρώνονται αθροιςτικϊ οι καθαρϋσ αποδοχϋσ, που ϋχουν καταβληθεύ μϋςα ςτο 2014 ςε ευρώ, και ςε ξϋνο 
νϐμιςμα (μετϊ τη μετατροπό τουσ ςε ευρώ) για τισ οπούεσ ςασ ϋχει χορηγηθεύ η ςχετικό βεβαύωςη και οι οπούεσ 
δεν εύναι όδη προ-ςυμπληρωμϋνεσ ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ του ύδιου πύνακα (κωδικού 255-256) κατϊ την 
ηλεκτρονικό υποβολό τησ δόλωςησ. 

Κωδικού 257-258 

τουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ, ςυμπληρώνεται αθροιςτικϊ ο φϐροσ που αναλογεύ, ϐπωσ αυτϐσ αναγρϊφεται ςτην 
οικεύα ςτόλη των βεβαιώςεων αποδοχών. 

Κωδικού 259-260 

υμπληρώνεται αθροιςτικϊ ο φϐροσ που αναλογεύ, για τον οπούο ςασ ϋχει χορηγηθεύ η ςχετικό βεβαύωςη και ο 
οπούοσ δεν εύναι όδη προ-ςυμπληρωμϋνοσ ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ του ύδιου πύνακα (257-258) κατϊ την 
ηλεκτρονικό υποβολό τησ δόλωςησ. 

Κωδικού 261-262 

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ ειδικόσ ειςφορϊσ αλληλεγγϑησ του ϊρθρου 29 του ν.3986/2011 που ςασ 
παρακρατόθηκε ϐπωσ αυτϐ προκϑπτει απϐ τισ ςχετικϋσ βεβαιώςεισ αποδοχών που ςασ χορηγόθηκαν.  

Δεν αναγρϊφονται ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ παρακρατηθϋντα ποςϊ ειδικόσ ειςφορϊσ αλληλεγγϑησ του ϊρθρου 29 
του ν.3986/2011 που εύναι όδη προςυμπληρωμϋνα ςτουσ κωδικοϑσ 333-334. 

Κωδικού 263-264 

Εφϐςον υπηρετεύτε ςε πλούο με ξϋνη ςημαύα και ο φϐροσ ειςοδόματοσ για τισ αποδοχϋσ απϐ τισ υπηρεςύεσ ςασ 
αυτϋσ ϋχει καταβληθεύ ςτην αλλοδαπό, τϐτε ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ ςυμπληρώνονται  οι ςυνολικϋσ αποδοχϋσ για 
τισ οπούεσ ο φϐροσ καταβλόθηκε ςτην αλλοδαπό. 

Κωδικού 265-266 

τουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ ςυμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ του φϐρου που παρακρατόθηκε και ϋχει καταβληθεύ 
ςτην αλλοδαπό. Σο ποςϐ του φϐρου αυτοϑ δεν ςυμπληρώνεται ςτουσ κωδικοϑσ αριθμοϑσ 313 – 316, 345-348 
του πύνακα 4Α, οϑτε ςτουσ κωδικοϑσ αριθμοϑσ 257 – 258, 259-260 του πύνακα 4Β. 

Κωδικού 253-254 

Εφϐςον αποκτϊτε ςυγχρϐνωσ μϋςα ςτην ύδια χρόςη αμοιβϋσ κατώτερου πληρώματοσ και αμοιβϋσ αξιωματικοϑ 
του εμπορικοϑ ναυτικοϑ, τϐτε ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ, ςυμπληρώνονται μϐνο οι καθαρϋσ αποδοχϋσ που 
καταβλόθηκαν μϋςα ςτο 2014 και αφοροϑν τισ αμοιβϋσ ςασ ωσ  κατώτερο πλόρωμα του εμπορικοϑ ναυτικοϑ 
(αθροιςτικϊ ςε ευρώ, καθώσ και ςε ξϋνο νϐμιςμα, μετϊ τη μετατροπό τουσ ςε ευρώ), ανεξϊρτητα απϐ το 
ςυντελεςτό φϐρου που παρακρατόθηκε. Οι κωδικού αυτού ςυμπληρώνονται ΜΟΝΟ ςτην περύπτωςη που  
αποκτϊτε ςυγχρϐνωσ μϋςα ςτην ύδια χρόςη αμοιβϋσ κατώτερου πληρώματοσ και αμοιβϋσ αξιωματικοϑ του 
εμπορικοϑ ναυτικοϑ, προκειμϋνου να γύνει η εκκαθϊριςη του φϐρου.  

Επύςησ, επιςημαύνεται ϐτι ςτην περύπτωςη αυτό, ςυμπληρώνονται ςυγχρϐνωσ και οι κωδικού αριθμού 255-256 ό 
251-252 με το ϊθροιςμα των καθαρών αποδοχών ςασ, τϐςο αυτών που προϋρχονται απϐ την απαςχϐληςό ςασ 
ωσ κατώτερου πληρώματοσ, ϐςο και αυτών που προϋρχονται απϐ την απαςχϐληςό ςασ ωσ αξιωματικϐσ του 
εμπορικοϑ ναυτικοϑ. 

Κωδικού 267-268 

Εφϐςον υπηρετεύτε ςε πλούο με ξϋνη ςημαύα και αποκτϊτε ςυγχρϐνωσ μϋςα ςτην ύδια χρόςη αμοιβϋσ κατώτερου 
πληρώματοσ και αμοιβϋσ αξιωματικοϑ και ο φϐροσ ειςοδόματοσ για τισ αποδοχϋσ απϐ τισ υπηρεςύεσ ςασ αυτϋσ 
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ϋχει καταβληθεύ ςτην αλλοδαπό, τϐτε ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ ςυμπληρώνονται μϐνο οι καθαρϋσ αποδοχϋσ που 
καταβλόθηκαν μϋςα ςτο 2014 και αφοροϑν τισ αμοιβϋσ ςασ ωσ κατώτερο πλόρωμα. Οι κωδικού αυτού αφοροϑν 
καθαρϋσ αποδοχϋσ κατώτερου πληρώματοσ για τισ οπούεσ ο φϐροσ καταβλόθηκε ςτην αλλοδαπό και  
ςυμπληρώνονται ΜΟΝΟ ςτην περύπτωςη που αποκτϊτε ςυγχρϐνωσ μϋςα ςτην ύδια χρόςη αμοιβϋσ κατώτερου 
πληρώματοσ και αμοιβϋσ αξιωματικοϑ. 

Επύςησ, επιςημαύνεται ϐτι ςτην περύπτωςη αυτό, ςυμπληρώνονται ςυγχρϐνωσ και οι κωδικού αριθμού 263-264 με 
το ςϑνολο των καθαρών αποδοχών ςασ για τισ οπούεσ ο φϐροσ καταβλόθηκε ςτην αλλοδαπό, τϐςο αυτϋσ που 
προϋρχονται απϐ την απαςχϐληςό ςασ ωσ κατώτερο πλόρωμα, ϐςο και αυτϋσ που προϋρχονται απϐ την 
απαςχϐληςό ςασ ωσ αξιωματικϐσ. 

Κωδικού 201-202 

υμπληρώνεται ο κωδικϐσ (1) αν πρϐκειται για αμοιβϋσ αξιωματικοϑ εμπορικοϑ ναυτικοϑ, ο κωδικϐσ (2) αν 
πρϐκειται για αμοιβϋσ κατώτερου πληρώματοσ εμπορικοϑ ναυτικοϑ, και ο κωδικϐσ (3) αν αποκτϊτε ςυγχρϐνωσ 
ςτην ύδια χρόςη αμοιβϋσ  κατώτερου πληρώματοσ και  αμοιβϋσ αξιωματικοϑ εμπορικοϑ ναυτικοϑ .  

ΠΙΝΑΚΑ Γ1: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Καθαρϐ ειςϐδημα απϐ ϊςκηςη αγροτικόσ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ 

Κωδικού 461-462  

Μεταφϋρεται το καθαρϐ ειςϐδημα απϐ την ϊςκηςη ατομικόσ αγροτικόσ δραςτηριϐτητασ απϐ το ϋντυπο Ε3 του 
οπούου η ςυμπλόρωςη εύναι απαραύτητη  για το φορολογικϐ  ϋτοσ 2014. 

Όςον αφορϊ ςτον τρϐπο φορολϐγηςησ του ειςοδόματοσ απϐ αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα: 

Απϐ 01.01.2014 καταργεύται η φορολϐγηςη του αγροτικοϑ ειςοδόματοσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 42 του ν.2238/94 
(τεκμαρτϐσ προςδιοριςμϐσ του αγροτικοϑ ειςοδόματοσ) και το ειςϐδημα που αποκτϊται απϐ αγροτικό 
επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, φορολογεύται πλϋον ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 1 του αρ. 21 του ν.4172 
(με λογιςτικϐ τρϐπο) και τα κϋρδη απϐ ατομικό αγροτικό επιχεύρηςη φορολογοϑνται με ςυντελεςτό δεκατρύα 
τοισ εκατϐ (13%) (παρ. 3 του αρ.29 του ν.4172/2013). 

υγκεκριμϋνα, ϐςοι αποκτοϑν ειςϐδημα απϐ ατομικό αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, ανεξϊρτητα απϐ 
το αν απαλλϊςςονται ό ϐχι απϐ την τόρηςη βιβλύων του ΚΥΑ και την ϋνταξη τουσ ό ϐχι ςτο ειδικϐ καθεςτώσ 
Υ.Π.Α., προςδιορύζουν τα ακαθϊριςτα ϋςοδα και τα κϋρδη τουσ λογιςτικϊ (με βϊςη τα τηροϑμενα βιβλύα και 
ςτοιχεύα). Οι αγρϐτεσ που δεν εύναι υπϐχρεοι και δεν τηροϑν βιβλύα θα προςδιορύζουν τα κϋρδη τουσ με βϊςη τα 
δεδομϋνα των φορολογικών ςτοιχεύων που προβλϋπονται απϐ τον Κ.Υ.Α.., και οφεύλουν να τηροϑν και να 
διαφυλϊςςουν ϋωσ το χρϐνο παραγραφόσ.  Επιπρϐςθετα, ςε περύπτωςη που αγρϐτεσ μη υπϐχρεοι ςε ϋκδοςη 
ςτοιχεύων ϋχουν πραγματοποιόςει και λιανικϋσ πωλόςεισ, προςθϋτουν ςτα ακαθϊριςτα ϋςοδϊ τουσ και τισ 
πωλόςεισ αυτϋσ που αποδεικνϑονται εύτε με απλϋσ αποδεύξεισ εύςπραξησ, εύτε με οποιοδόποτε ϊλλο πρϐςφορο 
μϋςο. 

Κωδικού 463-464 

Αναγρϊφονται τα ςυνολικϊ καθαρϊ κϋρδη απϐ ατομικό αγροτικό  δραςτηριϐτητα ςτην αλλοδαπό 

Κωδικού 465-466 

Ζημιϊ απϐ αγροτικό  επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα 

Ο διαχωριςμϐσ των δραςτηριοτότων (εμπορικό - αγροτικό) προκειμϋνου να εφαρμοςτεύ ο διαφορετικϐσ 
φορολογικϐσ ςυντελεςτόσ ανϊλογα με την δραςτηριϐτητα ϋχει εφαρμογό και για τισ διαδικαςύεσ μεταφορϊσ τησ 
ζημιϊσ. Η ζημύα απϐ αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα δϑναται να ςυμψηφιςτεύ μϐνο με κϋρδη απϐ   
αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα. 

Η διαδικαςύα τησ μεταφορϊσ ζημιϊσ, ϐπωσ ορύζεται με τισ διατϊξεισ του ϊρθρ. 27 του ν.4172/2013, ιςχϑει και για 
την ϊςκηςη αγροτικόσ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ. Επύςησ ϋχουν εφαρμογό και οι διατϊξεισ του ϊρθρ. 34 
του ιδύου νϐμου περύ διαφορϊσ ειςοδόματοσ και υπολογιςμϐσ του φϐρου αυτόσ. ε ςυνδυαςμϐ των ανωτϋρω 
διατϊξεων προκϑπτει ϐτι εϊν κϊποιοσ εμφανύζει ζημιϊ αλλϊ φορολογεύται βϊςει τεκμηρύου για το τρϋχον 
φορολογικϐ ϋτοσ, δεν δικαιοϑται να μεταφϋρει αυτό τη ζημιϊ για ςυμψηφιςμϐ ςτα επϐμενα φορολογικϊ ϋτη.  

Κωδικού 467-468 

Αναγρϊφονται οι ζημιϋσ προηγουμϋνων ετών που προϋκυψαν απϐ την ϊςκηςη ατομικόσ αγροτικόσ 
δραςτηριϐτητασ ςτην ημεδαπό ςε περύπτωςη τόρηςησ διπλογραφικών βιβλύων 

Κωδικού 475-476 

Ακαθϊριςτα ϋςοδα απϐ ϊςκηςη ατομικόσ αγροτικόσ δραςτηριϐτητασ  

Σα ϋςοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δαςοκομικών, υλοτομικών και 
αλιευτικών προώϐντων, που προϋρχονται εύτε απϐ την πώληςη των προώϐντων που παρϊγουν εύτε απϐ την 
εξαγωγό τουσ, και ανεξϊρτητα απϐ τον τϐπο και τον τρϐπο (λιανικώσ ό χονδρικώσ) προκειμϋνου να 
φορολογηθοϑν με ςυντελεςτό 13%. Ειδικϐτερα, οι ωσ ϊνω παραγωγού φορολογοϑνται με ςυντελεςτό 13% μϐνο 
ςτην περύπτωςη πώληςησ (χονδρικώσ ό λιανικώσ) των δικών τουσ προώϐντων, δηλαδό των προώϐντων που ϋχουν 
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παρϊγει οι ύδιοι (και μϐνο για αυτϊ) εύτε απϐ δικϐ τουσ κατϊςτημα εύτε ςε λαώκϋσ αγορϋσ. Επομϋνωσ, προϒπϐθεςη 
για την εφαρμογό του ςυντελεςτό 13% ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω, εύναι τα πωλοϑμενα προώϐντα να παρϊγονται 
αποκλειςτικϊ απϐ τον πωλητό τουσ-παραγωγϐ και να μην ϋχουν υποςτεύ μεταπούηςη. την ϋννοια τησ 
μεταπούηςησ δε ςυμπεριλαμβϊνεται η απλό ςυςκευαςύα. την περύπτωςη που ο παραγωγϐσ των παραπϊνω 
προώϐντων πωλεύ (λιανικώσ ό χονδρικώσ), παρϊλληλα με τα δικϊ του, και προώϐντα που ϋχει προμηθευτεύ απϐ 
ϊλλουσ παραγωγοϑσ, τϐτε θεωρεύται ϐτι αςκεύται παρϊλληλα επιχειρηματικό εμπορικό δραςτηριϐτητα και για τα 
ϋςοδα αυτϊ (δηλαδό για τα ϋςοδα που προϋρχονται απϐ την πώληςη προώϐντων τρύτων, και μϐνο για αυτϊ) 
εφαρμϐζεται ο φορολογικϐσ ςυντελεςτόσ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 29 του ν.4172/2013 (26% ό 33%).  Επύςησ, ο 
φορολογικϐσ ςυντελεςτόσ 13% δεν εφαρμϐζεται για δραςτηριϐτητεσ εκμετϊλλευςησ του εξοπλιςμοϑ των 
παραπϊνω παραγωγών (π.χ. μύςθωςη αγροτικών μηχανημϊτων κλπ) καθώσ η δραςτηριϐτητα αυτό ςυνιςτϊ 
παροχό υπηρεςιών ςε τρύτουσ και ϐχι αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα. Παρομούωσ, η αμοιβό που τυχϐν 
λαμβϊνει παραγωγϐσ των παραπϊνω προώϐντων για υπηρεςύεσ που παρϋχει ο ύδιοσ ςε ϊλλουσ αγρϐτεσ δεν 
αποτελεύ αγροτικϐ ειςϐδημα (ςχετικό η εγκϑκλιοσ  Δ12 Α  1109216  ΕΞ2014 / 24.07.2014). 

Αγροτικϋσ Επιδοτόςεισ και Αποζημιώςεισ  

Ειδικϊ για τουσ αςκοϑντεσ ατομικό αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, οι αγροτικϋσ ενιςχϑςεισ και 
επιδοτόςεισ που χορηγοϑνται ςτα πλαύςια τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ, περιλαμβϊνονται ςτον προςδιοριςμϐ 
του κϋρδουσ απϐ αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα μϐνο κατϊ το μϋροσ των επιδοτόςεων και ενιςχϑςεων 
που υπερβαύνει τα δώδεκα χιλιϊδεσ (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικϋσ αποζημιώςεισ ςτο ςϑνολϐ τουσ, δεν 
ςυνυπολογύζονται. Επομϋνωσ το μϋροσ των αγροτικών επιδοτόςεων/ενιςχϑςεων που υπερβαύνει τα δώδεκα 
χιλιϊδεσ (12.000) ευρώ λαμβϊνεται υπϐψη κατϊ την διαδικαςύα προςδιοριςμοϑ του κϋρδουσ απϐ την ϊςκηςη 
αγροτικόσ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ που διενεργεύται ςτο ϋντυπο Ε3 και κατϐπιν μεταφϋρεται ςτουσ 
κωδικοϑσ 461-462 του εντϑπου Ε1. 

Κωδικού 469-470 

Αναγρϊφονται οι φϐροι που παρακρατόθηκαν και καταβλόθηκαν ςτην αλλοδαπό. 

ΠΙΝΑΚΑ Γ2: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

Κωδικού 401-402 

Αναγρϊφονται τα ςυνολικϊ καθαρϊ κϋρδη απϐ την ϊςκηςη ατομικόσ επιχεύρηςησ ςτην ημεδαπό, μεταφερϐμενα 
απϐ το Ε3 το οπούο ςυνυποβϊλλεται με τη δόλωςη. Περιλαμβϊνονται  ςυνολικϊ κϋρδη ανεξαρτότωσ τόρηςησ 
απλογραφικών ό διπλογραφικών βιβλύων, απϐ εμπορύα-μεταπούηςη και παροχό υπηρεςιών γενικϊ 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των πρώην ελευθϋριων επαγγελμϊτων του ν.2238/1994. τον κωδικϐ αυτϐ δεν 
ςυμπεριλαμβϊνονται κϋρδη απϐ αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα τα οπούα αναγρϊφονται ςτον 
υποπύνακα Γ1. Επύςησ, ςτουσ παραπϊνω κωδικοϑσ αναγρϊφονται τα καθαρϊ κϋρδη επιτηδευματιών, ϋςτω και αν 
απαλλϊςςονται ό δεν υποχρεοϑνται ςε τόρηςη βιβλύων του Κ.Υ.Α.. καθϐςον και για τουσ παραπϊνω υπϐχρεουσ 
τα κϋρδη τουσ προςδιορύζονται λογιςτικϊ, δηλαδό ϋςοδα μεύον ϋξοδα.   

Κωδικού 413-414 

Αναγρϊφεται η ζημύα (εκτϐσ τησ ζημύασ απϐ αγροτικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα) του ύδιου φορολογικοϑ 
ϋτουσ απϐ ατομικό επιχεύρηςη ςτην ημεδαπό η οπούα μεταφϋρεται απϐ το ϋντυπο Ε3  που ςυνυποβϊλλεται με τη 
δόλωςη.  

Κωδικού 415-416 

Αναγρϊφεται το υπϐλοιπο τησ ζημύασ προηγοϑμενων φορολογικών ετών, που προϋρχεται απϐ ατομικό 
επιχεύρηςη ςτην ημεδαπό, ϐταν υπϊρχει δικαύωμα να μεταφερθεύ διαδοχικϊ ςτα επϐμενα 5 φορολογικϊ ϋτη για 
ςυμψηφιςμϐ. 

Κωδικού 425-426 

Αναγρϊφονται τα ακαθϊριςτα ϋςοδα απϐ την ατομικό ϊςκηςη επιχεύρηςησ ςτην ημεδαπό. Σα  ποςϊ των 
κωδικών αυτών δεν επηρεϊζουν την εκκαθϊριςη. 

Κωδικού 403-404 

Αναγρϊφονται τα ακαθϊριςτα ϋςοδα απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα που αποκτοϑνται απϐ φυςικϊ 
πρϐςωπα μη επιτηδευματύεσ, δηλαδό μη υπϐχρεουσ ςε τόρηςη βιβλύων και ςτοιχεύων βϊςει του Κ.Υ.Α. ϐπωσ π.χ. 
ειςοδόματα ειςηγητών ςεμιναρύων, ειςοδόματα αποκτηθϋντα με τύτλο κτόςησ του Κ.Υ.Α.. κ.λπ. εφϐςον οι 
δικαιοϑχοι των ειςοδημϊτων αυτών δεν αςκοϑν ϊλλη επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα. Σα ειςοδόματα αυτϊ 
φορολογοϑνται εξολοκλόρου, χωρύσ την αφαύρεςη επιχειρηματικών δαπανών και κρϊτηςησ τελών χαρτοςόμου.  

Κωδικού 409-410 

Αναγρϊφονται τα ακαθϊριςτα ϋςοδα απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα των  παραπϊνω δικαιοϑχων (μη 
επιτηδευματιών), ϐταν ο καταβϊλλων  τισ αμοιβϋσ τουσ, δεν απϋςτειλε ηλεκτρονικϊ μϋςω διαδικτϑου ωσ ϐφειλε, 
τα ςτοιχεύα τησ «βεβαύωςησ αμοιβών απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα» με βϊςη την ΠΟΛ.:1051/19 
Υεβρουαρύου 2015 Απϐφαςη τησ Γ.Γ.Δ.Ε..  
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Κωδικού 427-428 

Αναγρϊφονται τα ακαθϊριςτα ϋςοδα που φορολογοϑνται ωσ ειςϐδημα απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, ςτισ 
περιπτώςεισ  που  εντϊςςονται ςτην ϋννοια τησ επιχειρηματικόσ ςυναλλαγόσ κατϊ τισ διατϊξεισ τησ παρ.3 του 
ϊρθρου 21 του ν.4172/2013 δηλαδό, ςτισ περιπτώςεισ μεμονωμϋνων ςυμπτωματικών πρϊξεων καθώσ και 
ςυςτηματικόσ διενϋργειασ πρϊξεων (τρεύσ και ϊνω ομοειδεύσ ςυναλλαγϋσ εντϐσ εξαμόνου ό εντϐσ διετύασ ςτην 
περύπτωςη ακινότων) ςτισ οπούεσ δεν υπϊρχει υποχρϋωςη τόρηςησ βιβλύων και ςτοιχεύων του Κ.Υ.Α... 

Κωδικού 411-412 

Αναγρϊφονται τα καθαρϊ κϋρδη απϐ την ϊςκηςη ατομικόσ επιχεύρηςησ ςτην αλλοδαπό. Επιςημαύνεται ϐτι τα 
κϋρδη που προϋρχονται απϐ ςυμμετοχό ςε εταιρεύεσ τησ αλλοδαπόσ που φορολογοϑνται ωσ νομικϊ πρϐςωπα 
ςτην αλλοδαπό και διανϋμουν κϋρδη ςτα μϋλη τουσ, φορολογικοϑσ κατούκουσ Ελλϊδασ, αποτελοϑν ειςϐδημα απϐ 
κεφϊλαιο (μερύςματα) και αναγρϊφονται ςτουσ ανϊλογουσ κωδικοϑσ του υποπύνακα Δ1. 

Κωδικού 601-602 

Αναγρϊφονται  τα ποςϊ των φϐρων που προκαταβλόθηκαν για τα ειςοδόματα (θετικϊ ό αρνητικϊ) που 
περιλαμβϊνονται ςτουσ κωδικοϑσ 401-402 και 413-414 (υποπύνακασ Γ2), εφϐςον υπϊρχουν ςχετικϋσ βεβαιώςεισ 
και ο φϐροσ ϋχει υπολογιςτεύ με τα ποςοςτϊ που αναφϋρονται ςτην ϋνδειξη αυτό. Επύςησ, το ποςϐ τησ 
προκαταβολόσ φϐρου που υπολογύζεται απϐ τουσ οικεύουσ δικηγορικοϑσ ςυλλϐγουσ επύ των ακαθαρύςτων 
αμοιβών των δικηγϐρων, καθώσ και το ποςϐ τησ παρακρϊτηςησ φϐρου επύ των μεριςμϊτων που καταβϊλλονται 
ςτουσ δικηγϐρουσ απϐ τουσ οικεύουσ δικηγορικοϑσ ςυλλϐγουσ. 

Κωδικού 605-606 

Αναγρϊφονται τα ποςϊ των φϐρων που παρακρατόθηκαν για τα αντύςτοιχα ειςοδόματα επιχειρηματικόσ 
δραςτηριϐτητασ  που περιλαμβϊνονται ςτουσ κωδικοϑσ 425-426, 403-404, 409-410 του υποπύνακα Γ2, εφϐςον 
υπϊρχουν ςχετικϋσ βεβαιώςεισ.  

Κωδικού 611-612 

Αναγρϊφονται τα ποςϊ των προκαταβληθϋντων ό παρακρατηθϋντων φϐρων ϐπωσ αναγρϊφονται και ςτισ 
περιπτώςεισ 9 και 10 του υποπύνακα Γ2 για τουσ οπούουσ ςασ ϋχουν χορηγηθεύ οι ςχετικϋσ βεβαιώςεισ και οι 
οπούοι δεν εύναι όδη προςυμπληρωμϋνοι ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ του ύδιου πύνακα κατϊ την ηλεκτρονικό 
υποβολό τησ δόλωςησ, λϐγω μη υποβολόσ των ςτοιχεύων των βεβαιώςεων αποδοχών ό αμοιβών με τη χρόςη 
ηλεκτρονικόσ μεθϐδου επικοινωνύασ μϋςω διαδικτϑου (TAXISnet ΠΟΛ.:1051/19 Υεβρουαρύου 2015) απϐ τουσ 
υπϐχρεουσ. 

Κωδικού 653-654 

Αναγρϊφονται τα ποςϊ των φϐρων που καταβλόθηκαν αποδεδειγμϋνα ςτην αλλοδαπό, για τα ειςοδόματα απϐ 
επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα που αποκτόθηκαν ςτην αλλοδαπό. ε περύπτωςη παρακρϊτηςησ φϐρου 
απαιτεύται  βεβαύωςη του αλλοδαποϑ φυςικοϑ ό νομικοϑ προςώπου που παρακρϊτηςε το φϐρο θεωρημϋνη απϐ 
την αρμϐδια φορολογικό αρχό ό βεβαύωςη ορκωτοϑ ελεγκτό. Η βεβαύωςη τησ αρμϐδιασ φορολογικόσ αρχόσ θα 
πρϋπει να φϋρει την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ, εφϐςον το αλλοδαπϐ κρϊτοσ εμπύπτει ςτην κατϊςταςη των κρατών 
που ϋχουν προςχωρόςει ςτη ϑμβαςη τησ Φϊγησ, ϐπωσ ϋχει ςυμπληρωθεύ και ιςχϑει. Για τα κρϊτη τα οπούα δεν 
ϋχουν προςχωρόςει ςτην ανωτϋρω ϑμβαςη, ιςχϑει η προξενικό θεώρηςη. Η θεώρηςη αυτό δεν απαιτεύται ϐταν 
η παρακρϊτηςη διενεργεύται απϐ δημϐςιο φορϋα, αςφαλιςτικϐ οργανιςμϐ ό χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα. Η 
ςχετικό βεβαύωςη υποβϊλλεται πρωτϐτυπη και απαιτεύται η επύςημη μετϊφραςό τησ ςτην Ελληνικό γλώςςα. 
ημειώνεται ϐτι προκειμϋνου  για  ειςοδόματα  απϐ  τισ  Η.Π.Α.  ςτισ  οικεύεσ  ενδεύξεισ  θα ςυμπληρώνεται μϐνο το 
ποςϐ του ομοςπονδιακοϑ φϐρου των Η.Π.Α. και ϐχι και ο πολιτειακϐσ φϐροσ. 

ΠΙΝΑΚΑ Δ1: ΜΕΡΙΜΑΣΑ, ΣΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  

τον Πύνακα Δ1 δηλώνονται τα ειςοδόματα τησ κατηγορύασ ειςοδόματοσ απϐ κεφϊλαιο που αποκτόθηκαν κατϊ 
το φορολογικϐ ϋτοσ 2014, ο φϐροσ που παρακρατόθηκε ςτην Ελλϊδα ςτισ περιπτώςεισ που προβλεπϐταν 
παρακρϊτηςη, ό ο φϐροσ που αυτοαποδϐθηκε, ό ο φϐροσ που παρακρατόθηκε ςτην αλλοδαπό εφϐςον και η 
αλλοδαπό χώρα και η Ελλϊδα εύχαν δικαύωμα φορολϐγηςησ.  

τισ περιπτώςεισ που η Υορολογικό Διούκηςη ϋχει ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη για αυτϊ τα ειςοδόματα, ϐπωσ πχ. 
για τουσ τϐκουσ καταθϋςεων ημεδαπών τραπεζών, τα μερύςματα ειςηγμϋνων ςτο Ελληνικϐ Φρηματιςτόριο 
μετοχών κλπ, δϑναται να εμφανύζεται μόνυμα ςτουσ φορολογοϑμενουσ που να τουσ καθοδηγεύ για την 
ςυμπλόρωςη των ποςών. Η ςυμπλόρωςη εύναι υποχρεωτικό, εύτε αποκτόθηκαν ςτην Ελλϊδα, εύτε ςτην 
αλλοδαπό . 

Κωδικού 291-292 

Μερύςματα (προ φϐρου) ημεδαπόσ  προϋλευςησ (Ν.Π., Νομικϋσ  Οντϐτητεσ, με διπλογραφικϊ  βιβλύα). 

Δηλώνονται τα κϋρδη που διανϋμουν οι ημεδαπϋσ εταιρύεσ ϐλων των νομικών μορφών, περιλαμβανομϋνων και 
των προςωπικών εταιριών που τηροϑν διπλογραφικϊ βιβλύα, πριν απϐ την αφαύρεςη του φϐρου 10%. 
Προςοχό: Η διανομό κερδών εταιριών με απλογραφικϊ βιβλύα δηλώνεται ςτον Πύνακα 6, ςτα 
αφορολϐγητα ειςοδόματα και ςυγκεκριμϋνα ςτουσ κωδικοϑσ 431-432. 
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Κωδικού 295-296 

Μερύςματα  (προ φϐρου) αλλοδαπόσ  προϋλευςησ. 

Δηλώνεται, ϐπωσ παραπϊνω, η διανομό κερδών απϐ αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ. 

Κωδικού 667-668  

Σϐκοι (προ φϐρου) ημεδαπόσ  προϋλευςησ.  

Δηλώνονται οι τϐκοι που αποκτώνται απϐ οποιαδόποτε αιτύα, πχ τϐκοι τραπεζικών καταθϋςεων, τϐκοι 
δανειςμοϑ, τϐκοι που επιδικϊςτηκαν κλπ , πριν απϐ την αφαύρεςη του φϐρου 15%. 

Κωδικού 669-670 

Σϐκοι (προ φϐρου) αλλοδαπόσ προϋλευςησ. 

Δηλώνονται, ϐπωσ παραπϊνω, οι τϐκοι που αποκτώνται ςτο εξωτερικϐ 

Κωδικού 671-672  

Δικαιώματα (προ φϐρου) ημεδαπόσ προϋλευςησ (που δεν αφοροϑν την  επιχειρηματικό ςασ δραςτηριϐτητα). 

Κωδικού 673-674 

Δικαιώματα (προ φϐρου) αλλοδαπόσ προϋλευςησ (που δεν αφοροϑν την  επιχειρηματικό ςασ δραςτηριϐτητα). 

Επιςημαύνεται ϐτι αν ειςπρϊττονται δικαιώματα που αφοροϑν επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, πχ. 
επαγγελματύεσ ςυγγραφεύσ, καλλιτϋχνεσ κ.λπ., αυτϊ αποτελοϑν ακαθϊριςτο ϋςοδο, δηλώνονται ςτο Ε3 
και φορολογοϑνται, μετϊ την αφαύρεςη των εκπιπτϐμενων δαπανών, ωσ ειςϐδημα απϐ επιχειρηματικό 
δραςτηριϐτητα.  

Κωδικού 293-294 

Υϐροσ που παρακρατόθηκε για μερύςματα  ημεδαπόσ προϋλευςησ. Δηλώνεται ο φϐροσ που ϋχει παρακρατηθεύ 
απϐ την ημεδαπό εταιρύα που πραγματοπούηςε την διανομό κερδών   

Κωδικού 297-298 

Υϐροσ που παρακρατόθηκε ςτην Ελλϊδα ό αυτοαποδϐθηκε για  μερύςματα αλλοδαπόσ προϋλευςησ. Δηλώνεται ο 
φϐροσ που ϋχει τυχϐν παρακρατηθεύ απϐ ημεδαπϐ χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα κατϊ την ειςαγωγό του 
μερύςματοσ ςτην Ελλϊδα ό εκ παραδρομόσ αυτοαποδϐθηκε ςτη Δ.Ο.Τ. απϐ τουσ δικαιοϑχουσ.   

Κωδικού 675-676 

Υϐροσ που παρακρατόθηκε για τϐκουσ ημεδαπόσ προϋλευςησ. Δηλώνεται ο φϐροσ που ϋχει παρακρατηθεύ απϐ 
τϐκουσ που ειςπρϊχθηκαν ςτην Ελλϊδα. 

Κωδικού 677-678 

Υϐροσ που παρακρατόθηκε ςτην Ελλϊδα ό αυτοαποδϐθηκε για τϐκουσ αλλοδαπόσ προϋλευςησ. 

Δηλώνεται ο φϐροσ που ϋχει τυχϐν παρακρατηθεύ απϐ ημεδαπϐ χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα κατϊ την ειςαγωγό 
των τϐκων ςτην Ελλϊδα ό εκ παραδρομόσ αυτοαποδϐθηκε ςτη Δ.Ο.Τ. απϐ τουσ δικαιοϑχουσ.   

Κωδικού 679-680  

Υϐροσ που παρακρατόθηκε για  δικαιώματα  ημεδαπόσ  προϋλευςησ. 

Δηλώνεται ο φϐροσ που ϋχει παρακρατηθεύ απϐ δικαιώματα που ειςπρϊχθηκαν ςτην Ελλϊδα.    

Κωδικού 681-682  

Υϐροσ που παρακρατόθηκε ςτην Ελλϊδα ό αυτοαποδϐθηκε για  δικαιώματα αλλοδαπόσ προϋλευςησ. 

Δηλώνεται ο φϐροσ που ϋχει τυχϐν παρακρατηθεύ απϐ ημεδαπϐ χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα κατϊ την ειςαγωγό 
των δικαιωμϊτων ςτην Ελλϊδα ό εκ παραδρομόσ αυτοαποδϐθηκε ςτη Δ.Ο.Τ. απϐ τουσ δικαιοϑχουσ.   

Κωδικού 683-684 

Υϐροσ που παρακρατόθηκε ςτην αλλοδαπό ςτα ειςοδόματα (μερύςματα, τϐκουσ και δικαιώματα)  απϐ 
αλλοδαπό που ϋχει δικαύωμα φορολϐγηςησ και η Ελλϊδα.  

Δηλώνεται ο φϐροσ που παρακρατόθηκε ςτα πιο πϊνω ειςοδόματα, αν αυτϊ αποκτόθηκαν ςε αλλοδαπϋσ χώρεσ 
που ϋχουν δικαύωμα φορολϐγηςησ. 

ΠΡΟΟΦΗ: τισ περιπτώςεισ που δεν ϋχει δικαύωμα φορολϐγηςησ η Ελλϊδα, τα ειςοδόματα εύναι 
αφορολϐγητα και δηλώνονται ςτον Πύνακα 6. 

ΠΙΝΑΚΑ Δ2: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗTH ΠΕΡΙΟΤΙΑ  

Ειςϐδημα απϐ ακύνητη περιουςύα εύναι αυτϐ που προϋρχεται απϐ εκμύςθωςη ό υπεκμύςθωςη ό απϐ 
ιδιοχρηςιμοπούηςη ό δωρεϊν παραχώρηςη χρόςησ ςε τρύτουσ, γησ ό ακινότου. 

Σο ειςϐδημα αυτϐ αποκτϊται απϐ κϊθε φυςικϐ πρϐςωπο ςτο οπούο ϋχει νϐμιμα μεταβιβαςθεύ, με δικαςτικό 
απϐφαςη, με οριςτικϐ ςυμβϐλαιο ό χρηςικτηςύα κ.λπ., το εμπρϊγματο δικαύωμα πλόρουσ κυριϐτητασ ό νομόσ ό 
επικαρπύασ ό ούκηςησ, κατϊ περύπτωςη. 
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Επύςησ, ειςϐδημα απϐ ακύνητη περιουςύα εύναι τα ποςϊ που προϋρχονται απϐ εκμύςθωςη ό υπεκμύςθωςη ό 
δωρεϊν παραχώρηςη χρόςησ χώρων τοποθϋτηςησ επιγραφών και κοινϐχρηςτων χώρων, τα ποςϊ τησ 
αποζημύωςησ για την πρϐωρη λϑςη τησ μύςθωςησ  που καταβλόθηκαν απϐ το μιςθωτό, τησ  αποζημύωςησ για 
επύταξη ό εξωςυμβατικό χρόςη ακύνητησ περιουςύασ, καθώσ  και τα ποςϊ τησ ϊυλησ εμπορικόσ αξύασ που 
καταβλόθηκαν απϐ το μιςθωτό κατϊ τη μύςθωςη ακινότου ςτισ περιπτώςεισ μικτών ςυμβϊςεων ότοι 
ςυμβϊςεων του πϋραν του δικαιώματοσ μύςθωςησ περιλαμβϊνεται και  το δικαύωμα εμπορικόσ εκμετϊλλευςησ 
του ακινότου. 

Πριν ςυμπληρώςετε τισ ενδεύξεισ αυτοϑ του πύνακα πρϋπει να ςυμπληρώςετε και να ςυνυποβϊλετε την 
Αναλυτικό Κατϊςταςη για τα Μιςθώματα απϐ Ακύνητη Περιουςύα (Ε2). 

Σο ϋντυπο Ε2 δε θα ςυμπληρώνεται ςε περύπτωςη: 

α) Καταβολόσ αποζημύωςησ για την πρϐωρη λϑςη τησ μύςθωςησ  απϐ τον μιςθωτό καθώσ και τησ ϊυλησ αξύασ 
ςτισ περιπτώςεισ μικτών ςυμβϊςεων ότοι ςυμβϊςεων ϐπου πϋραν του δικαιώματοσ μύςθωςησ περιλαμβϊνεται  
και το δικαύωμα εμπορικόσ εκμετϊλλευςησ του ακινότου.  Σα ποςϊ αυτϊ αναγρϊφονται ςτουσ κωδικοϑσ 
αριθμοϑσ 121-122 του πύνακα αυτοϑ. ημειώνεται ϐτι δεν βεβαιώνεται με την εκκαθϊριςη τησ  δόλωςησ 
Υορολογύασ Ειςοδόματοσ χαρτϐςημο και ΟΓΑ χαρτοςόμου των περιπτώςεων αυτών, αλλϊ η καταβολό τουσ 
ρυθμύζεται απϐ τισ διατϊξεισ του χαρτοςόμου. 

β) Ιδιοκατούκηςησ κϑριασ ό δευτερεϑουςασ κατοικύασ (εξοχικόσ ό μη εξοχικόσ) ό χρόςησ για τισ ανϊγκεσ του 
φορολογοϑμενου χώρου ςτϊθμευςησ-αποθόκησ με διαφορετικό διεϑθυνςη απϐ αυτό τησ κϑριασ κατοικύασ ό 
δευτερεϑουςασ.  τη περύπτωςη αυτό δε θα ςυμπληρώνεται ο πύνακασ αυτϐσ, αλλϊ θα ςυμπληρώνονται μϐνο οι 
ενδεύξεισ του πύνακα 5 (υποπύνακασ 1α), ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ που δύνονται παρακϊτω για τη ςυμπλόρωςό 
του. 

ΠΡΟΟΦΗ: ε περύπτωςη εκχώρηςησ μιςθωμϊτων αυτϊ δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο ϋντυπο Ε2  αλλϊ 
υποβϊλλεται αύτηςη εκχώρηςησ ςτην αρμϐδια Δ.Ο.Τ. πριν την υποβολό τησ δόλωςησ. 

Απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των ςτηλών του εντϑπου Ε2 μεταφϋρετε τα επιμϋρουσ ποςϊ κατϊ κατηγορύα γησ ό 
ακινότου ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ του πύνακα αυτοϑ, εκτϐσ απϐ το ειςϐδημα απϐ δωρεϊν παραχώρηςη τησ 
χρόςησ μύασ κϑριασ κατοικύασ απϐ ανιϐντεσ ςε κατιϐντεσ εξ αύματοσ και εξ αγχιςτεύασ και αντύςτροφα, 
επιφϊνειασ μϋχρι διακϐςια (200) τετραγωνικϊ μϋτρα. 

Κωδικού 103-106, 109-110 

υμπληρώνεται το ςϑνολο των ενοικύων, που αποκτόςατε, κατϊ κατηγορύεσ ακινότων, ϐπωσ αυτϋσ εμφανύζονται 
ςτη δόλωςη, μεταφϋροντασ απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των αντύςτοιχων ςτηλών του εντϑπου Ε2 τα επιμϋρουσ ποςϊ 
κατϊ κατηγορύα ακινότου, ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ τησ δόλωςησ. τη περύπτωςη που ειςοδόματα των 
κωδικών 105-106  υπϊγονται ςε ΥΠΑ μεταφϋρονται και ςτουσ κωδικοϑσ 741-742. 

Κωδικού 101-102 

υμπληρώνεται το ςϑνολο των ενοικύων που αποκτόςατε απϐ εκμύςθωςη γαιών, εγκαταςτϊςεων ό καταςκευών 
(ιχθυοκαλλιϋργειεσ, λύμνεσ κλπ.) μεταφϋροντασ απϐ το ςυνολικϐ ποςϐ τησ αντύςτοιχησ ςτόλησ του εντϑπου Ε2, τα 
επύ μϋρουσ ποςϊ αυτών. τη περύπτωςη που υπϊγονται ςε ΥΠΑ  μεταφϋρονται και ςτουσ κωδικοϑσ 741-742. 

Κωδικού 107-108 

υμπληρώνεται το ςϑνολο των ενοικύων που αποκτόςατε απϐ εκμύςθωςη χρόςησ γησ και ακινότων για την 
τοποθϋτηςη επιγραφών, κεραιών, ανεμογεννητριών κ.λπ. μεταφϋροντασ απϐ το ςυνολικϐ ποςϐ τησ αντύςτοιχησ 
ςτόλησ του εντϑπου Ε2, τα επύ μϋρουσ ποςϊ αυτών.  

Κωδικού 111-112 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο ειςϐδημα που αποκτόςατε απϐ υπεκμύςθωςη ακύνητησ περιουςύασ, 
μεταφϋροντασ, απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των αντύςτοιχων ςτηλών του εντϑπου Ε2, τα επιμϋρουσ ποςϊ αυτών κατϊ 
κατηγορύα γησ ό ακινότου. 

Κωδικού 113-114 

υμπληρώνεται το ενούκιο που καταβϊλατε ςτον εκμιςθωτό, εφϐςον ϋχετε αποκτόςει ειςϐδημα απϐ 
υπεκμύςθωςη ακύνητησ περιουςύασ.  

ΠΡΟΟΦΗ: ε περύπτωςη υπεκμύςθωςησ τμόματοσ του ακινότου πρϋπει να ςυμπληρώνεται το ενούκιο 
που καταβϊλατε για το τμόμα αυτϐ και ϐχι το ενούκιο ολϐκληρου του ακινότου. 

Κωδικού 129-130 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο τεκμαρτϐ ειςϐδημα απϐ δωρεϊν παραχώρηςη κατοικιών, εκτϐσ απϐ τη δωρεϊν 
παραχώρηςη τησ χρόςησ μύασ κϑριασ κατοικύασ απϐ ανιϐντεσ ςε κατιϐντεσ εξ αύματοσ και εξ αγχιςτεύασ και 
αντύςτροφα, επιφϊνειασ μϋχρι διακϐςια (200) τετραγωνικϊ μϋτρα, μεταφϋροντασ απϐ το ςυνολικϐ ποςϐ τησ 
αντύςτοιχησ ςτόλησ του εντϑπου Ε2, τα επιμϋρουσ ποςϊ αυτών. 

Κωδικού 143-144, 141-142, 147-148 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο τεκμαρτϐ ειςϐδημα που αποκτόςατε απϐ δωρεϊν παραχώρηςη τησ χρόςησ,  κατϊ 
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κατηγορύεσ ακινότων, ϐπωσ αυτϋσ εμφανύζονται ςτη δόλωςη, μεταφϋροντασ απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των 
αντύςτοιχων ςτηλών του εντϑπου Ε2 τα επιμϋρουσ ποςϊ κατϊ κατηγορύα ακινότου, ςτουσ αντύςτοιχουσ 
κωδικοϑσ τησ δόλωςησ.  

Κωδικού 145-146 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο τεκμαρτϐ ειςϐδημα απϐ ιδιοχρηςιμοπούηςη ακινότου ςϑμφωνα με την ανϊλυςη 
του πύνακα, μεταφϋροντασ απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των αντύςτοιχων ςτηλών του εντϑπου Ε2, τα επιμϋρουσ ποςϊ 
κατϊ κατηγορύα ακινότου ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ τησ δόλωςησ. 

Κωδικού 149-150 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο τεκμαρτϐ ειςϐδημα απϐ ιδιοχρηςιμοπούηςη γαιών, εγκαταςτϊςεων, ό 
καταςκευών (ιχθυοκαλλιϋργειεσ, λύμνεσ κ.λπ.) μεταφϋροντασ απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των αντύςτοιχων ςτηλών 
του εντϑπου Ε2, τα επιμϋρουσ ποςϊ κατϊ κατηγορύα ακινότου ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ τησ δόλωςησ. 

Κωδικού 131-132 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο  ειςϐδημα απϐ εκμύςθωςη κοινϐχρηςτων χώρων {καταςτημϊτων, γραφεύων, 
αποθηκών κ.λπ. (εκτϐσ κατοικιών)} κατϊ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ καθενϐσ εκ των διηρημϋνων ιδιοκτηςιών 
μεταφϋροντασ απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των αντύςτοιχων ςτηλών του εντϑπου Ε2, τα επιμϋρουσ ποςϊ κατϊ 
κατηγορύα ακινότου ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ τησ δόλωςησ.  

Κωδικού 133-134 

υμπληρώνεται  α) το ακαθϊριςτο  ειςϐδημα απϐ εκμύςθωςη κοινϐχρηςτων χώρων (κατοικιών) και β) το 
τεκμαρτϐ ειςϐδημα απϐ δωρεϊν παραχώρηςη τησ χρόςησ ό απϐ ιδιοχρηςιμοπούηςη κοινϐχρηςτων χώρων 
(κατοικιών ,καταςτημϊτων, γραφεύων, αποθηκών κ.λπ.) κατϊ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ καθενϐσ εκ των 
διηρημϋνων ιδιοκτηςιών μεταφϋροντασ απϐ τα ςυνολικϊ ποςϊ των αντύςτοιχων ςτηλών του εντϑπου Ε2, τα 
επιμϋρουσ ποςϊ κατϊ κατηγορύα ακινότου ςτουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ τησ δόλωςησ. 

Κωδικού 121-122 

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ αποζημύωςησ που καταβλόθηκε απϐ το μιςθωτό ςτον εκμιςθωτό λϐγω πρϐωρησ 
λϑςησ τησ μύςθωςησ (ϊρθρο 43 του Π.Δ. 34/10.2.1995). Επύςησ ςυμπληρώνονται και τα ποςϊ τησ ϊυλησ 
εμπορικόσ αξύασ που καταβλόθηκαν απϐ τον μιςθωτό πϋρα απϐ τα ενούκια, κατϊ την μύςθωςη γησ ό ακινότου.   

Κωδικού 163-164 

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ αποζημύωςησ που καταβϊλατε το ϋτοσ 2014 με βϊςη νϐμο (ν.813/1978, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν.2041/1992) ςτο μιςθωτό ακινότου, ςε περύπτωςη λϑςησ επαγγελματικόσ μύςθωςησ. 

Κωδικού 165-166 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο ειςϐδημα που αποκτόςατε το 2014 απϐ την εκμύςθωςη του ακινότου ςτην 
περύπτωςη που  καταβλόθηκε αποζημύωςη που ςυμπληρώθηκε ςτουσ κωδικοϑσ 163-164. 

Κωδικού 159-160 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ των δαπανών που εκπύπτουν απϐ το ακαθϊριςτο ειςϐδημα ακύνητησ 
περιουςύασ για αντιπλημμυρικϊ ϋργα και ϋργα αποξόρανςησ ελών για τισ περιπτώςεισ 1δ, 3γ, 4β. 

Κωδικού 741-742 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο ειςϐδημα γησ ό  ακινότων που ϋχει ςυμπληρωθεύ  κατϊ περύπτωςη ςτουσ 
κωδικοϑσ 101-102, 105-106,  107-108, 111-112, 131-132 και  κατϊ την εκκαθϊριςη τησ δόλωςησ ειςοδόματοσ 
δεν πρϋπει να βεβαιωθεύ τϋλοσ χαρτοςόμου για ειδικϋσ περιπτώςεισ πχ ειςϐδημα απϐ επύταξη ακινότου κλπ.  
Επιςημαύνεται ϐτι τα ποςϊ τησ αποζημύωςησ για την πρϐωρη λϑςη τησ μύςθωςησ που καταβλόθηκαν απϐ τον 
μιςθωτό και τα ποςϊ τησ ϊυλησ εμπορικόσ αξύασ που καταβλόθηκαν απϐ τον μιςθωτό πϋρα απϐ τα ενούκια κατϊ 
την μύςθωςη του ακινότου ςυμπληρώνονται μϐνο ςτουσ κωδικοϑσ 121-122 και δεν μεταφϋρονται ςτουσ 
κωδικοϑσ 741-742.  

Κωδικού 171-172 

υμπληρώνεται το καθαρϐ ειςϐδημα απϐ εκμύςθωςη, υπεκμύςθωςη, δωρεϊν παραχώρηςη και 
ιδιοχρηςιμοπούηςη ακύνητησ περιουςύασ που βρύςκεται ςτην αλλοδαπό, εκτϐσ απϐ τη δωρεϊν παραχώρηςη τησ 
χρόςησ μιασ κϑριασ κατοικύασ απϐ ανιϐντεσ ςε κατιϐντεσ εξ αύματοσ και εξ αγχιςτεύασ και αντύςτροφα, 
επιφϊνειασ μϋχρι 200 τ.μ. Προκειμϋνου να προςδιοριςτεύ το καθαρϐ ειςϐδημα τησ περύπτωςησ αυτόσ, εκπύπτουν 
μϐνο οι δαπϊνεσ που ρητϊ κατονομϊζονται ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 39 του Κ.Υ.Ε. (π.χ. φορολογικϐσ 
κϊτοικοσ Ελλϊδοσ ειςπρϊττει ακαθϊριςτο ειςϐδημα απϐ την εκμύςθωςη ακινότου ςτην αλλοδαπό 2.000 ευρώ, 
ςτουσ παραπϊνω  κωδικοϑσ  θα αναγραφεύ το ποςϐ των 1.900 ευρώ (2.000 ευρώ χ 5%=100 ευρώ).  

Κωδικού 175-176 

υμπληρώνεται το ποςϐ του φϐρου ειςοδόματοσ που καταβλόθηκε ςτην αλλοδαπό για το ειςϐδημα ακύνητησ 
περιουςύασ που ϋχει γραφτεύ ςτουσ κωδικοϑσ 171-172. 
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ΠΙΝΑΚΑ Ε: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ  
το πύνακα Ε δηλώνονται οι μεταβιβϊςεισ ακύνητησ περιουςύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 41 του Κ.Υ.Ε.  που 
πραγματοποιοϑνται με επαχθό αιτύα, ο φϐροσ που παρακρατόθηκε καθώσ και το ειςϐδημα απϐ ανϋγερςη 
ακινότου ςε οικϐπεδο του εκμιςθωτό με δαπϊνεσ του μιςθωτό  εφϐςον η λόξη ό διακοπό τησ μιςθωτικόσ ςχϋςησ 
ϋγινε το ϋτοσ 2014. 

τον ύδιο πύνακα δηλώνονται και οι μεταβιβϊςεισ τύτλων του ϊρθρου 42 του Κ.Υ.Ε., ϐπωσ μετοχϋσ, μερύδια, 
μερύδεσ, ομϐλογα, παρϊγωγα κλπ, που πραγματοποιοϑνται απϐ επαχθό αιτύα. Σονύζεται ϐτι οι μεταβιβϊςεισ απϐ 
χαριςτικό αιτύα δεν αποτελοϑν αντικεύμενο του Κώδικα Υορολογύασ Ειςοδόματοσ (Κ.Υ.Ε.).  

Κωδικού 825-826 

υμπληρώνεται το ςϑνολο των ειςοδημϊτων που προκϑπτουν απϐ υπεραξύα μεταβύβαςησ με επαχθό αιτύα 
ακύνητησ περιουςύασ  ό ιδανικών μεριδύων αυτόσ ό εμπρϊγματου δικαιώματοσ επύ ακύνητησ περιουςύασ ςε 
φυςικϊ πρϐςωπα που δεν αςκοϑν επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα και για πωλόςεισ ακινότων που ϋχουν 
αποκτηθεύ απϐ 1/1/1995 και μετϊ. ’ αυτό την περύπτωςη προςκομύζεται φωτοαντύγραφο τησ υποβληθεύςασ 
δόλωςησ φϐρου υπεραξύασ θεωρημϋνη απϐ την αρμϐδια Δ.Ο.Τ μαζύ με την δόλωςη φϐρου υπεραξύασ που 
υποβϊλατε ηλεκτρονικϊ. Προςοχό: Σο ποςϐ ςυμπληρώνεται μετϊ την αφαύρεςη του φϐρου 15% που 
παρακρατόθηκε και αποδϐθηκε απϐ τον ςυμβολαιογρϊφο. 

Κωδικού 827-828 

υμπληρώνονται τα ποςϊ των φϐρων που καταβλόθηκαν για την  ωφϋλεια (υπεραξύα) απϐ την πώληςη ακύνητησ 
περιουςύασ φυςικοϑ προςώπου εφϐςον τα ποςϊ αυτϊ τησ υπεραξύασ  ςυμπεριλόφθηκαν ςτουσ κωδικοϑσ 825 και 
826.  

Κωδικού 123-124 

υμπληρώνεται το ςϑνολο των ειςοδημϊτων απϐ οικοδομϋσ που  ανεγϋρθηκαν με δαπϊνεσ του μιςθωτό ςε 
ϋδαφοσ κυριϐτητασ του εκμιςθωτό και περιϋχονται ςτην κατοχό του εκμιςθωτό με τη  λόξη ό διακοπό τησ 
μιςθωτικόσ ςχϋςησ το ϋτοσ 2014. ε αυτό τη περύπτωςη η υπεραξύα αυτό θα δηλωθεύ αφοϑ υπολογιςτεύ ςτην 
αντικειμενικό αξύα τησ οικοδομόσ και θα λαμβϊνεται μειωμϋνη μετϊ την αφαύρεςη ειςοδόματοσ απϐ ακύνητο 
που αποδεδειγμϋνα δηλώθηκε απϐ τον εκμιςθωτό-τρύτο και φορολογόθηκε τα προηγοϑμενα ϋτη τησ δόλωςησ 
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 21 «Ειςϐδημα ειδικών περιπτώςεων» του νϐμου 2238/94. 

Κωδικού 829-830 

Κϋρδοσ απϐ τη μεταβύβαςη τύτλων ημεδαπόσ.  

υμπληρώνεται το κϋρδοσ απϐ την πώληςη τύτλων του ϊρθρου 42  του ν.4172/2013 (Κ.Υ.Ε.), ϐταν οι τύτλοι 
ϋχουν εκδοθεύ απϐ ημεδαπό επιχεύρηςη. 

ΠΡΟΟΦΗ: τισ περιπτώςεισ που μεταβιβϊζονται ειςηγμϋνεσ μετοχϋσ απϐ μεταβιβϊζοντα που 
ςυμμετϋχει ςτο κεφϊλαιο με ποςοςτϐ μικρϐτερο του 0,5% ό οι ειςηγμϋνεσ μετοχϋσ αποκτόθηκαν πριν 
απϐ την 1.1.2009, το κϋρδοσ εύναι αφορολϐγητο και δηλώνεται ςτον Πύνακα 6. 

Κωδικού 865-866 

Κϋρδοσ απϐ τη μεταβύβαςη τύτλων αλλοδαπόσ. 

υμπληρώνεται το κϋρδοσ απϐ την πώληςη τύτλων του ϊρθρου 42 του ν.4172/2013 (Κ.Υ.Ε.), ϐταν οι τύτλοι 
ϋχουν εκδοθεύ απϐ αλλοδαπό επιχεύρηςη. 

Κωδικού 867-868 

Υϐροσ που παρακρατόθηκε ςτο κϋρδοσ απϐ μεταβύβαςη τύτλων αλλοδαπόσ απϐ χώρεσ που ϋχει δικαύωμα 
φορολϐγηςησ και η Ελλϊδα. 

υμπληρώνεται ο φϐροσ που τυχϐν καταβλόθηκε ό παρακρατόθηκε για μεταβύβαςη τύτλων ςτο εξωτερικϐ, ςε 
χώρα που εύχε δικαύωμα φορολϐγηςησ. 

Κωδικού 871-872 

Ζημιϊ απϐ μεταβύβαςη τύτλων ημεδαπόσ και αλλοδαπόσ προϋλευςησ, η οπούα δϑναται να μεταφερθεύ για 5 ϋτη, 
προκειμϋνου να ςυμψηφιςτεύ με κϋρδοσ απϐ την ύδια αιτύα 

υμπληρώνεται η ζημιϊ απϐ την πώληςη τύτλων του ϊρθρου 42 του ν.4172/2013 (Κ.Υ.Ε.), η οπούα δϑναται να 
μεταφϋρεται για πϋντε (5) ϋτη προκειμϋνου να ςυμψηφιςτεύ με κϋρδη απϐ την ύδια αιτύα. 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 5: ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΣΗΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

τον πύνακα αυτϐ περιλαμβϊνονται τα ςτοιχεύα προςδιοριςμοϑ του ειςοδόματοσ με βϊςη τισ αντικειμενικϋσ 
δαπϊνεσ και υπηρεςύεσ, καθώσ και τισ ετόςιεσ δαπϊνεσ απϐκτηςησ περιουςιακών ςτοιχεύων του 
φορολογουμϋνου, τησ ςυζϑγου του και των προςώπων που τουσ βαρϑνουν. Για τον προςδιοριςμϐ τησ ετόςιασ 
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τεκμαρτόσ δαπϊνησ με βϊςη την κϑρια και δυο δευτερεϑουςεσ κατοικύεσ εύτε ιδιϐκτητεσ, εύτε μιςθωμϋνεσ εύτε 
δωρεϊν παραχωροϑμενεσ, και ανεξϊρτητα απϐ την επιφϊνεια τουσ, ςυμπληρώνεται ο υποπύνακασ 1α. 

Για τη ςυμπλόρωςη των ενδεύξεων του υποπύνακα αυτοϑ παραθϋτουμε τισ ακϐλουθεσ διευκρινύςεισ:  

Β. ΕΣΗΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΗ 

Ένδειξη κϑρια κατοικύα 

υμπληρώνεται η διεϑθυνςη τησ κατοικύασ αυτόσ και οι υπϐλοιπεσ τρεισ οδού που περικλεύουν το τετρϊγωνο ςε 
κϊθε περύπτωςη.  

Κωδικού 204-205-206 

υμπληρώνεται υποχρεωτικϊ ο αριθμϐσ παροχόσ ρεϑματοσ ϐλων των κατοικιών (κϑριεσ και δευτερεϑουςεσ), εύτε 
εύναι ιδιοκατοικημϋνεσ εύτε μιςθωμϋνεσ εύτε δωρεϊν παραχωροϑμενεσ. 

Κωδικϐσ 203 

Επιλϋξτε τη λϋξη «ΝΑΙ» ςε περύπτωςη που μιςθώνετε κϑρια κατοικύα ό ςασ ϋχει παραχωρηθεύ δωρεϊν κϑρια 
κατοικύα, ανεξϊρτητα απϐ την επιφϊνειϊ τησ. Δεν ςυμπληρώνεται ϐταν πρϐκειται για ιδιϐκτητεσ κατοικύεσ. 

Κωδικού 207-209 

Επιλϋξτε τη λϋξη «ΝΑΙ» ςε περύπτωςη που μιςθώνετε δευτερεϑουςα/ςεσ κατοικύεσ ό ςασ ϋχουν παραχωρηθεύ 
δωρεϊν δευτερεϑουςα/ςεσ κατοικύεσ, ανεξϊρτητα απϐ την επιφϊνειϊ τουσ. Δεν ςυμπληρώνεται ϐταν πρϐκειται 
για ιδιϐκτητεσ κατοικύεσ. 

Κωδικού 240-241-242 

Ένδειξη μονοκατοικύα 

Επιλϋξτε τη λϋξη «ΝΑΙ» αν η κϑρια ό δευτερεϑουςα/εσ κατοικύα/ιεσ εύναι μονοκατοικύα. υμπληρώνεται για 
ιδιϐκτητεσ, μιςθωμϋνεσ ό δωρεϊν παραχωροϑμενεσ κατοικύεσ. 

Μονοκατοικύα εύναι το κτύςμα που αποτελεύ λειτουργικϊ μύα μϐνο κατοικύα με τουσ βοηθητικοϑσ χώρουσ 
(αποθόκεσ, θϋςεισ ςτϊθμευςησ κ.λπ.), η οπούα μπορεύ να εύναι ςε ϋνα ϐροφο ό ςε περιςςϐτερουσ ορϐφουσ 
(μεζονϋτα) και δεν εφϊπτεται με ϊλλο κτύςμα εύτε οριζϐντια εύτε κϊθετα. Μονοκατοικύεσ θεωροϑνται επύςησ και 
κτύςματα ςε επαφό με ϊλλα, που ανόκουν ϐμωσ ςε διαφορετικϋσ κϊθετεσ ιδιοκτηςύεσ και πληροϑν κατϊ τα λοιπϊ 
τισ παραπϊνω προϒποθϋςεισ. Οι περιπτώςεισ που ακολουθοϑν δεν χαρακτηρύζονται μονοκατοικύεσ: 

α) Διώροφοσ οικοδομό με ιςϐγειο κατϊςτημα και 1ο ϐροφο κατοικύα. 

β) Ιςϐγειο διαμϋριςμα που βρύςκεται ςε επαφό με ϊλλο ιςϐγειο. 

γ) Ιςϐγεια επαγγελματικό ςτϋγη που βρύςκεται ςε επαφό με ϊλλη μονοκατοικύα. 

Σα πιο πϊνω ιςχϑουν ανεξϊρτητα αν ϋχει ςυςταθεύ πρϊξη οριζϐντιασ ιδιοκτηςύασ.  

Ένδειξη θϋςη-ϐροφοσ 

υμπληρώνεται ο ϐροφοσ που βρύςκεται η κατοικύα π.χ. ιςϐγειο, 1οσ κ.λπ. 

Κωδικού 211-218-225 

υμπληρώνεται η επιφϊνεια τησ κατοικύασ. την επιφϊνεια αυτό περιλαμβϊνεται η επιφϊνεια του κϑριου χώρου 
τησ κατοικύασ καθώσ και η επιφϊνεια των χώρων τησ κατοικύασ των οπούων την αυθαύρετη αλλαγό χρόςησ ϋχετε 
νομιμοποιόςει με τον ν.4178/2013 μϋςα ςτα ϋτη 2013 και 2014 και το ν.3843/2010. 

Η επιφϊνεια των χώρων τησ κατοικύασ πρϋπει να εύναι ςε ακϋραιο αριθμϐ. Αν υπϊρχει δεκαδικϐ ψηφύο 
ςτρογγυλοποιεύςτε ςτον αμϋςωσ πληςιϋςτερο ακϋραιο αριθμϐ πχ. 95,4 γρϊψτε 95, 95,5 γρϊψτε 96. 

Κωδικού 212-219-226 

υμπληρώνεται αθροιςτικϊ η επιφϊνεια των ιδιϐκτητων ό μιςθωμϋνων βοηθητικών χώρων (αποθόκη και χώροσ 
ςτϊθμευςησ) που εύναι ανεξϊρτητοι π.χ. ςτο υπϐγειο ό ςτον ακϊλυπτο χώρο τησ ύδιασ οικοδομόσ. 

Επύςησ, ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ ςυμπληρώνεται και η επιφϊνεια  των ιδιϐκτητων ό μιςθωμϋνων βοηθητικών 
χώρων  που εύναι ανεξϊρτητοι (αποθόκη και χώροσ ςτϊθμευςησ) και η δ/νςη αυτών διαφϋρει απϐ την δ/νςη τησ 
κατοικύασ, αλλϊ η χρόςη τουσ γύνεται για τισ ανϊγκεσ των φορολογουμϋνων ό των εξαρτωμϋνων μελών. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ: ϐτι η διαφορετικό διεϑθυνςη των βοηθητικών χώρων αναγρϊφεται ςτο ύδιο πεδύο με τη 
διεϑθυνςη κατοικύασ.  

ε περύπτωςη δεκαδικών ιςχϑουν ϐςα αναφϋρονται ςτουσ προηγοϑμενουσ κωδικοϑσ 211-218-225 (κϑριοι 
χώροι). Διευκρινύζεται ϐτι ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ δεν ςυμπληρώνεται η επιφϊνεια του χώρου ςτϊθμευςησ ςε 
πυλωτό. Επιςημαύνεται ϐτι ςε περύπτωςη μονοκατοικύασ επιπλϋον λαμβϊνεται αθροιςτικϊ με την επιφϊνεια των 
χώρων του γκαρϊζ και των αποθηκών η τυχϐν επιφϊνεια των ϊλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοςταςύου και 
του κλιμακοςταςύου. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/532
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Κωδικού 231-232-233 

υμπληρώνεται η επιφϊνεια των χώρων (υπϐγεια, πατϊρια κ.λπ.) των οπούων την αυθαύρετη αλλαγό χρόςησ 
ϋχετε νομιμοποιόςει με τον ν.4178/2013 και το ν.3843/2010. 

Κωδικού 213-214, 220-221, 227-228 

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ ςυνιδιοκτηςύασ ό το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ ςτη δαπϊνη ενοικύου βϊςει του 
μιςθωτηρύου ςυμβολαύου ςε περύπτωςη μιςθωμϋνησ κατοικύασ, του υπϐχρεου ό τησ ςυζϑγου μϐνο ςε ακϋραιο 
ποςοςτϐ. Δηλαδό τυχϐν δεκαδικϊ ςτρογγυλοποιοϑνται ςτην πληςιϋςτερη μονϊδα π.χ. 39,5% ςε 40% ό 35,2% ςε 
35%. Αν το ποςοςτϐ ςυνιδιοκτηςύασ ό ενοικύου ϋχει μεταβληθεύ απϐ οποιαδόποτε αιτύα μϋςα ςτο ϋτοσ, ςτουσ 
κωδικοϑσ αυτοϑσ θα καταχωρόςετε δϑο εγγραφϋσ με το αντύςτοιχο ποςοςτϐ. 

Κωδικού 215-222-229 

υμπληρώνονται οι μόνεσ ιδιοκατούκηςησ ό μύςθωςησ ό δωρεϊν παραχώρηςησ, αν πρϐκειται για μιςθωμϋνη 
κατοικύα, μϋςα ςτο 2014. 

Κωδικού 216-223-230 

υμπληρώνεται η τιμό ζώνησ που ιςχϑει την 1.1.2014 ϐταν η τιμό ζώνησ εύναι απϐ 2.800 ευρώ και ϊνω. 

Σα ςτοιχεύα τησ πρώτησ και τησ δευτερεϑουςασ κατοικύασ ςυμπληρώνονται με βϊςη τα ϐςα αναφϋρονται για την 
κϑρια κατοικύα. ΠΡΟΟΦΗ: Όταν κϊποια απϐ τισ παραπϊνω κατοικύεσ βρύςκεται ςε περιοχό εκτϐσ αντικειμενικοϑ 
προςδιοριςμοϑ τησ αξύασ των ακινότων, τϐτε ςτα ςτοιχεύα του ακινότου ςυμπληρώνεται μϐνο ο νομϐσ και ο 
δόμοσ ό κοινϐτητα, κατϊ περύπτωςη. ημειώνεται ϐτι γενικϊ για τισ δευτερεϑουςεσ κατοικύεσ (εξοχικϋσ 
κατοικύεσ), δεν ιςχϑει πλϋον ο περιοριςμϐσ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ διαβύωςησ ςε 3 μόνεσ το ϋτοσ. 
Επύςησ, οι κενϋσ κατοικύεσ δεν ςυμπληρώνονται ςτον πύνακα 5 του εντϑπου Ε1 αλλϊ ςτο ϋντυπο Ε2. 

Κωδικού 707-708 

υμπληρώνεται το ακαθϊριςτο ποςϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ των λοιπών δευτερευουςών κατοικιών 
ςασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςυμπληρώνεται η αντικειμενικό δαπϊνη των δευτερευουςών κατοικιών που δεν 
εμφανύζονται ςτον υποπύνακα 1α που παρατύθεται πϊνω απϐ τουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ. 

ΠΡΟΟΦΗ: Κατϊ την ηλεκτρονικό υποβολό ςτην περύπτωςη που οι δευτερεϑουςεσ κατοικύεσ, εύναι 
περιςςϐτερεσ απϐ δϑο και επομϋνωσ δεν μποροϑν να εμφανύζονται ςτον υποπύνακα 1α, οι επιπλϋον 
κατοικύεσ ςυμπληρώνονται ςε πύνακα που υπϊρχει ςτην εφαρμογό. ε περύπτωςη χειρϐγραφησ 
υποβολόσ τησ δόλωςησ ςυμπληρώνεται ςχετικϐσ πύνακασ με τη γραμμογρϊφηςη του πύνακα 1α και 
ςτουσ κωδικοϑσ 707-708 γρϊφεται αθροιςτικϊ η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη των κατοικιών αυτών. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, οι νομιμοποιόςεισ των ημιυπαύθρων χώρων ςϑμφωνα με τον ν.3843/2010, καθώσ και οι 
νομιμοποιόςεισ αυθαύρετων καταςκευών και αυθαύρετων αλλαγών χρόςησ (υπϐγεια, πατϊρια κ.λπ.) που 
πραγματοποιόθηκαν με τουσ ν.4178/2013 και ν.3843/2010, θα πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη ςτην ςυμπλόρωςη 
του υποπύνακα τησ περύπτωςησ 1. 

Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη, με βϊςη τα τετραγωνικϊ μϋτρα τησ ιδιοκατοικοϑμενησ ό μιςθωμϋνησ ό τησ 
δωρεϊν παραχωροϑμενησ κϑριασ κατοικύασ ορύζεται κλιμακωτϊ, για τα ογδϐντα (80) πρώτα τετραγωνικϊ μϋτρα 
κϑριων χώρων αυτόσ, με ςαρϊντα (40) ευρώ ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο, για τα επϐμενα απϐ ογδϐντα ϋνα (81) μϋχρι 
και εκατϐν εύκοςι (120) τετραγωνικϊ μϋτρα κϑριων χώρων αυτόσ, με εξόντα πϋντε (65) ευρώ ανϊ τετραγωνικϐ 
μϋτρο, για τα επϐμενα απϐ εκατϐν εύκοςι ϋνα (121) μϋχρι και διακϐςια (200) τετραγωνικϊ μϋτρα κϑριων χώρων 
αυτόσ, με εκατϐν δϋκα (110) ευρώ ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο, για τα διακϐςια ϋνα (201) ϋωσ τριακϐςια (300) 
τετραγωνικϊ μϋτρα κϑριων χώρων αυτόσ, με διακϐςια (200) ευρώ ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο και για τα πλϋον των 
τριακοςύων (300) τετραγωνικών μϋτρων κϑριων χώρων αυτόσ, με τετρακϐςια (400) ευρώ ανϊ τετραγωνικϐ 
μϋτρο. 

Για τον υπολογιςμϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ των βοηθητικών χώρων τησ κϑριασ κατοικύασ ορύζεται 
ποςϐ ςαρϊντα (40) ευρώ ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο. 

Σα παραπϊνω ποςϊ προςαυξϊνονται, προκειμϋνου για κατοικύεσ που βρύςκονται ςε περιοχϋσ με τιμό ζώνησ, 
ςϑμφωνα με τον αντικειμενικϐ προςδιοριςμϐ των ακινότων, απϐ 2.800 ευρώ ωσ 4.999 ευρώ το τ.μ., κατϊ 
ποςοςτϐ 40% και για περιοχϋσ με τιμό ζώνησ απϐ 5.000 ευρώ και ϊνω το τ.μ., κατϊ ποςοςτϐ 70%. 

Όλα τα παραπϊνω ποςϊ προςαυξϊνονται, προκειμϋνου για μονοκατοικύεσ, κατϊ ποςοςτϐ 20%. Η ετόςια 
αντικειμενικό δαπϊνη, που εκτιμϊται με βϊςη τα τετραγωνικϊ μϋτρα μιασ ό περιςςοτϋρων ιδιοκατοικοϑμενων, 
μιςθωμϋνων ό δωρεϊν παραχωροϑμενων δευτερευουςών κατοικιών, καθώσ και των βοηθητικών χώρων αυτών, 
ορύζεται ςτο ϋνα δεϑτερο (1/2) τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ ϐπωσ αυτό ορύζεται ανωτϋρω.  

Διευκρινύζεται ϐτι τα τϋκνα που φιλοξενοϑνται απϐ τουσ γονεύσ τουσ ςτην κατοικύα των γονϋων, καθώσ και οι 
γονεύσ που φιλοξενοϑνται ςτην κατοικύα των τϋκνων τουσ δεν επιβαρϑνονται με την αντικειμενικό δαπϊνη 
διαβύωςησ τησ κατοικύασ η οπούα επιβαρϑνει τουσ γονεύσ ό τα τϋκνα αντύςτοιχα που ιδιοκατοικοϑν (δεν αφορϊ 
την δωρεϊν παραχώρηςη κατϊ την οπούα η δ/νςη του παραχωροϑντοσ εύναι διαφορετικό απϐ τη δ/νςη του 
λαμβϊνοντα την παραχώρηςη).  

Για τον προςδιοριςμϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ διαβύωςησ με βϊςη τα επιβατικϊ αυτοκύνητα ΙΦ ό ΜΦ, 
τα ςκϊφη αναψυχόσ, τα αεροςκϊφη, ελικϐπτερα ΙΦ, ανεμϐπτερα και δεξαμενϋσ κολϑμβηςησ ςυμπληρώνονται 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/532
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/193
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/532
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/193
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αντύςτοιχα οι πύνακεσ 1γ, 1δ, 1ε και 1ςτ. 

Κωδικού 840-843 

υμπληρώνεται ο Α.Υ.Μ. κϑριου ό κατϐχου για Ε.Ι.Φ. , Μ.Φ. 

Κωδικού 750-753 

υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα κυκλοφορύασ για Ε.Ι.Φ. ό Μ.Φ. 

Κωδικού 703-706 

υμπληρώνονται τα κυβικϊ εκατοςτϊ για Ε.Ι.Φ. ό Μ.Φ. 

Κωδικού 761-764 

υμπληρώνονται οι μόνεσ κυριϐτητασ για Ε.Ι.Φ. ό Μ.Φ. 

Κωδικού 771-774 

υμπληρώνεται το ποςοςτϐ ςυνιδιοκτηςύασ.  

Κωδικού 775-778 

υμπληρώνεται το ϋτοσ πρώτοσ κυκλοφορύασ Ε.Ι.Φ. ό Μ.Φ ςτην Ελλϊδα, την Ε.Ε. ό την ΕΟΦ. 

Κωδικού 851-858 

υμπληρώνονται τα ποςϊ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ των επιβατικών ό μεικτόσ χρόςησ ό τϑπου JEEP 
αυτοκινότων ςασ ιδιωτικόσ χρόςησ, αφοϑ προηγουμϋνωσ ςυμπληρώςετε τισ ϊλλεσ πληροφορύεσ που ζητϊει ο 
πύνακασ (κωδικού 840-843,750-753, 703-706, 761-764, 771-774, 775-778). 

τισ περιπτώςεισ ενοικύαςησ ό χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ αυτοκινότων επιβατικών ό μεικτόσ χρόςησ ό 
αυτοκινότων τϑπου JEEP ιδιωτικόσ χρόςησ, η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη, που αντιςτοιχεύ ςτο χρϐνο 
χρηςιμοπούηςησ αυτών, βαρϑνει το μιςθωτό τουσ. 

ΠΡΟΟΦΗ: Προκειμϋνου να μην εφαρμοςτεύ η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη διαβύωςησ λϐγω του 
ϊρθρου 31 και του ϊρθρου 33 του ν.4172/2013, θα πρϋπει ο φορολογοϑμενοσ να δηλώνει τον λϐγο τησ 
απαλλαγόσ του και να προςκομύζει τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ ςτην αρμϐδια Δ.Ο.Τ. εφϐςον του 
ζητηθοϑν. 

τισ περιπτώςεισ που υπϊρχει απαλλαγό απϐ την αντικειμενικό δαπϊνη διαβύωςησ δεν επιβϊλλεται 
φϐροσ πολυτελοϑσ διαβύωςησ. 

Για την ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη που ςασ βαρϑνει απϐ τα αυτοκύνητα εταιρύασ ό εταιριών ό κοινωνιών ό 
κοινοπραξιών που αςκοϑν επιχεύρηςη ό επϊγγελμα, θα ςυμπληρώνεται ανϊλογη κατϊςταςη, ςτην οπούα θα 
αναλϑεται η δαπϊνη απϐ τα αυτοκύνητα τησ εταιρύασ, η ιδιϐτητα των εταύρων (ομϐρρυθμοσ, διαχειριςτόσ Ε.Π.Ε., 
κ.λπ.), το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ των ομϐρρυθμων εταύρων, κ.λπ. 

Επύςησ, για την αντικειμενικό δαπϊνη που ςασ βαρϑνει απϐ τα αυτοκύνητα εταιρύασ τησ οπούασ ϐλα τα μϋλη εύναι 
νομικϊ πρϐςωπα, λϐγω τησ ςυμμετοχόσ ςασ ςε νομικϐ πρϐςωπο που εύναι μϋλοσ τησ, θα ςυμπληρώνεται ανϊλογη 
κατϊςταςη ςτην οπούα εκτϐσ των παραπϊνω, θα αναλϑεται και η αντικειμενικό δαπϊνη τησ εταιρύασ τησ οπούασ 
εύςτε μϋλοσ λϐγω τησ ςυμμετοχόσ τησ ςτην ϊλλη εταιρύα, καθώσ και τησ δαπϊνησ που βαρϑνει εςϊσ. Σο ποςϐ τησ 
αντικειμενικόσ δαπϊνησ που ςασ αντιςτοιχεύ θα μεταφερθεύ ςτουσ κωδικοϑσ 851-858, κατϊ περύπτωςη, με 
αναφορϊ ςτισ οικεύεσ ςτόλεσ "ωσ ςυνημμϋνη Κατϊςταςη No 1" ό "ωσ ςυνημμϋνη κατϊςταςη No 2" κ.λπ. κατϊ 
περύπτωςη.  

Ανϊλογη κατϊςταςη θα ςυμπληρώνεται για τη δαπϊνη που ςασ βαρϑνει απϐ τα αυτοκύνητα απϐ τισ ατομικϋσ 
επιχειρόςεισ, τισ επιχειρόςεισ ενοικύαςησ αυτοκινότων, τισ επιχειρόςεισ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ αυτοκινότων. 
Για τισ ανώνυμεσ εταιρύεσ θα ςυμπληρώςετε ϐμοια κατϊςταςη αν ϋχετε την ιδιϐτητα του Προϋδρου των 
διοικητικών ςυμβουλύων τουσ ό του Διοικητό αυτών ό εύςτε εντεταλμϋνοσ ό διευθϑνων ςϑμβουλϐσ τουσ. 

Σα ποςϊ τησ δαπϊνησ που θα ςυμπληρώνετε ςτουσ κωδικοϑσ 851-858 τησ δόλωςησ με βϊςη τα κυβικϊ εκατοςτϊ 
ϐπωσ διαμορφώνονται μετϊ τη μεύωςη τουσ που υπολογύζονται με οριςμϋνα κριτόρια ϐπωσ το χρονικϐ διϊςτημα 
κυκλοφορύασ τουσ ςτην Ελλϊδα (παλαιϐτητα αυτοκινότου) κ.λπ., θα τα βρεύτε ςτον πύνακα που παραθϋτουμε 
ςτο τϋλοσ του παρϐντοσ. 

Για τον υπολογιςμϐ του χρονικοϑ διαςτόματοσ που απαιτεύται προκειμϋνου να γύνει η μεύωςη τησ αντικειμενικόσ 
δαπϊνησ επιβατικοϑ ό μεικτόσ χρόςησ ό τϑπου JEEP αυτοκινότου ιδιωτικόσ χρόςησ λϐγω παλαιϐτητασ, ωσ 
πρώτοσ χρϐνοσ θεωρεύται αυτϐσ που το αυτοκύνητο τϋθηκε για πρώτη φορϊ ςτην Ελλϊδα ό ςε χώρα τησ ΕΕ/ΕΟΦ 
ςε κυκλοφορύα. Προκειμϋνου για το φορολογικϐ ϋτοσ 2014 για τον υπολογιςμϐ τησ μεύωςησ (30%) λϐγω 
παρϐδου των πϋντε χρϐνων, θα ληφθεύ υπϐψη το 2010 (χρόςη) ωσ πρώτο ϋτοσ, ανεξϊρτητα αν το αυτοκύνητο 
κυκλοφϐρηςε ςτην αρχό ό ςτο τϋλοσ του χρϐνου αυτοϑ. Η μεύωςη αυτό υπολογύζεται κατϊ ποςοςτϐ: 

α) 30% για το χρονικϐ διϊςτημα παλαιϐτητασ πϊνω απϐ 5 μϋχρι και 10 ϋτη, β) 50% για το χρονικϐ διϊςτημα 
παλαιϐτητασ πϊνω απϐ 10 ϋτη,  

ΠΡΟΟΧΗ: Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη δεν εφαρμϐζεται: (α) για επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ 

χρόςησ που διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ αυθεντικϐτητασ το οπούο εκδύδεται απϐ διεθνό ό ημεδαπϐ φορϋα 
που ϋχει αρμοδιϐτητα να εκδύδει τϋτοιο πιςτοποιητικϐ και να φϋρει ειδικϋσ  πινακύδεσ κυκλοφορύασ (β) 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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για επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ τα οπούα εύναι ειδικϊ διαςκευαςμϋνα για πρϐςωπα που 
παρουςιϊζουν κινητικϋσ αναπηρύεσ ςε ποςοςτϐ τουλϊχιςτον εξόντα επτϊ τοισ εκατϐ (67%). Ωσ 
επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ ειδικϊ διαςκευαςμϋνα για κινητικϊ αναπόρουσ θεωροϑνται 
εκεύνα που διαςκευϊςτηκαν ϑςτερα απϐ ϊδεια τησ αρμϐδιασ αρχόσ για να οδηγοϑνται απϐ πρϐςωπα 
που παρουςιϊζουν κινητικό αναπηρύα ςε ποςοςτϐ τουλϊχιςτον εξόντα επτϊ τοισ εκατϐ (67%) ό για να 
μεταφϋρουν αυτϊ τα πρϐςωπα μαζύ με τα αντικεύμενα που εύναι απαραύτητα για τη μετακύνηςη τουσ, 
(γ) για τα επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ αναπόρων, που απαλλϊςςονται απϐ τα τϋλη 
κυκλοφορύασ. 

Αν το αυτοκύνητο αγορϊςθηκε ό πουλόθηκε ό τϋθηκε ςε ακινηςύα ό καταςτρϊφηκε τελεύωσ μϋςα ςτο ϋτοσ 2014, 
απϐ την ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη που αντιςτοιχεύ ς' αυτϐ λαμβϊνονται υπϐψη τϐςα δωδϋκατα ϐςοι οι μόνεσ 
τησ κυριϐτητασ ό τησ κατοχόσ ό τησ κυκλοφορύασ του. Διϊςτημα μεγαλϑτερο απϐ δεκαπϋντε (15) μϋρεσ λογύζεται 
ωσ ολϐκληροσ μόνασ. 

Σo ποςϐ που προκϑπτει απϐ αυτϐν τον υπολογιςμϐ, θα το γρϊψετε δύπλα ςτον αντύςτοιχο κωδικϐ αριθμϐ. Για 
την απϐδειξη τησ ακινηςύασ ο φορολογοϑμενοσ πρϋπει μαζύ με τη δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ κϊθε ϋτουσ να 
υποβϊλλει και ςχετικό βεβαύωςη τησ αρμϐδιασ Δ.Ο.Τ. 

Η αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει με βϊςη το Ι.Φ. επιβατικϐ αυτοκύνητο ό το αυτοκύνητο μεικτόσ χρόςησ ό 
το αυτοκύνητο τϑπου JEEP, του οπούου κϑριοσ ό κϊτοχοσ εύναι ανόλικο παιδύ, υπολογύζεται ωσ αντικειμενικό 
δαπϊνη του γονϋα που ϋχει το μεγαλϑτερο ειςϐδημα ό, αν αυτϐσ ϋχει χϊςει τη γονικό μϋριμνα, του ϊλλου γονϋα, 
και κατϊ ςυνϋπεια η υπϐψη δαπϊνη πρϋπει να αναγρϊφεται ςτουσ κωδικοϑσ 851-858, κατϊ περύπτωςη.  

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, οι νεκροφϐρεσ παρϐτι για τη καταβολό των τελών κυκλοφορύασ χαρακτηρύζονται ωσ 
επιβατικϊ ιδιωτικόσ χρόςησ αυτοκύνητα, γύνεται δεκτϐ να μην λαμβϊνονται υπϐψη κατϊ τον υπολογιςμϐ των 
αντικειμενικών δαπανών των Ε.Ι.Φ. 

Αυτοκύνητα (ΙΦ) εταιρειών 

Αν Ο.Ε. ό Ε.Ε. ό αςτικό εταιρύα, καθώσ και κοινωνύα ό κοινοπραξύα που αςκοϑν επιχεύρηςη ό επϊγγελμα, ϋχει ϋνα ό 
περιςςϐτερα απϐ τα προαναφερϐμενα αυτοκύνητα, η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη αυτών μερύζεται μεταξϑ των 
ομϐρρυθμων ό απλών, εκτϐσ των ετερϐρρυθμων, εταύρων ό των μελών τησ κοινωνύασ ό κοινοπραξύασ φυςικών 
προςώπων, κατϊ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην εταιρύα, την κοινωνύα κ.λπ. 

Η αντικειμενικό δαπϊνη που αναλογεύ ςε κϊθε εταύρο για κϊθε εταιρύα δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη απϐ τη 
μεγαλϑτερη αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει απϐ αυτοκύνητο τησ εταιρύασ και βαρϑνει αυτϊ τα πρϐςωπα, 
ανεξϊρτητα απϐ τον τϐπο διαμονόσ ό κατοικύασ τουσ. 

Σα παραπϊνω εφαρμϐζονται ανϊλογα και για τα φυςικϊ πρϐςωπα που: 

α) εύναι ταυτϐχρονα διαχειριςτϋσ και εταύροι Ε.Π.Ε., 

β) εύναι εταύροι Ε.Π.Ε. και εφϐςον κανεύσ απϐ τουσ διαχειριςτϋσ τησ Ε.Π.Ε. δεν εύναι εταύροσ αυτόσ, 

γ) εύναι εντεταλμϋνοι ςϑμβουλοι, διευθϑνοντεσ ςϑμβουλοι, διοικητϋσ και πρϐεδροι Α.Ε.. 

Ειδικϊ ςτην περύπτωςη αυτό (γ) η κατανομό τησ τεκμαρτόσ δαπϊνησ γύνεται ιςομερώσ και η αντικειμενικό 
δαπϊνη που αναλογεύ ςε κϊθε εταύρο για κϊθε εταιρεύα δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη απϐ τη μεγαλϑτερη 
αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει απϐ αυτοκύνητο τησ εταιρεύασ και βαρϑνει τα πρϐςωπα αυτϊ.  

Ανεξϊρτητα ϐμωσ απϐ τα πιο πϊνω οι υπϐχρεοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν ϐλα τα ςτοιχεύα των Ε.Ι.Φ., Μ.Φ. και 
τϑπου JEEP αυτοκινότων τησ εταιρύασ ςτον πύνακα 5 (ϋνδειξη 1 γ). 

Εϊν ο χώροσ δεν επαρκεύ για να ςυμπληρωθοϑν ϐλα τα ςτοιχεύα ϐλων των αυτοκινότων που λαμβϊνονται υπϐψη, 
προκειμϋνου να υπολογιςτεύ η οικεύα δαπϊνη που βαρϑνει το φορολογοϑμενο και τη ςϑζυγϐ του, θα 
ςυμπληρωθοϑν, κατϊ την εξόσ ςειρϊ : 

α) Σα ςτοιχεύα που απαιτοϑνται για κϊθε αυτοκύνητο που ανόκει ςτο φορολογοϑμενο, ςτη ςϑζυγϐ του και ςτα  
πρϐςωπα που τουσ βαρϑνουν και των οπούων η αντύςτοιχη δαπϊνη βαρϑνει το φορολογοϑμενο και τη ςϑζυγϐ 
του, καθώσ και το ποςϐ τησ δαπϊνησ αυτόσ. 

β) Σα ύδια ςτοιχεύα και ποςϊ δαπϊνησ, για κϊθε E.Ι.X. ό Μ.Φ. αυτοκύνητο ό αυτοκύνητο τϑπου JEEP, που 
χρηςιμοποιεύται για τισ ανϊγκεσ ατομικόσ επιχεύρηςησ του φορολογουμϋνου ό τησ ςυζϑγου του. 

γ) Σα ςτοιχεύα των αυτοκινότων κϊθε εταιρύασ ό κοινοπραξύασ κ.λπ. με τη δαπϊνη των οπούων βαρϑνεται και ο 
φορολογοϑμενοσ ό η ςϑζυγϐσ του και το ποςϐ τησ δαπϊνησ που αντιςτοιχεύ ςτο φορολογοϑμενο ό τη ςϑζυγϐ του. 

 Επύςησ, πρϋπει να ςυνταχθεύ κατϊςταςη με τα αυτοκύνητα τησ κϊθε εταιρύασ και πλϋον των ςτοιχεύων που 
αναφϋρονται ςτην ϋνδειξη 1γ του πύνακα 5, θα ςυμπεριληφθοϑν: 

α) Σο ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του φορολογουμϋνου ό τησ ςυζϑγου του, κατϊ περύπτωςη, ςτην εταιρύα, καθώσ και 
το ςυνολικϐ ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ ςτην ύδια εταιρύα ϐλων των φυςικών προςώπων που εύναι ομϐρρυθμοι εταύροι 
προκειμϋνου για ομϐρρυθμη ό ετερϐρρυθμη εταιρύα ό απλού εταύροι προκειμϋνου για αςτικό εταιρύα ό εταύροι 
που εύναι ταυτϐχρονα διαχειριςτϋσ προκειμϋνου για Ε.Π.Ε. ό εταύροι Ε.Π.Ε. ςτην περύπτωςη που κανεύσ απϐ τουσ 
εταύρουσ τησ δεν εύναι και διαχειριςτόσ αυτόσ. 

β) Ο αριθμϐσ των προςώπων που εύναι εντεταλμϋνοι ςϑμβουλοι, διευθϑνοντεσ ςϑμβουλοι, διοικητϋσ Α.Ε. και 
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πρϐεδροι των διοικητικών ςυμβουλύων τουσ. 

Αν ϐλα τα μϋλη Ο.Ε. ό Ε.Ε. ό Ε.Π.Ε. ό αςτικόσ εταιρύασ, καθώσ και κοινωνύασ ό κοινοπραξύασ, που 
προαναφϋρθηκαν, εύναι νομικϊ πρϐςωπα, τϐτε η ετόςια τεκμαρτό δαπϊνη που προκϑπτει με βϊςη τα αυτοκύνητα 
(Ε.Ι.Φ. ό τϑπου JEEP ό μεικτόσ χρόςησ) τησ υπϐψη εταιρύασ κ.λπ. μερύζεται μεταξϑ των νομικών προςώπων που 
εύναι μϋλη αυτόσ (εκτϐσ των ετερϐρρυθμων εταιριών) ςϑμφωνα με ϐςα προαναφϋρθηκαν. 

τη ςυνϋχεια η αντικειμενικό δαπϊνη που αναλογεύ ςτο κϊθε μϋλοσ (ΝΠ) επιμερύζεται ςτα φυςικϊ πρϐςωπα μϋλη 
αυτοϑ του ΝΠ, ςϑμφωνα με ϐςα προαναφϋρθηκαν ςτα τρύα πρώτα εδϊφια του παρϐντοσ (κεφϊλαιο 5Β - 
Αυτοκύνητα Επιχειρόςεων). 

- Για τα αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα που δεν ϋχουν εγκαταςτϊςεισ ςτην Ελλϊδα αλλϊ υποχρεοϑνται ςε υποβολό 
δόλωςησ, καθώσ και για τισ αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ που υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του αν. ν.89/1967, του αν. 
ν.378/1968 και του ϊρθρου 25 του ν.27/1975, το ποςϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ διαβύωςησ, που 
προκϑπτει με βϊςη αυτοκύνητα αυτόσ τησ περύπτωςησ ιδιοκτηςύασ του αλλοδαποϑ νομικοϑ προςώπου ό 
ιδιοκτηςύασ ό κατοχόσ γραφεύου, υποκαταςτόματοσ ό πρακτορεύου τησ επιχεύρηςησ εγκατεςτημϋνου ςτην 
Ελλϊδα, βαρϑνει το πρϐςωπο που εκπροςωπεύ ςτην Ελλϊδα το αλλοδαπϐ νομικϐ πρϐςωπο, την αλλοδαπό 
επιχεύρηςη ό προϏςταται του οικεύου γραφεύου ό υποκαταςτόματοσ ό πρακτορεύου. 
- Προκειμϋνου για εκπαιδευτϋσ οδηγών αυτοκινότων, καθώσ και για τισ επιχειρόςεισ ενοικύαςησ αυτοκινότων, 
που χρηςιμοποιοϑν για το ςκοπϐ αυτϐν περιςςϐτερα επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ, για τον 
υπολογιςμϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ λαμβϊνεται υπϐψη το αυτοκύνητο που δύνει τη μεγαλϑτερη 
αντικειμενικό δαπϊνη. Και ςτην περύπτωςη ϐμωσ αυτό οι υπϐχρεοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν ϐλα τα αυτοκύνητα 
που χρηςιμοποιοϑνται γι' αυτϐν το ςκοπϐ, αλλϊ ςτουσ κωδικοϑσ 851-858 θα ςυμπεριλϊβουν μϐνο τη μεγαλϑτερη 
αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει απϐ αυτοκύνητο τησ υπϐψη επιχεύρηςησ που χρηςιμοποιεύται γι' αυτϐν το 
ςκοπϐ. 
- τισ περιπτώςεισ ενοικύαςησ ό χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ αυτοκινότων επιβατικών ιδιωτικόσ ό μεικτόσ χρόςησ, 
η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη, που αντιςτοιχεύ ςτο χρϐνο χρηςιμοπούηςησ αυτών, βαρϑνει το μιςθωτό τουσ.  

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη το ϊθροιςμα των ποςών που ςυμπληρώνεται ςτουσ κωδικοϑσ 851,853, 
855 και 857 τησ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ πρϋπει να ιςοϑται με τη ςυνολικό δαπϊνη που βαρϑνεται ο 
φορολογοϑμενοσ λϐγω των E.Ι.X. ό Μ.Φ. αυτοκινότων ό αυτοκινότων τϑπου JEEP, η δαπϊνη των οπούων ςτο 
ςϑνολϐ τησ ό κατϊ μϋροσ τησ βαρϑνει το φορολογοϑμενο. Σο ύδιο ιςχϑει και για τη ςϑζυγο του φορολογουμϋνου 
ωσ προσ τα ποςϊ που ϋχουν αναγραφεύ ςτουσ κωδικοϑσ 852, 854, 856 και 858 τησ δόλωςησ φορολογύασ 
ειςοδόματοσ 

Κωδικού 711-714 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ ςκαφών αναψυχόσ (εξαιροϑνται τα 
ςκϊφη επαγγελματικόσ χρόςησ), αφοϑ προηγουμϋνωσ ςυμπληρώςετε τισ ϊλλεσ πληροφορύεσ που ζητϊει ο 
πύνακασ (κωδικού 844-845, 779-780, 785-786, 717-718, 729-730, 733-734, 747-748). Σο ϑψοσ τησ δαπϊνησ αυτόσ 
καθορύζεται ανϊλογα με την κατηγορύα του ςκϊφουσ, ωσ εξόσ: 

α) για μηχανοκύνητα ςκϊφη ανοικτοϑ τϑπου, ταχϑπλοα και μη, ολικοϑ μόκουσ μϋχρι πϋντε (5) μϋτρα, ςτο ποςϐ 
των τεςςϊρων χιλιϊδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πϊνω απϐ πϋντε (5) μϋτρα το ποςϐ αυτϐ αυξϊνεται κατϊ δϑο 
χιλιϊδεσ (2.000) ευρώ το μϋτρο, 

β) για ιςτιοφϐρα ό μηχανοκύνητα ό μικτϊ ςκϊφη με χώρουσ ενδιαύτηςησ, ολικοϑ μόκουσ μϋχρι και επτϊ (7) μϋτρα, 
δώδεκα χιλιϊδεσ (12.000) ευρώ, πϊνω απϐ επτϊ (7) και μϋχρι δϋκα (10) μϋτρα προςτύθενται τρεισ χιλιϊδεσ 
(3.000) ευρώ ανϊ επιπλϋον μϋτρο μόκουσ, πϊνω απϐ δϋκα (10) και μϋχρι δώδεκα (12) μϋτρα προςτύθενται επτϊ 
χιλιϊδεσ πεντακϐςια (7.500) ευρώ ανϊ επιπλϋον μϋτρο μόκουσ, πϊνω απϐ δώδεκα (12) και μϋχρι δεκαπϋντε (15) 
μϋτρα δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ (15.000) ευρώ ανϊ επιπλϋον μϋτρο μόκουσ, πϊνω απϐ δεκαπϋντε (15) και μϋχρι 
δεκαοκτώ (18) μϋτρα εύκοςι δϑο χιλιϊδεσ πεντακϐςια (22.500) ευρώ ανϊ επιπλϋον μϋτρο μόκουσ, πϊνω απϐ 
δεκαοκτώ (18) και μϋχρι εύκοςι δϑο (22) μϋτρα τριϊντα χιλιϊδεσ (30.000) ευρώ ανϊ επιπλϋον μϋτρο μόκουσ και 
πϊνω απϐ εύκοςι δϑο (22) μϋτρα προςτύθενται πενόντα χιλιϊδεσ (50.000) ευρώ ανϊ επιπλϋον μϋτρο μόκουσ. Σα 
παραπϊνω ποςϊ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ μειώνονται κατϊ ποςοςτϐ πενόντα τοισ εκατϐ (50%) 
προκειμϋνου για ιςτιοφϐρα ςκϊφη. Κατϊ το ύδιο ποςοςτϐ μειώνονται και για πλούα αναψυχόσ που ϋχουν 
καταςκευαςθεύ ό καταςκευϊζονται ςτην Ελλϊδα εξ ολοκλόρου απϐ ξϑλο, τϑπων "τρεχαντόρι", "βαρκαλϊσ", 
"πϋραμα", "τςερνύκι" και "λύμπερτυ", που προϋρχονται απϐ την ελληνικό ναυτικό παρϊδοςη. 

Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη απϐ κϊθε ςκϊφοσ μειώνεται ανϊλογα με την παλαιϐτητα του κατϊ ποςοςτϐ 
δεκαπϋντε τοισ εκατϐ (15%) αν ϋχει περϊςει χρονικϐ διϊςτημα πϊνω απϐ πϋντε (5) ϋτη και μϋχρι δϋκα (10) ϋτη 
απϐ το ϋτοσ που νηολογόθηκε για πρώτη φορϊ και τριϊντα τοισ εκατϐ (30%) αν ϋχει περϊςει χρονικϐ διϊςτημα 
πϊνω απϐ δϋκα (10) ϋτη. 

Κωδικού 844-845 

υμπληρώνεται ο Α.Υ.Μ. κϑριου ό κατϐχου του ςκϊφουσ αναψυχόσ. 

Κωδικού 779-780 

Επιλϋξτε τη λϋξη "ΝΑΙ" ςε περύπτωςη κατοχόσ ό χρόςησ ιςτιοφϐρου ςκϊφουσ αναψυχόσ. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/262
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
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Κωδικού 785-786 

Επιλϋξτε τη λϋξη "ΝΑΙ" ςε περύπτωςη που το ςκϊφοσ ςασ διαθϋτει χώρο ενδιαύτηςησ. 

Κωδικού 717-718 

υμπληρώνεται το ποςοςτϐ ςυνιδιοκτηςύασ.  

Κωδικού 729-730 

υμπληρώνεται η πρώτη νηολϐγηςη.  

Κωδικού 733-734 

υμπληρώνονται οι μόνεσ κυριϐτητασ του ςκϊφουσ αναψυχόσ. 

Κωδικού 747-748 

υμπληρώνονται τα μϋτρα μόκουσ του ςκϊφουσ αναψυχόσ. ημειώνεται ϐτι ϐταν το μόκοσ δεν εύναι ακϋραιοσ 
αριθμϐσ μϋτρων, τϐτε ςυμπληρώνεται ο αμϋςωσ επϐμενοσ ακϋραιοσ αριθμϐσ μϋτρων. Διευκρινύζεται ϐτι ωσ μόκοσ 
του ςκϊφουσ θεωρεύται το μόκοσ τησ ευθεύασ γραμμόσ που ενώνει τα πιο απομακρυςμϋνα ςημεύα τησ πλώρησ και 
τησ πρϑμνησ του ςκϊφουσ. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, ϐςα προαναφϋρθηκαν για τα αυτοκύνητα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ ακινηςύασ, 
εφαρμϐζονται ανϊλογα και ςτην αντικειμενικό δαπϊνη διαβύωςησ με βϊςη την κυριϐτητα ό κατοχό ςκαφών 
αναψυχόσ, ενώ η μεύωςη λϐγω παλαιϐτητασ ρυθμύζεται ειδικϊ ϐπωσ προαναφϋρθηκε. Για την απϐδειξη του 
χρϐνου ακινηςύασ πρϋπει να ςυνυποβϊλλεται με τη δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ βεβαύωςη τησ αρμϐδιασ 
Λιμενικόσ Αρχόσ για το ακριβϋσ χρονικϐ διϊςτημα (χρϐνοσ ϋναρξησ και λόξησ ακινηςύασ ό ςυνϋχιςη τησ ακινηςύασ 
κατϊ την 31η Δεκεμβρύου του ϋτουσ), που θα προκϑπτει απϐ τισ αντύςτοιχεσ καταχωρόςεισ ςε ςχετικϐ βιβλύο που 
θα τηρεύται απϐ αυτό. 

ΠΡΟΟΦΗ: Δεν εφαρμϐζεται η αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει με βϊςη ςκϊφη αναψυχόσ 
ιδιωτικόσ χρόςησ κυριϐτητασ ό κατοχόσ μονύμων κατούκων εξωτερικοϑ. Για τα ςκϊφη που δεν 
εφαρμϐζεται η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη δεν ςυμπληρώνονται οι κωδικού 711 -714 αλλϊ απλώσ 
ςυμπληρώνονται τα υπϐλοιπα ςτοιχεύα τησ ϋνδειξησ 1δ του πύνακα 5 (Α.Υ.Μ. κυρύου ό κατϐχου, αριθμϐσ 
και λιμϊνι νηολογύου μϋτρα μόκουσ κ.λπ.). 

Κωδικού 731-732 

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ αμοιβόσ του πληρώματοσ προκειμϋνου για ςκϊφη αναψυχόσ με μϐνιμο πλόρωμα, 
ναυτολογημϋνο για μϋροσ ό για ολϐκληρο το ϋτοσ. 

Κωδικού 715-716 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ αεροςκαφών και ελικοπτϋρων, αφοϑ 
προηγουμϋνωσ ςυμπληρώςετε τισ ϊλλεσ πληροφορύεσ που ζητϊει ο πύνακασ (κωδικού 709-710, 737, 738, 739). Η 
αντικειμενικό αυτό δαπϊνη για κϊθε αεροςκϊφοσ κ.λπ. καθορύζεται ωσ εξόσ: 

α) Για ανεμϐπτερα ςτο ποςϐ των οκτώ χιλιϊδων (8.000) ευρώ. 

β) Για αεροςκϊφη με κινητόρα κοινϐ, εςωτερικόσ καϑςησ και ςτροβιλοελικοφϐρα, καθώσ και ελικϐπτερα, ςτο 
ποςϐ των εξόντα πϋντε χιλιϊδων (65.000) ευρώ για τουσ εκατϐν πενόντα (150) πρώτουσ ύππουσ ιςχϑοσ του 
κινητόρα τουσ που προςαυξϊνεται με το ποςϐ των πεντακοςύων (500) ευρώ για κϊθε ύππο πϊνω απϐ τουσ 
εκατϐν πενόντα (150) ύππουσ. 

γ) Για αεροςκϊφη αεριοπροωθοϑμενα (JET) ςτο ποςϐ των διακοςύων (200) ευρώ για κϊθε λύμπρα ώθηςησ. Όςα 
αναφϋρθηκαν πιο πϊνω για τα αυτοκύνητα (ιδιοκτηςύα επιχειρόςεων, ανηλύκων κ.λπ.) εκτϐσ τησ παλαιϐτητασ και 
τησ ακινηςύασ εφαρμϐζονται ανϊλογα και ςε αυτόν την περύπτωςη αντικειμενικόσ δαπϊνησ. 

δ) Για τισ υπερελαφρϋσ πτητικϋσ αθλητικϋσ μηχανϋσ (Τ.Π.Α.Μ.) που υπϊγονται ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 4 
του υπ' αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονιςμοϑ υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΥΕΚ 1360 
Β'), ςτο ποςϐ των εύκοςι χιλιϊδων (20.000) ευρώ. 

Κωδικού 709-710, 737-738-739 

υμπληρώνονται αντύςτοιχα το ποςοςτϐ ςυνιδιοκτηςύασ οι μόνεσ κυριϐτητασ, οι ύπποι ό λύμπρεσ και το ϋτοσ 
πρώτησ νηολϐγηςησ. 

ΠΡΟΟΦΗ: τισ περιπτώςεισ ςκαφών και αεροςκαφών που ανόκουν ςε νομικϊ πρϐςωπα, το τεκμόριο 
βαρϑνει τα μϋλη των εταιριών, ϐπωσ και τα τεκμόρια αυτοκινότων.  

Κωδικού 765-766 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ με βϊςη τισ δεξαμενϋσ κολϑμβηςησ 
(πιςύνεσ) που ϋχετε ςτην κυριϐτητα ό ςτην κατοχό ςασ. Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη, εξωτερικόσ δεξαμενόσ 
κολϑμβηςησ που προκϑπτει για τον κϑριο ό κϊτοχο αυτόσ, ορύζεται, ανϊλογα με την επιφϊνεια τησ, ανϊ κλύμακα, 
ςε εκατϐν εξόντα (160) ευρώ το τετραγωνικϐ μϋτρο μϋχρι και τα εξόντα (60) τετραγωνικϊ μϋτρα και ςε 
τριακϐςια (320) ευρώ το τετραγωνικϐ μϋτρο για επιφϊνεια ϊνω των εξόντα (60) τετραγωνικών μϋτρων. 

Προκειμϋνου για εςωτερικό δεξαμενό κολϑμβηςησ τα παραπϊνω ποςϊ διπλαςιϊζονται.  
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Η αντικειμενικό δαπϊνη διαβύωςησ για τισ δεξαμενϋσ κολϑμβηςησ υπολογύζεται για ϐλο το ϋτοσ χωρύσ να 
περιορύζεται ςε μόνεσ χρόςησ εύτε πρϐκειται για κϑρια κατοικύα εύτε για δευτερεϑουςα. τισ περιπτώςεισ 
θανϊτου ό μεταβύβαςησ/απϐκτηςησ κατοικύασ μϋςα ςτο ϋτοσ, η αντικειμενικό δαπϊνη υπολογύζεται ςτουσ μόνεσ 
χρόςησ. 

Προκειμϋνου για κοινϐχρηςτεσ πιςύνεσ που βρύςκονται ςε ςυγκροτόματα πολυκατοικιών, η ετόςια αντικειμενικό 
δαπϊνη διαβύωςησ επιμερύζεται ςτουσ ιδιοκτότεσ και ενοικιαςτϋσ των ακινότων με βϊςη τα χιλιοςτϊ κϊθε 
διαμερύςματοσ ςτο οικϐπεδο. 

Κωδικϐσ 767 

υμπληρώνεται η επιφϊνεια εξωτερικόσ πιςύνασ (ςε τ.μ.) 

Κωδικϐσ 768 

υμπληρώνεται η επιφϊνεια εςωτερικόσ πιςύνασ (ςε τ.μ.) 

Κωδικού 755-758 

υμπληρώνεται το ποςοςτϐ ςυνιδιοκτηςύασ. 

Κωδικού 740-749 

υμπληρώνονται οι μόνεσ χρόςησ. 

Κωδικϐσ 769 

υμπληρώνεται η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη που καταβϊλετε για ιδιωτικϊ ςχολεύα ςτοιχειώδουσ και μϋςησ 
εκπαύδευςησ, με εξαύρεςη τα εςπερινϊ γυμνϊςια και λϑκεια, καθώσ και τα ειδικϊ ςχολεύα ατϐμων με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ τισ ςχετικϋσ αποδεύξεισ παροχόσ υπηρεςιών. 

Κωδικϐσ 770 

υμπληρώνεται η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη που καταβϊλετε για οικιακοϑσ βοηθοϑσ, οδηγοϑσ αυτοκινότων, 
δαςκϊλουσ και λοιπϐ προςωπικϐ, η οπούα ορύζεται ςτο εκϊςτοτε κατώτατο ϐριο αμοιβών ϐπωσ αυτϐ 
προςδιορύζεται απϐ τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ για την αντύςτοιχη κατηγορύα εργαζομϋνων. 

ΠΡΟΟΦΗ: Δεν εφαρμϐζεται η αντικειμενικό δαπϊνη ϐταν ο φορολογοϑμενοσ απαςχολεύ ϋναν μϐνο 
οικιακϐ βοηθϐ ό ϐταν ο ύδιοσ ό πρϐςωπο που ςυνοικεύ με αυτϐν και τον βαρϑνει ϋχει αναπηρύα εξόντα 
επτϊ τοισ εκατϐ και πϊνω (67%) απϐ διανοητικό καθυςτϋρηςη ό φυςικό αναπηρύα ό εύναι ηλικύασ ϊνω 
των εξόντα πϋντε (65) ετών και απαςχολεύ ϋνα νοςοκϐμο. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, οι ανωτϋρω ετόςιεσ αντικειμενικϋσ δαπϊνεσ και υπηρεςύεσ εφαρμϐζονται μειωμϋνεσ κατϊ 
ποςοςτϐ τριϊντα τοισ εκατϐ (30%) προκειμϋνου για ςυνταξιοϑχουσ οι οπούοι ϋχουν υπερβεύ το 65ο ϋτοσ τησ 
ηλικύασ τουσ. Η μεύωςη αυτό θα γύνει κατϊ την εκκαθϊριςη τησ δόλωςησ απϐ την Δ.ΗΛΕ.Δ. 

Επύςησ, απϐ τη Δ.ΗΛΕ.Δ. κατϊ την εκκαθϊριςη προςτύθεται η ελϊχιςτη αντικειμενικό δαπϊνη του 
φορολογοϑμενου που ορύζεται ςε τρεισ χιλιϊδεσ (3.000) ευρώ προκειμϋνου για τον ϊγαμο και ςε πϋντε χιλιϊδεσ 
(5.000) ευρώ για τουσ ςυζϑγουσ που υποβϊλλουν κοινό δόλωςη, εφϐςον δηλώνεται πραγματικϐ ό τεκμαρτϐ 
ειςϐδημα. 

Δεν εφαρμϐζεται η ελϊχιςτη ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη των τριών (3.000) και πϋντε (5.000) χιλιϊδων ευρώ, 
εφϐςον ο φορολογοϑμενοσ ό τα εξαρτώμενα μϋλη αποκτοϑν ειςϐδημα μϐνο απϐ τϐκουσ και ακύνητα ςϑμφωνα με 
την περ. ε΄ του ϊρθρου 34 του Κ.Υ.Ε. 

Γ. ΕΣΗΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΚΑΣΕΒΛΗΘΗΑΝ  

Κωδικού 719-720 

υμπληρώνονται τα ςυνολικϊ ποςϊ (τύμημα και λοιπϊ ϋξοδα) που καταβϊλατε (ςε μετρητϊ) το 2014 για την 
αγορϊ ό χρηματοδοτικό μύςθωςη αυτοκινότων Ι.Φ., δύτροχων ό τρύτροχων αυτοκινοϑμενων οχημϊτων τησ 
οικογϋνειϊσ ςασ ό τησ ατομικόσ επιχεύρηςόσ ςασ. Εξαιροϑνται ϐςα αποτελοϑν το ϊμεςο αντικεύμενο εμπορικόσ 
δραςτηριϐτητασ καθώσ και τα επιβατικϊ Δ.Φ. και Ι.Φ. καθώσ και τα φορτηγϊ Δ.Φ. και Ι.Φ. που αποτελοϑν πϊγιο 
εξοπλιςμϐ επαγγελματικόσ χρόςησ. Επύςησ εξαιροϑνται τα επιβατικϊ ιδιωτικόσ χρόςησ αυτοκύνητα που εύναι 
ειδικϊ διαςκευαςμϋνα για πρϐςωπα που παρουςιϊζουν κινητικϋσ αναπηρύεσ ςε ποςοςτϐ τουλϊχιςτον εξόντα 
επτϊ τοισ εκατϐ (67%). Εφϐςον ςυντρϋχει κϊποια απϐ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ που εξαιροϑνται τησ δαπϊνησ 
απϐκτηςησ, δε θα ςυμπληρώνονται οι κωδικού αυτού. Ωσ επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ ειδικϊ 
διαςκευαςμϋνα για κινητικϊ ανϊπηρουσ θεωροϑνται εκεύνα που διαςκευϊςτηκαν ϑςτερα απϐ ϊδεια τησ αρμϐδιασ 
αρχόσ για να οδηγοϑνται απϐ πρϐςωπα που παρουςιϊζουν κινητικό αναπηρύα με ποςοςτϐ τουλϊχιςτον 67% ό 
για να μεταφϋρουν αυτϊ τα πρϐςωπα μαζύ με τα αντικεύμενα που εύναι απαραύτητα για τη μετακύνηςό τουσ.  

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, δεν ςυμπληρώνονται τα ςυνολικϊ ποςϊ (τύμημα και λοιπϊ ϋξοδα) που καταβϊλατε το 2014 
για την αγορϊ ό χρηματοδοτικό μύςθωςη αυτοκινότων Ι.Φ., δύτροχων ό τρύτροχων αυτοκινοϑμενων οχημϊτων 
εφϐςον ανόκετε ςτα πρϐςωπα που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 12 τησ υμφωνύασ Έδρασ 
μεταξϑ  τησ Κυβϋρνηςησ τησ Ελληνικόσ Δημοκρατύασ και τησ Σρϊπεζασ Εμπορύου και Ανϊπτυξησ του Ευξεύνου 
Πϐντου, που κυρώθηκε με το ν.2707/1999 (Α’78). 
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Κωδικού 721-722 

υμπληρώνονται ςυνολικϊ το ποςϐ που καταβϊλατε (ςε μετρητϊ) το 2014 για αγορϊ ό χρηματοδοτικό μύςθωςη 
πλούων αναψυχόσ και λοιπών ςκαφών αναψυχόσ (ςτα οπούα υπϊγονται και τα "τζετ ςκι") και αεροςκαφών 
(εξαιροϑνται ϐςα αποτελοϑν το ϊμεςο αντικεύμενο εμπορικόσ δραςτηριϐτητασ, καθώσ και ϐςα αποτελοϑν πϊγιο 
εξοπλιςμϐ επαγγελματικόσ χρόςησ).  

Κωδικού 723-724 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ που καταβϊλατε (ςε μετρητϊ) το 2014 για αγορϊ ό χρηματοδοτικό μύςθωςη 
κινητών πραγμϊτων μεγϊλησ αξύασ. Εξαιροϑνται αυτϊ που αποτελοϑν αρδευτικϐ εξοπλιςμϐ γεωργικόσ 
εκμετϊλλευςησ, καθώσ και ϐςα αποτελοϑν το ϊμεςο αντικεύμενο τησ αςκοϑμενησ εμπορικόσ δραςτηριϐτητασ. 
Εξαιροϑνται επύςησ αυτϊ που αποτελοϑν πϊγιο εξοπλιςμϐ επαγγελματικόσ χρόςησ και αποκτώνται απϐ 
πρϐςωπα ποϑ αςκοϑν εμπορικό ό γεωργικό επιχεύρηςη ό ελευθϋριο επϊγγελμα. Ωσ κινητϊ πρϊγματα μεγϊλησ 
αξύασ νοοϑνται εκεύνα που η αξύα τουσ υπερβαύνει το ποςϐ των 10.000 ευρώ. Αν η αξύα κϊθε πρϊγματοσ εύναι 
μικρϐτερη του ποςοϑ αυτοϑ, τα αγοραςθϋντα ϐμωσ πρϊγματα αποτελοϑν, κατϊ τισ ςυναλλακτικϋσ αντιλόψεισ, 
ενιαύο ςϑνολο, τϐτε για τον υπολογιςμϐ τησ αξύασ λαμβϊνεται υπϐψη η αξύα ϐλων αυτών των πραγμϊτων, 
εφϐςον υπερβαύνει το ποςϐ των 5.000 ευρώ. 

ΠΡΟΟΦΗ: τουσ κωδικοϑσ αριθμοϑσ 719-724 του πύνακα 5 και ςτισ ςχετικϋσ καταςτϊςεισ θα 
ςυμπεριλϊβετε και τα ποςϊ των δϐςεων που καταβλόθηκαν μϋςα ςτο 2014 (π.χ. για αγορϊ 
αυτοκινότου κ.λπ.) που προϋρχονται απϐ αντύςτοιχεσ ςυναλλαγϋσ που ϋγιναν ςε προηγοϑμενα ϋτη. 

Κωδικού 743-744 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ που καταβϊλατε (ςε μετρητϊ) το 2014 για αγορϊ επιχειρόςεων ό  ςϑςταςη ό 
αϑξηςη του κεφαλαύου επιχειρόςεων που λειτουργοϑν ατομικώσ ό με τη μορφό ομϐρρυθμησ ό ετερϐρρυθμησ ό 
ανώνυμησ εταιρεύασ ό περιοριςμϋνησ ευθϑνησ εταιρύασ ό ιδιωτικόσ κεφαλαιουχικόσ εταιρύασ ό κοινωνύασ ό 
κοινοπραξύασ ό αςτικόσ εταιρύασ ό αγορϊ εταιρικών μερύδων και χρεογρϊφων γενικώσ. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, ςτην ϋννοια των χρεογρϊφων ςυμπεριλαμβϊνονται οι μετοχϋσ, οι ομολογύεσ, τα ϋντοκα 
γραμμϊτια του Ελληνικοϑ Δημοςύου, τα ομϐλογα τραπεζών, τα προθεςμιακϊ ςυμβϐλαια, τα ςυμβϐλαια 
μελλοντικόσ εκπλόρωςησ, τα ςυμβϐλαια δικαιωμϊτων προαύρεςησ, τα μερύδια αμοιβαύων κεφαλαύων, οι μετοχϋσ 
και γενικϊ προώϐντα που μποροϑν να διαπραγματεϑονται ςτα χρηματιςτόρια και ςτισ αγορϋσ. 

Κωδικού 735-736 

υμπληρώνεται το ποςϐ που καταβϊλατε (ςε μετρητϊ) το 2014 για την αγορϊ ό  χρονομεριςτικό ό 
χρηματοδοτικό μύςθωςη ακινότων ό ανϋγερςη οικοδομών ό καταςκευό δεξαμενόσ κολϑμβηςησ.  

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, ςτα ποςϊ των κωδικών αυτών θα ςυμπεριληφθεύ το ϊθροιςμα του τιμόματοσ, του φϐρου 
μεταβύβαςησ ακινότων, των ςυμβολαιογραφικών εξϐδων καθώσ και λοιπών εξϐδων και φϐρων, που 
καταβλόθηκαν το 2014 για την αγορϊ ό  χρονομεριςτικό ό χρηματοδοτικό μύςθωςη ακινότων.  

την αγορϊ ακινότων ωσ ποςϐ τεκμαρτόσ δαπϊνησ λαμβϊνεται το ποςϐ τησ ςυνολικόσ επιβϊρυνςησ, ϐπωσ 
προκϑπτει απϐ τα οικεύα πωλητόρια ςυμβϐλαια, εκτϐσ εϊν απϐ ϋλεγχο προκϑπτει μεγαλϑτερο ποςϐ, οπϐτε 
λαμβϊνεται υπϐψη αυτϐ (ϊρθρο 48, ν.4305/2014).  

Κρύςιμοσ χρϐνοσ για να υπολογιςτεύ το ποςϐν τησ τεκμαρτόσ δαπϊνησ εύναι ο χρϐνοσ ςϑνταξησ του ςυμβολαύου 
μεταβύβαςησ του ακινότου εφϐςον  καταβληθεύ ολϐκληρο το τύμημα και  παραδοθεύ η χρόςη και η κυριϐτητα του 
ακινότου διαφορετικϊ, το ποςϐ τησ δαπϊνησ θα κατανϋμεται ςτα φορολογικϊ ϋτη που καταβϊλλονται οι δϐςεισ, 
ϐπωσ αυτϐ προκϑπτει απϐ ςχετικϊ παραςτατικϊ πληρωμόσ. 

Σο ύδιο ιςχϑει και ςε περύπτωςη ςϑνταξησ προςυμφώνου αγορϊσ. ε ανϋγερςη οικοδομόσ εφϐςον η ανϋγερςη 
διαρκϋςει περιςςϐτερο του ενϐσ ϋτουσ, ςε κϊθε ϋτοσ ςαν ποςϐ δαπϊνησ θα ληφθεύ το αντύςτοιχο του κϐςτουσ 
ανϋγερςησ ςτο ύδιο ϋτοσ, εκτϐσ εϊν χρϐνοσ καταβολόσ ϋχει οριςθεύ διαφορετικϊ (π.χ. ο χρϐνοσ αποπερϊτωςησ τησ 
οικοδομόσ). Σα χρηματικϊ ποςϊ που καταβϊλλονται για επιςκευό και ςυντόρηςη κατοικύασ δεν υπολογύζονται 
ωσ δαπϊνη απϐκτηςησ περιουςιακοϑ ςτοιχεύου. Αν ϐμωσ πρϐκειται για προςθόκεσ, επεκτϊςεισ, τϐτε τύθεται θϋμα 
δαπϊνησ απϐκτηςησ. ε περύπτωςη αγορϊσ ακινότου με ςυνιδιοκτηςύα ό ςε περύπτωςη που περιςςϐτεροι απϐ 
κοινοϑ ανεγεύρουν οικοδομό, ςε κϊθε ϋναν αναλογεύ ποςϐ δαπϊνησ ϐςο το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του. ε 
περύπτωςη ϐπου απϐ διαφορετικϐ πρϐςωπο αγορϊζεται η ψιλό κυριϐτητα και απϐ ϊλλο η επικαρπύα ακινότου, 
ςε καθϋναν θα υπολογιςθεύ ποςϐ δαπϊνησ απϐκτηςησ που του αναλογεύ επιμεριςτικϊ κατϊ το ποςοςτϐ που 
προβλϋπεται απϐ τη φορολογύα κληρονομιών. Σο ύδιο ιςχϑει και ςτην περύπτωςη που ανεγεύρεται οικοδομό ςε 
οικϐπεδο ςτο οπούο ϊλλο πρϐςωπο εύναι ψιλϐσ κϑριοσ και ϊλλο επικαρπωτόσ δηλαδό η δαπϊνη ανϋγερςησ 
επιμερύζεται ςτουσ δϑο κατϊ τα ποςοςτϊ που προβλϋπονται απϐ τη φορολογύα κληρονομιών ανεξϊρτητα ςε 
ποιου το ϐνομα εκδύδεται η ϊδεια ανϋγερςησ οικοδομόσ. Περαιτϋρω, ςε περύπτωςη ανϋγερςησ οικοδομόσ απϐ 
μιςθωτό με δικϋσ του δαπϊνεσ  ςε ϋδαφοσ του εκμιςθωτό η δαπϊνη ανϋγερςησ βαρϑνει το μιςθωτό ο οπούοσ 
αναλαμβϊνει την ανϋγερςη και ο οπούοσ πραγματικϊ καταβϊλλει τα χρηματικϊ ποςϊ τησ εν λϐγω δαπϊνησ. 
Επύςησ, η αξύα αγορϊσ ακινότου που λαμβϊνεται υπϐψη για τον υπολογιςμϐ τησ δαπϊνησ απϐκτηςησ, ϐταν το 
ακύνητο αποκτϊται με αναγκαςτικϐ πλειςτηριαςμϐ,  εύναι το ποςϐ του εκπλειςτηριϊςματοσ και κϊθε ϊλλο ποςϐ 
(π.χ. φϐροσ μεταβύβαςησ, ςυμβολαιογραφικϊ) που πραγματικϊ κατϋβαλε ο υπερθεματιςτόσ εκτϐσ βϋβαια εϊν 
απϐ κϊποιο ϊλλο ςτοιχεύο προκϑψει εικονικϐτητα του πλειςτηριαςμοϑ ό ςυμφωνύα για καταβολό ενϐσ επιπλϋον 
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ποςοϑ. ε ιδιωτικϐ πλειςτηριαςμϐ για τον προςδιοριςμϐ τησ δαπϊνησ λαμβϊνεται το τύμημα που πραγματικϊ 
καταβλόθηκε. την περύπτωςη που κατϊ τη διανομό ακινότων ο δικαιοϑχοσ ιδανικόσ μερύδασ λαμβϊνει φυςικό 
μερύδα ιςϊξια τησ ιδανικόσ και επιβϊλλεται ο φϐροσ που προβλϋπεται για την διανομό, δεν εφαρμϐζονται οι 
διατϊξεισ τησ περύπτωςησ αυτόσ οϑτε και τησ περύπτωςησ ε΄ του ύδιου ϊρθρου εφϐςον δεν καταβϊλλονται για 
την υπϐψη δικαιοπραξύα χρηματικϊ ποςϊ. Αν ϐμωσ λϊβει μεγαλϑτερη φυςικό μερύδα απϐ την ιδανικό 
εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ τησ περύπτωςησ αυτόσ για το μϋροσ τησ φυςικόσ μερύδασ του ακινότου για το οπούο 
κατϋβαλε χρόματα.  

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι οι κωδικού 735-736 ςυμπληρώνονται μϐνο ϐταν τισ οικεύεσ δαπϊνεσ πραγματοποιοϑν 
φυςικϊ πρϐςωπα ωσ ιδιώτεσ και ϐχι ςτα πλαύςια ϊςκηςησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ ϐπου οι ςχετικϋσ 
αγορϋσ ϋχουν καταχωρηθεύ ςτα λογιςτικϊ τουσ αρχεύα.  

Κωδικού 759-760 

υμπληρώνεται το ποςϐ που καταβϊλατε (ςε μετρητϊ) το 2014 για την χορόγηςη δανεύων προσ οποιονδόποτε 
καθώσ και ςε εταιρεύεσ ό κοινοπραξύεσ ό κοινωνύεσ κλπ. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι, ςτουσ κωδικοϑσ αυτοϑσ ςυμπεριλαμβϊνονται και τα ποςϊ που χορηγοϑν εταύροι, μϋλη ό 
μϋτοχοι ςτισ εταιρύεσ που ςυμμετϋχουν, καθώσ και οι χρηματικϋσ διευκολϑνςεισ προσ τα ανωτϋρω νομικϊ 
πρϐςωπα. 

Κωδικού 725-726 

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ ετόςιασ δαπϊνησ που καταβϊλατε το ϋτοσ 2014 για δωρεϋσ, γονικϋσ παροχϋσ ό 
χορηγύεσ χρηματικών ποςών, εφϐςον αυτϊ ςυνολικϊ υπερβαύνουν ετηςύωσ τα 300 ευρώ, εκτϐσ απϐ τισ δωρεϋσ 
προσ το Δημϐςιο, τουσ Δόμουσ και τισ κοινϐτητεσ του Κρϊτουσ, τα ανώτατα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα, τα κρατικϊ 
και δημοτικϊ νοςηλευτικϊ ιδρϑματα και τα νοςοκομεύα που αποτελοϑν νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου και 
επιχορηγοϑνται απϐ τον Κρατικϐ Προϒπολογιςμϐ, καθώσ και τα προνοιακϊ ιδρϑματα του ευρϑτερου δημϐςιου 
τομϋα (κρατικϊ νομικϊ πρϐςωπα δημϐςιου δικαύου), ωσ και τα προνοιακϊ ιδρϑματα ιδιωτικοϑ δικαύου των 
οπούων οι εν γϋνει δαπϊνεσ λειτουργύασ καλϑπτονται τουλϊχιςτον κατϊ εβδομόντα τοισ εκατϐ (70%) με 
επιχορηγόςεισ απϐ τον Κρατικϐ Προϒπολογιςμϐ. Επύςησ, εξαιροϑνται, οι δωρεϋσ ό χορηγύεσ προσ τα κοινωφελό 
ιδρϑματα, τα ημεδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου που νϐμιμα ϋχουν ςυςταθεύ ό ςυνιςτώνται και τα 
οπούα επιδιώκουν κοινωφελεύσ ςκοποϑσ, καθώσ και τα μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα ημεδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα 
ιδιωτικοϑ δικαύου που νϐμιμα υπϊρχουν ό ςυνιςτώνται, εφϐςον επιδιώκουν ςκοποϑσ πολιτιςτικοϑσ.  

Κωδικού 727-728 

υμπληρώνεται το ποςϐ τησ ετόςιασ δαπϊνησ που καταβϊλατε το ϋτοσ 2014 για την τοκοχρεολυτικό απϐςβεςη 
δανεύων και πιςτώςεων γενικϊ. Επύςησ, ςυμπληρώνεται το ποςϐ που καταβϊλατε για την τοκοχρεολυτικό 
απϐςβεςη των χρεώςεων των πιςτωτικών καρτών, εφϐςον οι χρεώςεισ αυτϋσ οφεύλονται ςε αγορϊ μη 
καταναλωτικών αγαθών μϋςω αυτών των πιςτωτικών καρτών (αγορϊ αυτοκινότου, μηχανόματοσ, πινϊκων 
ζωγραφικόσ και λοιπών περιουςιακών ςτοιχεύων). την περύπτωςη αναγραφόσ ποςοϑ ςτουσ κωδικοϑσ 727-728, 
θα ςυμπεριλϊβετε ςτα ποςϊ αυτϊ και το ποςϐ τυχϐν τϐκων υπερημερύασ.  

τισ περιπτώςεισ που η Υορολογικό Διούκηςη ϋχει ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη για τα ποςϊ που καταβλόθηκαν 
το ϋτοσ 2014 για την τοκοχρεωλυτικό απϐςβεςη δανεύων δϑναται να εμφανύζεται μόνυμα ςτουσ 
φορολογοϑμενουσ που να τουσ καθοδηγεύ για την ςυμπλόρωςη των ποςών.  

Δ. ΑΜΥΙΒΗΣΗΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Σο ετόςιο ςυνολικϐ ποςϐ τησ αντικειμενικόσ δαπϊνησ, που προκϑπτει απϐ την κϑρια και τισ δευτερεϑουςεσ 
κατοικύεσ καθώσ και αυτϐ που προςδιορύςτηκε ςτουσ κωδικοϑσ 707-770 και 851-858 μπορεύ να αμφιςβητηθεύ 
απϐ τον φορολογοϑμενο ϐταν αυτϐ εύναι μεγαλϑτερο απϐ την πραγματικό δαπϊνη του φορολογουμϋνου και των 
εξαρτώμενων μελών που τον βαρϑνουν, εφϐςον αυτϐ αποδεικνϑεται απϐ τον υπϐχρεο με βϊςη πραγματικϊ 
περιςτατικϊ ό ςτοιχεύα. Σϋτοια περιςτατικϊ ςυντρϋχουν ιδύωσ ςτο πρϐςωπο των υπϐχρεων, οι οπούοι: 

α) υπηρετοϑν τη ςτρατιωτικό θητεύα τουσ ςτισ Ένοπλεσ Δυνϊμεισ, 

β) εύναι φυλακιςμϋνοι,  

γ) νοςηλεϑονται ςε νοςοκομεύο ό κλινικό, 

δ) εύναι ϊνεργοι και δικαιοϑνται βοόθημα ανεργύασ, 

ε) ςυγκατοικοϑν με ςυγγενεύσ πρώτου βαθμοϑ και ϋχουν μειωμϋνεσ δαπϊνεσ διαβύωςησ, λϐγω αποδεδειγμϋνησ 
ςυμβολόσ ςτισ δαπϊνεσ αυτϋσ των ςυγγενών τουσ με την προϒπϐθεςη ϐτι οι τελευταύοι αυτού ϋχουν ειςϐδημα 
απϐ εμφανεύσ πηγϋσ, 

ςτ) εύναι ορφανού ανόλικοι οι οπούοι ϋχουν ςτην κυριϐτητϊ τουσ επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ απϐ 
κληρονομιϊ του πατϋρα ό τησ μητϋρασ τουσ και 

ζ) προςκομύζουν ςτοιχεύα απϐ τα οπούα αποδεικνϑεται ϐτι για λϐγουσ ανώτερησ βύασ πραγματοπούηςαν δαπϊνη 
μικρϐτερη απϐ την αντικειμενικό. 

Όταν ςυντρϋχει μύα ό περιςςϐτερεσ απϐ τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, ο φορολογοϑμενοσ υποχρεοϑται να υποβϊλει μαζύ 
με τη δόλωςό του και τα αναγκαύα δικαιολογητικϊ για την απϐδειξη των ιςχυριςμών του. Η Υορολογικό 
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Διούκηςη ελϋγχει την αλόθεια των ιςχυριςμών και την ακρύβεια των αποδεικτικών ςτοιχεύων του 
φορολογουμϋνου και μειώνει ανϊλογα την ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη, ςτην οπούα αναφϋρονται οι ιςχυριςμού 
και τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. 

τισ πιο πϊνω α’ και ε’ περιπτώςεισ, η διαφορϊ μεταξϑ τησ αντικειμενικόσ δαπϊνησ και τησ πραγματικόσ δαπϊνησ 
λαμβϊνεται υπϐψη για τον υπολογιςμϐ τησ ςυνολικόσ αντικειμενικόσ δαπϊνησ του γονϋα ό του τϋκνου που 
ςυμβϊλλει ςτισ αντικειμενικϋσ δαπϊνεσ διαβύωςησ του υπϐχρεου.  
Προκειμϋνου για αντικειμενικϋσ δαπϊνεσ των τϋκνων, η διαφορϊ αντικειμενικόσ δαπϊνησ καταλογύζεται ςε 
εκεύνον τον γονϋα που ϋχει το μεγαλϑτερο ειςϐδημα. 

Ε. ΛΟΙΠΕ ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΠΟΚΣΗΗ 

Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη διαβύωςησ και η δαπϊνη απϐκτηςησ περιουςιακών ςτοιχεύων δεν εφαρμϐζεται 
ςτισ εξόσ περιπτώςεισ: 

α) Για την αντικειμενικό δαπϊνη, η οπούα προκϑπτει βϊςει επιβατικοϑ αυτοκινότου ιδιωτικόσ χρόςησ αναπόρου, 
το οπούο απαλλϊςςεται απϐ τα τϋλη κυκλοφορύασ. 

β) Για το αλλοδαπϐ προςωπικϐ που δεν διαμϋνει μϐνιμα ςτην Ελλϊδα ό για τουσ Έλληνεσ που διαμϋνουν μϐνιμα 
ςτο εξωτερικϐ και απαςχολοϑνται αποκλειςτικϊ ςε γραφεύα επιχειρόςεων που εύναι εγκατεςτημϋνα ςτη χώρα 
μασ με βϊςη τουσ νϐμουσ α.ν.89/1967, α.ν.378/1968 και του ϊρθρου 25 του ν.27/1975, για το ποςϐ που 
προκϑπτει με βϊςη το επιβατικϐ αυτοκύνητο ΙΦ ό τησ κατοικύασ. 

γ) Για τισ επιχειρόςεισ μεταπώληςησ αυτοκινότων που ϋχουν υπαχθεύ ςτο ειδικϐ καθεςτώσ φορολογύασ του 
ϊρθρου 45 του ν.2859/2000, και για την αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει βϊςει των επιβατικών 
αυτοκινότων που ϋχουν αγοραςτεύ για μεταπώληςη με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 45  του ν.2859/2000, με τισ 
προϒποθϋςεισ που ορύζονται απϐ αυτϋσ, εφϐςον δηλαδό η ϊδεια και οι πινακύδεσ κυκλοφορύασ του 
μεταβιβαζϐμενου αυτοκινότου οχόματοσ ϋχουν παραμεύνει ςτη ΔΟΤ ςτην οπούα ϋγινε η μεταβύβαςη του 
αυτοκινότου προσ την επιχεύρηςη μεταπώληςησ μϋχρι και την ημερομηνύα μεταπώληςησ απϐ αυτό ςε τρύτο και 
εφϐςον βϋβαια το αυτοκύνητο κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα δεν κυκλοφϐρηςε παρϊνομα. Οι μεταπωλότριεσ 
επιχειρόςεισ ϋχουν υποχρϋωςη μαζύ με την ετόςια δόλωςη φορολογύασ ειςοδόματοσ να ςυνυποβϊλλουν 
υπεϑθυνη δόλωςη του ν.1599/1986, ςτην οπούα να αναγρϊφουν τα πιο πϊνω αυτοκύνητα που αγϐραςαν ό 
ποϑληςαν ςτο οικεύο ϋτοσ. 

Περαιτϋρω, προκειμϋνου για ατομικϋσ επιχειρόςεισ μεταπώληςησ αυτοκινότων τησ περύπτωςησ αυτόσ, η ετόςια 
αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει απϐ τα προσ πώληςη οχόματα, ϐταν δεν κατατεθοϑν η ϊδεια και οι 
πινακύδεσ κυκλοφορύασ τουσ ςτη Δ.Ο.Τ. δεν μπορεύ να υπερβαύνει τη μεγαλϑτερη αντικειμενικό δαπϊνη που 
προκϑπτει απϐ αυτοκύνητο τησ επιχεύρηςησ.  

Ιςχϑει για δαπϊνεσ που προκϑπτουν απϐ 1.1.2010 και μετϊ. 

δ) Για την αντικειμενικό δαπϊνη που προκϑπτει με βϊςη ςκϊφη αναψυχόσ ιδιωτικόσ χρόςησ, ανεξϊρτητα απϐ το 
μόκοσ και αν χρηςιμοποιοϑν ό ϐχι προςωπικϐ. Η απαλλαγό αφορϊ φυςικϊ πρϐςωπα που εύναι μϐνιμοι κϊτοικοι 
εξωτερικοϑ. 

ε) Για την αγορϊ πϊγιου εξοπλιςμοϑ επαγγελματικόσ χρόςησ απϐ πρϐςωπα που αςκοϑν επιχειρηματικό 
δραςτηριϐτητα. την ϋννοια του πϊγιου εξοπλιςμοϑ περιλαμβϊνονται μηχανόματα, υπολογιςτϋσ, ϋπιπλα, ςκεϑη, 
Υ.Δ.Φ. αυτοκύνητα, Υ.Ι.Φ. αυτοκύνητα, Ε.Δ.Φ. αυτοκύνητα, Ε.Ι.Φ. αυτοκύνητα, μοτοποδόλατα, μοτοςυκλϋτεσ, ςκϊφη, 
αεροςκϊφη που χρηςιμοποιοϑνται αποκλειςτικϊ για την ϊςκηςη επιχεύρηςησ ό ελευθϋριου επαγγϋλματοσ.  

ςτ) Για αγορϊ επιβατικών αυτοκινότων ιδιωτικόσ χρόςησ, ειδικϊ διαςκευαςμϋνων για πρϐςωπα που 
παρουςιϊζουν κινητικϋσ αναπηρύεσ που υπερβαύνουν ςε ποςοςτϐ το εξόντα επτϊ τοισ εκατϐ (67%).  

Ωσ επιβατικϊ αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ ειδικϊ διαςκευαςμϋνα για κινητικϊ αναπόρουσ θεωροϑνται εκεύνα 
που διαςκευϊςτηκαν ϑςτερα απϐ ϊδεια τησ αρμϐδιασ αρχόσ για να οδηγοϑνται απϐ πρϐςωπα που παρουςιϊζουν 
κινητικό αναπηρύα με ποςοςτϐ πϊνω απϐ εξόντα επτϊ τοισ εκατϐ (67%) ό για να μεταφϋρουν αυτϊ τα πρϐςωπα 
μαζύ με τα αντικεύμενα που εύναι απαραύτητα με τη μετακύνηςό τουσ. 

ζ) Οι ετόςιεσ αντικειμενικϋσ δαπϊνεσ που υπολογύζονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 31 του παρϐντοσ κώδικα 
προκειμϋνου για ςυνταξιοϑχουσ που ϋχουν υπερβεύ το 65ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ εφαρμϐζονται μειωμϋνεσ κατϊ 
ποςοςτϐ 30% των ϐςων προκϑπτουν ςϑμφωνα με τισ παραπϊνω διατϊξεισ.  

η) Για φυςικϐ πρϐςωπο που ϋχει τη φορολογικό κατοικύα του ςτην αλλοδαπό, εφϐςον δεν αποκτϊ ειςϐδημα ςτην 
Ελλϊδα. 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 6: ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ – ΠΟΑ ΠΟΤ 
ΜΕΙΩΝΟΤΝ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

Κωδικού 655-656  

Οι ανωτϋρω κωδικού εύναι ανενεργού και ενεργοποιοϑνται απϐ την Δ.Ο.Τ. ϐταν ο φορολογοϑμενοσ υποβϊλλει 
εμπρϐθεςμα αύτηςη για μεύωςη προκαταβολόσ ςϑμφωνα με την παρ.1 του ϊρθρου 70 του ν.4172/2013, εφϐςον 
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βϋβαια  ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ για την εφαρμογό των προηγοϑμενων διατϊξεων. 

Κωδικού 659-660 

Αναγρϊφονται απϐ το φορολογοϑμενο τα παρακϊτω ειςοδόματα – αφοϑ αφαιρεθεύ ο τυχϐν παρακρατηθεύσ 
φϐροσ – για τα οπούα δεν υπϊρχει ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη: α) τα ειςοδόματα που αποκτοϑνται απϐ 
φορολογικοϑσ κατούκουσ αλλοδαπόσ που εργϊζονται ςε πρεςβεύεσ, διπλωματικϋσ αποςτολϋσ,  προξενεύα ό 
αποςτολϋσ αλλοδαποϑ κρϊτουσ για την διεκπεραύωςη κρατικών υποθϋςεων και εύναι πολύτεσ του εν λϐγω 
κρϊτουσ και κϊτοχοι διπλωματικοϑ διαβατηρύου (περ. α’ τησ παρ.2 του ϊρθρου 14), β) η διατροφό που λαμβϊνει 
δικαιοϑχοσ με δικαςτικό απϐφαςη ό ςυμβολαιογραφικό πρϊξη ςυμπληρώνοντασ τον Α.Υ.Μ. του καταβϊλλοντοσ 
τη διατροφό  (περ. β’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 14), γ) οι ςυντϊξεισ αναπόρων πολϋμου ό θυμϊτων πολϋμου ό 
αναπόρων που υπϋςτηςαν βλϊβη κατϊ την εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ τουσ (περ. γ’ τησ παρ.2 του ϊρθρου 14) Οι 
δηλώςεισ αυτϋσ ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ θα οδηγοϑνται για ϋλεγχο ςτη  Δ.Ο.Τ  μετϊ απϐ ςχετικϐ μόνυμα, δ) το 
εξωώδρυματικϐ επύδομα και κϊθε ςυναφϋσ ποςϐ που καταβϊλλεται ςε ειδικϋσ κατηγορύεσ ατϐμων με αναπηρύεσ 
(περ. δ’ τησ παρ.2 του ϊρθρου 14)  ε) οι μιςθού, ςυντϊξεισ και πϊγια αντιμιςθύα που χορηγοϑνται ςε αναπόρουσ με 
ποςοςτϐ αναπηρύασ τουλϊχιςτον 80% (περ. ε’ τησ παρ.2 ϊρθρου 14), ςτ) τα επιδϐματα αναγνωριςμϋνων  
πολιτικών προςφϑγων (περ. η’  τησ παρ.2 του ϊρθρου 14), ζ) τα επιδϐματα επικύνδυνησ εργαςύασ (περ. θ’ τησ 
παρ.2 του ϊρθρου 14), η) τα κϋρδη απϐ τη διϊθεςη παραγϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ μϋχρι 10KW του ειδικοϑ 
προγρϊμματοσ ανϊπτυξησ φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων (παρ. 6 του ϊρθρου 29), θ) οι τϐκοι ομολϐγων ό 
εντϐκων γραμματύων του Ελληνικοϑ Δημοςύου (παρ. 2 του ϊρθρου 37), ι) τα κϋρδη απϐ την πώληςη ειςηγμϋνων 
μετοχών  ϐταν ο μεταβιβϊζον (πωλητόσ) ςυμμετϋχει ςτην εταιρεύα με ποςοςτϐ μικρϐτερο του 0,5% (περ. β’ τησ 
παρ.1 του ϊρθρου 42), ια) τα ειςοδόματα αλλοδαπόσ προϋλευςησ που φορολογοϑνται μϐνο ςτην αλλοδαπό με 
βϊςη .Α.Δ.Υ., ιβ)κϋρδη απϐ μεταβύβαςη ειςηγμϋνων μετοχών εφϐςον αποκτόθηκαν πριν απϐ την 1η Ιανουαρύου 
2009,  ιγ) τα κϋρδη απϐ αγοραπωληςύα μεριδύων ημεδαπών αμοιβαύων κεφαλαύων ό αμοιβαύων κεφαλαύων 
κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ε.Ε.- ΕΟΦ/ΕΖΕ, ιδ) τα απαλλαςςϐμενα μερύςματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών 
εταιρειών, ιε) το ελϊχιςτο εγγυημϋνο ειςϐδημα, ιςτ)κϋρδοσ απϐ μεταβύβαςη τύτλων που αποκτϊται απϐ 
φορολογικϐ κϊτοικο χώρασ με την οπούα η Ελλϊδα ϋχει ςυνϊψει ΑΔΥ (παρ. 8 ϊρθρο 42 Κ.Υ.Ε.), ιζ) το 
αςφϊλιςμα  ομαδικών αςφαλιςτηρύων τησ παρ. 4 του ϊρθ. 15 του Κ.Υ.Ε. και ιη) οι λοιπϋσ περιπτώςεισ 
ειςοδημϊτων για τισ οπούεσ  ο φορολογοϑμενοσ ςυμπληρώνει την προϋλευςη του ποςοϑ. 

Κωδικού 619-620  

Αναγρϊφονται ειςοδόματα – αφοϑ αφαιρεθεύ ο τυχϐν παρακρατηθεύσ φϐροσ – που αποκτόθηκαν το 2014, 
απαλλϊςςονται απϐ το φϐρο ό φορολογοϑνται με ειδικϐ τρϐπο ϐπωσ αναφϋρονται ςτην προηγοϑμενη 
παρϊγραφο και για  τα οπούα ϋχει ςταλεύ η ηλεκτρονικό πληροφορύα απϐ τον καταβϊλλοντα.  

Κωδικού 657-658  

Αναγρϊφονται απϐ το φορολογοϑμενο τα παρακϊτω ειςοδόματα για τα οπούα δεν υπϊρχει ηλεκτρονικό 
πληροφϐρηςη και τα οπούα δεν υπϐκεινται ςε ϋκτακτη ειςφορϊ αλληλεγγϑησ: α) οι μιςθού, ςυντϊξεισ, αντιμιςθύα 
και επιδϐματα προςώπων ολικϊ τυφλών ό με βαριϊ κινητικό αναπηρύα 80% και ϊνω, β) η αποζημύωςη λϐγω 
διακοπόσ εργαςιακόσ ςχϋςησ, γ) οι αμοιβϋσ υπαλλόλων τησ Ε.Ε. για τισ οπούεσ ϋχουν εφαρμογό οι διατϊξεισ του 
πρωτοκϐλλου περύ προνομύων και αςυλιών τησ Ε.Ε., δ) το ενιαύο επύδομα ςτόριξησ τϋκνων, ε) το ενιαύο επύδομα 
τρύτεκνων και πολϑτεκνων, ςτ) η αποζημύωςη τησ παρ. 1 του ϊρθ. 108 του ΠΔ 26/2012, ζ) Μερύςματα των 
εταιριών τησ παρ. 5 του ϊρθρου 45 του ν.4141/2013. 

Κωδικού 617-618  

Αναγρϊφονται ειςοδόματα  που αποκτόθηκαν το 2014, τα οπούα δεν υπϐκεινται ςε ϋκτακτη ειςφορϊ 
αλληλεγγϑησ και για τα οπούα ϋχει ςταλεύ η ηλεκτρονικό πληροφορύα απϐ τον καταβϊλλοντα (π.χ. αποζημύωςη 
απϐλυςησ). 

Κωδικού 433-434   

Αναγρϊφεται  το ποςϐ του φϐρου που παρακρατόθηκε ςτα ειςοδόματα τησ περ. 2 του πύνακα αυτοϑ.  

Κωδικού 613-614  

Αναγρϊφεται  το ποςϐ του φϐρου που παρακρατόθηκε ςτα ειςοδόματα τησ περ. 3 του πύνακα αυτοϑ.  

Κωδικού 661-662   

υμπληρώνεται το ποςϐ του επιδϐματοσ του Ο.Α.Ε.Δ. που ειςπρϊξατε μϋςα ςτο φορολογικϐ ϋτοσ 2014. 

Κωδικού 431-432  

Αναγρϊφονται  τα ςυνολικϊ καθαρϊ κϋρδη που  αναλογοϑν απϐ ςυμμετοχό του φυςικοϑ προςώπου ςε ημεδαπϋσ 
Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνύεσ αςτικοϑ δικαύου που αςκοϑν επιχεύρηςη ό επϊγγελμα, αςτικϋσ  εταιρύεσ, κοινοπραξύεσ κ.λπ.  οι 
οπούεσ φορολογοϑνται ςτο επύπεδο του νομικοϑ προςώπου  με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 29 του ν.4172/2013, 
ϐταν τα ανωτϋρω νομικϊ πρϐςωπα τηροϑν απλογραφικϊ βιβλύα. (υμπληρώνεται  αναλϐγωσ  ειδικό κατϊςταςη 
ωσ εξόσ): 
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Επωνυμύα 
Νομικό 
Μορφό 

Υορολογικϐ 
ϋτοσ  

Α.Υ.Μ. 
Αρμϐδια 

Δ.Ο.Τ. 
Καθαρϊ κϋρδη 

Τπϐχρεου 
Καθαρϊ κϋρδη 

τησ ςυζϑγου 

            

            

            

 

ΠΡΟΟΦΗ: Σα κϋρδη αυτϊ θα ςυμπληρωθοϑν μετϊ την αφαύρεςη του κϑριου φϐρου  τησ εταιρύασ κ.λπ. 
που αναλογεύ ς' αυτϊ.  

Κωδικού 305-306 

Αναγρϊφεται το καθαρϐ ποςϐ του επιδϐματοσ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ (ΕΚΑ) για το οπούο δεν ϋχει ςταλεύ 
ηλεκτρονικό πληροφορύα.  

Κωδικού 335-336 

Αναγρϊφεται το καθαρϐ ποςϐ του επιδϐματοσ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ (ΕΚΑ) με ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη. 

Κωδικού 811-816 

Αναγρϊφεται το καθαρϐ ποςϐ του ενοικύου που κατεβλόθη  μϋςα ςτο ϋτοσ 2014 για κϑρια κατοικύα τησ 
οικογϋνειασ. Εϊν οι εκμιςθωτϋσ εύναι περιςςϐτεροι απϐ τρεισ, ςτισ δυο πρώτεσ ςειρϋσ ςυμπληρώνονται οι δυο 
εκμιςθωτϋσ με τα μεγαλϑτερα ποςοςτϊ ιδιοκτηςύασ και τα ποςϊ ενοικύου που τουσ κατεβλόθηςαν  και ςτην 
επϐμενη ςειρϊ ςτον κωδικϐ 815 το ποςϐ που κατεβλόθη μϋςα ςτο 2014 ςυνολικϊ ςτουσ υπϐλοιπουσ εκμιςθωτϋσ, 
χωρύσ να ςυμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Υ.Μ. τουσ. Εϊν ςτη διϊρκεια του 2014 αλλϊξατε μύα ό 
περιςςϐτερεσ κατοικύεσ, ςτην κϊθε ςειρϊ θα ςυμπληρώνονται τα ςτοιχεύα του εκμιςθωτό και το ποςϐ ενοικύου 
κϊθε κατοικύασ που μιςθώςατε. Εϊν μιςθώςατε δυο κϑριεσ κατοικύεσ μϋςα ςτο 2014 απϐ τισ οπούεσ η πρώτη 
κατϊ ςειρϊ μύςθωςησ ϋχει τρεισ εκμιςθωτϋσ, ςτην πρώτη ςειρϊ θα ςυμπληρώνονται τα ςτοιχεύα του εκμιςθωτό 
τησ πρώτησ κατοικύασ  που μιςθώςατε και ςτον οπούο κατεβλόθη το μεγαλϑτερο ποςϐ, ςτη δεϑτερη το ποςϐ που 
κατεβλόθη ςτουσ υπϐλοιπουσ χωρύσ τα ςτοιχεύα τουσ και ςτην τρύτη τα ςτοιχεύα του εκμιςθωτό τησ δεϑτερησ 
κατοικύασ που μιςθώςατε και το ποςϐ που του κατεβλόθη.   

Κωδικού 817-823  

Αναγρϊφεται το καθαρϐ ποςϐ ενοικύου που καταβϊλετε, για την ενοικύαςη κατοικύασ, η οπούα χρηςιμοποιόθηκε 
για την ικανοπούηςη των ςτεγαςτικών αναγκών κϊθε παιδιοϑ  που ςπουδϊζει ς' αναγνωριςμϋνεσ ςχολϋσ ό 
ςχολεύα του εςωτερικοϑ, εφϐςον τα παιδιϊ αυτϊ ςυμπληρώνονται ςτον πύνακα 8 τησ δόλωςησ. ε περύπτωςη 
που καταβϊλλατε  ενούκιο για το πρώτο  παιδύ ςε περιςςϐτερουσ απϐ δϑο εκμιςθωτϋσ, ςτην πρώτη ςειρϊ τησ 
ϋνδειξησ ςυμπληρώνονται τα ςτοιχεύα του εκμιςθωτό ςτον οπούο κατεβλόθη το μεγαλϑτερο ποςϐ μϋςα ςτο 2014 
και ςτη δεϑτερη ςειρϊ ςτον κωδικϐ 819 το ποςϐ που καταβϊλατε μϋςα ςτο 2014 ςυνολικϊ ςτουσ υπϐλοιπουσ 
εκμιςθωτϋσ, χωρύσ να ςυμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Υ.Μ. τουσ. Ομούωσ ςτουσ κωδικοϑσ 821-823, 
για το δεϑτερο και τρύτο παιδύ αντύςτοιχα. 

Για τον υπολογιςμϐ των πιο πϊνω ποςών απαιτεύται  να υπϊρχουν οι αποδεύξεισ  τησ καταβολόσ του ενοικύου ωσ 
εξόσ: 

Για το ςυνολικϐ ποςϐ του ενοικύου ό ςε περύπτωςη απώλειασ μιασ ό περιςςοτϋρων αποδεύξεων, των υπολούπων, 
εφϐςον απϐ αυτϋσ ςχηματύζεται πλόρησ πεπούθηςη για την καταβολό του ςυνολικοϑ ποςοϑ του ενοικύου. 

Αντύ των παραπϊνω οικεύων αποδεύξεων, υπεϑθυνη δόλωςη του ν.1599/1986 απϐ την οπούα να προκϑπτει το 
ποςϐ του ενοικύου που καταβλόθηκε, το μηνιαύο ποςϐ, οι μόνεσ που αφορϊ, ωσ και τα ςτοιχεύα των δικαιοϑχων. 

Όμοια υπεϑθυνη δόλωςη και ςε περύπτωςη που ςυνυποβϊλλονται με την οικεύα δόλωςη, απλϊ φωτοαντύγραφα 
των αποδεύξεων. 

ΠΡΟΟΦΗ: τουσ κωδικοϑσ αριθμοϑσ 801-807, ςε περύπτωςη που ο εκμιςθωτόσ εύναι η ςϑζυγοσ, θα 
ςυμπληρώνεται ο Α.Υ.Μ. τησ ςυζϑγου. 

υμπληρώνεται ο Α.Υ.Μ. (000000000) για τουσ διαμϋνοντεσ ςε ςκηνό και τουσ ϊςτεγουσ.  

Για τουσ διαμϋνοντεσ ςε ούκουσ ευγηρύασ αναγρϊφουν τον Α.Υ.Μ. του ούκου.  

Επιςημαύνεται ϐτι, η ενοικύαςη κατοικύασ παιδιών που ςπουδϊζουν αποτελεύ και αντικειμενικό δαπϊνη 
διαβύωςησ και ςυνεπώσ και η κατοικύα αυτό θα πρϋπει να περιλαμβϊνεται ςτον πύνακα 5 του εντϑπου ςαν 
δευτερεϑουςα κατοικύα. 

Κωδικού 419-420  

Αναγρϊφεται το ενούκιο που ϋχει καταβληθεύ ό οφεύλεται για τη μύςθωςη μϋςα ςτο 2014 οποιουδόποτε 
ακινότου, εκτϐσ απϐ το ενούκιο για κϑρια κατοικύα τησ οικογϋνειασ ό κατοικύα των παιδιών που ςπουδϊζουν το 
οπούο γρϊφεται ςτουσ κωδικοϑσ 811-816 και 817-823 αντύςτοιχα του πύνακα 6 τησ δόλωςησ.  

ΠΡΟΟΦΗ: τον κωδικϐ 417, ςε περύπτωςη που ο εκμιςθωτόσ εύναι η ςϑζυγοσ, ςυμπληρώνεται ο Α.Υ.Μ. 
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τησ ςυζϑγου. τον κωδικϐ 797 ςυμπληρώνεται η επιφϊνεια του ακινότου ςε τ.μ.  

Κωδικού 781-782  

Αναγρϊφονται τα χρηματικϊ ποςϊ που προϋρχονται απϐ: α) εφϊπαξ παροχό απϐ ταμεύα προνούασ και 
αςφαλιςτικών οργανιςμών του Δημοςύου (περ. ςτ’ τησ παρ.1του ϊρθρου 14). Για τα ποςϊ αυτϊ δϑναται να 
υπϊρχει και ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη (ΠΟΛ.:1051/2015). Σα ποςϊ αυτϊ περιλαμβϊνονται ςτον κωδικϐ 38 τησ 
ωσ ϊνω Απϐφαςησ. β)  διϊθεςη περιουςιακών ςτοιχεύων με αναγραφό του Α.Υ.Μ.  του ςυμβολαιογρϊφου για τισ 
πωλόςεισ ακινότων ό του Α.Υ.Μ. του αγοραςτό για τισ πωλόςεισ κινητών πραγμϊτων (αυτοκινότων κ.λπ.), γ) 
ειςαγωγό ςυναλλϊγματοσ απϐ κατούκουσ αλλοδαπόσ ό πρώην κατούκουσ αλλοδαπόσ, δ) ποςϊ  δανεύων που 
ειςπρϊχθηκαν απϐ το φορολογοϑμενο. Για τα χρηματικϊ ποςϊ απϐ δϊνεια που ϋχει ςυνϊψει ο φορολογοϑμενοσ 
απαιτεύται ςυμβολαιογραφικϐ ϋγγραφο ό ιδιωτικϐ ϋγγραφο με βϋβαιη χρονολογύα, που να αποδεικνϑει τη 
ςϑναψη δανεύου και τα χρηματικϊ ποςϊ που καταβλόθηκαν ςτο φορολογικϐ ϋτοσ 2014. Όταν πρϐκειται για 
κϊλυψη διαφορϊσ για δαπϊνεσ απϐκτηςησ περιουςιακών ςτοιχεύων, απϐ το οικεύο ϋγγραφο πρϋπει να 
αποδεικνϑεται ϐτι το δϊνειο λόφθηκε πριν απϐ την πραγματοπούηςη τησ ςχετικόσ δαπϊνησ, ε) κϋρδη απϐ λαχεύα, 
ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ κ.λπ., ςτ) δωρεϋσ ό κληρονομιϋσ ό γονικϋσ παροχϋσ χρηματικών ποςών που ϋγιναν ςτο 
φορολογικϐ ϋτοσ 2014 ςτον υπϐχρεο ό τη ςϑζυγϐ  του κ.λπ. για τισ οπούεσ (δωρεϋσ ό γονικϋσ παροχϋσ) η οικεύα 
φορολογικό δόλωςη ϋχει υποβληθεύ μϋχρι τη λόξη του ϋτουσ ςτο οπούο πραγματοποιόθηκε η ςχετικό δαπϊνη, 
δηλαδό μϋχρι 31.12.2014, ζ) επύδομα αλλοδαπόσ των υπαλλόλων του Τπουργεύου Εξωτερικών και των λοιπών 
δημϐςιων πολιτικών υπηρεςιών (περ. γ’ τησ παρ.1 του ϊρθρου 14), η) αποζημύωςη που καταβϊλλεται για ηθικό 
βλϊβη, θ) ποςϊ υποτροφιών, ι) λοιπϋσ περιπτώςεισ για τισ οπούεσ ο φορολογοϑμενοσ αναγρϊφει την προϋλευςη 
του ποςοϑ.  

Κωδικού 783-784  

Αναγρϊφονται τα ποςϊ που νομύμωσ ϋχουν επαναπατριςτεύ και χρηςιμοποιόθηκαν μϋςα ςτη χρόςη 2014.  

ΠΡΟΟΦΗ: Σα ποςϊ απϐ επαναπατριζϐμενα κεφϊλαια μποροϑν να διατεθοϑν μϐνο για την κϊλυψη των 
τεκμηρύων που ορύζονται ςτο ϊρθρο 32 του ν.4172/2013. 

Κωδικού 787-788 

υμπληρώνεται το ποςϐ του κεφαλαύου που ςχηματύςατε απϐ αποταμιεϑςεισ προηγοϑμενων (ςυνεχϐμενων) 
χρϐνων, τα οπούα ξοδϋψατε το φορολογικϐ ϋτοσ 2014, εφϐςον αποδεικνϑετε ϐτι γι’ αυτϊ φορολογηθόκατε ό 
απαλλαχτόκατε απϐ το φϐρο νϐμιμα. Ο τρϐποσ ςχηματιςμοϑ των κεφαλαύων προηγοϑμενων ετών 
προςδιορύζεται αναλυτικϊ απϐ τισ διατϊξεισ τησ περύπτωςησ ζ' τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 19 του 
ν.2238/1994, ϐπωσ ύςχυαν κατϊ τα οικεύα ϋτη και την περ.ζ’ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 34 του ν.4172/2013, 
για τα ειςοδόματα που αποκτώνται και τισ δαπϊνεσ που πραγματοποιοϑνται απϐ 1.1.2014 και μετϊ. Για τα 
ειςοδόματα ό ποςϊ που όδη  φορολογόθηκαν ό απαλλϊχτηκαν  απϐ  το  φϐρο  νϐμιμα, απαιτοϑνται βεβαιώςεισ 
των επιχειρόςεων γενικϊ ό των αρμϐδιων Τπηρεςιών απϐ τισ οπούεσ να προκϑπτουν τα ποςϊ αυτϊ. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ϐτι κατϊ τον προςδιοριςμϐ του κεφαλαύου κϊθε ϋτουσ και πιο ςυγκεκριμϋνα κατϊ την 
ανϊλωςη κεφαλαύου που πραγματοποιεύται απϐ 1.1.2010 και μετϊ, θα εκπύπτουν οι δαπϊνεσ που ορύζονται απϐ 
τα ϊρθρα 16 και 17, ανεξϊρτητα απϐ το αν απαλλϊςςονται τησ εφαρμογόσ του τεκμηρύου. Προκειμϋνου ϐμωσ για 
τισ χρόςεισ 2008 και 2009, οι δαπϊνεσ των ϊρθρων 16 και 17 (ν.2238/1994) θα αφαιροϑνται κατϊ τον 
προςδιοριςμϐ του κεφαλαύου των ετών αυτών μϐνο εφϐςον εμπύπτουν ςτισ διατϊξεισ εφαρμογόσ του τεκμηρύου. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ επύςησ, ϐτι οι διατϊξεισ του ϊρθρου 10 του ν.2019/1992 με τισ οπούεσ εύχε θεςπιςθεύ η 
υποχρϋωςη υποβολόσ του εντϑπου Ε6 (δόλωςη κινητών περιουςιακών ςτοιχεύων που εύχατε ςτην κατοχό ςασ 
την 1.1.1991) το οπούο εύχατε επιςυνϊψει ςτη δόλωςη οικον. ϋτουσ 1992, δεν ϋχουν εφαρμογό για τα ποςϊ των 
πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιεύτε απϐ 1.1.1994 και μετϊ. Σα χρηματικϊ ποςϊ ϐμωσ 
που εύχατε επικαλεςθεύ απϐ την ανϊλωςη ό πώληςη των ςτοιχεύων αυτών, κατϊ τα ποςϊ που λόφθηκαν υπϐψη 
για μεύωςη τησ προςτιθϋμενησ διαφορϊσ τεκμηρύου οικον. ετών 1992 μϋχρι και 1994, μειώνουν τα ποςϊ των 
κεφαλαύων των αντύςτοιχων ετών, που μπορεύτε να επικαλεςθεύτε για τη μεύωςη του τεκμηρύου ςασ. 

ΠΡΟΟΦΗ: Σα χρηματικϊ ποςϊ που ςυμπληρώνονται ςτουσ κωδικοϑσ 781-782 και 787-788, εφϐςον 
προϋρχονται απϐ περιουςιακϊ ςτοιχεύα που εύχαν αποκτηθεύ μετϊ την 1.1.1988 πρϋπει να εύναι 
μειωμϋνα με κϊθε ποςϐ που εύχε καταβληθεύ για την απϐκτηςό τουσ, εκτϐσ εϊν πρϐκειται για ποςϊ που 
ϋχουν ληφθεύ υπϐψη κατϊ τον προςδιοριςμϐ του κεφαλαύου του ϋτουσ που καταβλόθηκαν, την 
ανϊλωςη του οπούου ο φορολογοϑμενοσ επικαλεύται με τη δόλωςη του οικον. ϋτουσ 2014.  

Σο ύδιο ιςχϑει και για τα ποςϊ που ϋχουν φορολογηθεύ αυτοτελώσ ό απαλλϊςςονται απϐ τη φορολογύα.  

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 7: ΠΟΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΑΥΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΡΟ 
τον πύνακα αυτϐ ςυμπληρώνονται οι δαπϊνεσ ςτισ οπούεσ αποδεδειγμϋνα ϋχετε υποβληθεύ μϋςα ςτο 2014, αφοϑ 
ςυνυποβϊλετε, κατϊ περύπτωςη, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ςτοιχεύα, προκειμϋνου να διατηρηθεύ ακϋραιο το 
ποςϐ τησ μεύωςησ του φϐρου που προκϑπτει με βϊςη την κλύμακα μιςθωτών και ςυνταξιοϑχων ό να 
διενεργηθοϑν εκπτώςεισ απϐ τον φϐρο που θα προκϑψει ςτο ςυνολικϐ ςασ ειςϐδημα. 

Δύπλα ςτουσ κωδικοϑσ ςυμπληρώνονται τα ολικϊ ποςϊ, κατϊ κατηγορύα δαπϊνησ, ϐπωσ αυτϊ προκϑπτουν απϐ 
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τισ ςχετικϋσ αποδεύξεισ. 

Εξαύρεςη υπϊρχει μϐνο ςτο ποςϐ τησ δαπϊνησ που καταβϊλατε ςε επιχειρόςεισ περύθαλψησ ηλικιωμϋνων, το 
οπούο θα γρϊψετε μειωμϋνο ςτο 50% του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ δαπϊνησ. 

Σα ποςϊ που εκπύπτουν θα υπολογιςτοϑν απϐ την Τπηρεςύα (Δ.ΗΛΕ.Δ.). Σονύζεται ϐτι ςε περύπτωςη χειρϐγραφησ 
υποβολόσ, για να αναγνωριςτοϑν οι δαπϊνεσ αυτϋσ πρϋπει να ςυνυποβϊλετε με τη δόλωςη τισ ςχετικϋσ 
αποδεύξεισ δαπϊνησ. 

Κωδικϐσ 049 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ των αποδεύξεων που ϋχουν εκδοθεύ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Κώδικα 
Απεικϐνιςησ Υορολογικών υναλλαγών ό αυτϋσ που ϋχουν εκδοθεύ ςε χώρεσ τησ Ε.Ε και του Ε.Ο.Φ για δαπϊνεσ 
που πραγματοποιόςατε εςεύσ, η ςϑζυγϐσ ςασ ό τα τϋκνα που ςασ βαρϑνουν για την αγορϊ αγαθών και τη λόψη 
υπηρεςιών, με εξαύρεςη τα ποςϊ των αποδεύξεων που ςυλλϋχθηκαν μϋςω τησ «Κϊρτασ Αποδεύξεων». Σο ποςϐ 
των αποδεύξεων δαπανών που απαιτεύται να προςκομιςτοϑν ορύζεται ςε ποςοςτϐ 10% του δηλοϑμενου και 
φορολογοϑμενου ατομικοϑ ειςοδόματοσ. Σο ποςϐ των αποδεύξεων που προςκομύζονται δεν απαιτεύται να 
υπερβαύνει ατομικϊ τισ 10.500 €  .  

ΠΡΟΟΦΗ: Ο κωδικϐσ αυτϐσ ςυμπληρώνεται μϐνο απϐ ϐςουσ φορολογοϑνται με την κλύμακα των 
μιςθωτών – ςυνταξιοϑχων. 

τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται δαπϊνεσ για αγαθϊ και υπηρεςύεσ ϐπωσ ορύζονται ςτισ ομϊδεσ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11 και 12 του δεύκτη τιμών καταναλωτό τησ ΕΛ.ΣΑΣ. Ειδικϐτερα: 
 Ομϊδα 1 (Διατροφό και μη αλκοολοϑχα ποτϊ) 
 Ομϊδα 2 (Αλκοολοϑχα ποτϊ και καπνϐσ) 
 Ομϊδα 3 (Ένδυςη και Τπϐδηςη) 
 Ομϊδα 4 (τϋγαςη), μϐνο οι υπηρεςύεσ και τα εύδη επιςκευόσ και ςυντόρηςησ κατοικύασ. Δε λαμβϊνονται 

υπϐψη οι δαπϊνεσ για ενούκιο κϑρια ό δευτερεϑουςασ κατοικύασ, τα κοινϐχρηςτα, οι δαπϊνεσ για 
ϑδρευςη αποχϋτευςη, θϋρμανςη, ηλεκτριςμϐ οι τϐκοι δανεύου, οι δημοτικού φϐροι. 

 Ομϊδα 5 (Διαρκό αγαθϊ, εύδη νοικοκυριοϑ και υπηρεςύεσ). υμπεριλαμβϊνονται ϐλα τα διαρκό αγαθϊ 
οικιακόσ χρόςησ (ϋπιπλα, ςκεϑη, ηλεκτρικϋσ ό μη οικιακϋσ ςυςκευϋσ, εργαλεύα κλπ.), τα οικιακϊ προώϐντα 
καθαριςμοϑ, οι οικιακϋσ υπηρεςύεσ. 

 Ομϊδα 7 (Μεταφορϋσ) μϐνο οι μεταφορϋσ πραγμϊτων (υπηρεςύεσ μετακϐμιςησ οικιακών ειδών), η 
ςυντόρηςη και η επιςκευό αυτοκινότου/μοτοςυκλϋτασ, τα ανταλλακτικϊ, τα καϑςιμα και τα λιπαντικϊ η 
μύςθωςη ταξύ. Δε λαμβϊνονται υπϐψη οι αγορϋσ μεταφορικών μϋςων (αυτοκύνητα, μοτοςυκλϋτεσ κλπ), 
τα ειςιτόρια ςε κϊθε εύδουσ μεταφορικϐ μϋςο, τα διϐδια. 

 Ομϊδα 9 (Αναψυχό, πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ). Όλα τα αγαθϊ και υπηρεςύεσ που ϋχουν ςχϋςη με την 
αναψυχό και τον πολιτιςμϐ (ςυςκευϋσ εικϐνασ και όχου, μουςικϊ ϐργανα για οικιακό χρόςη, εξοπλιςμϐσ 
για αθλητιςμϐ και αναψυχό, υπηρεςύεσ αθλητιςμοϑ και αναψυχόσ, θϋατρα, κινηματογρϊφοι, μουςεύα, 
κατοικύδια, ϊνθη, τυχερϊ παιχνύδια, εφημερύδεσ, περιοδικϊ, γραφικό ϑλη, ομαδικϊ ταξύδια κ.λπ.) Δεν 
λαμβϊνονται υπϐψη οι ειςφορϋσ ςτη ΔΣ και ςε ςυνδρομητικϊ κανϊλια. 

 Ομϊδα 10 (Εκπαύδευςη) μϐνο τα δύδακτρα φροντιςτηρύων και ξϋνων γλωςςών. Δεν λαμβϊνονται υπϐψη 
οι δαπϊνεσ για δύδακτρα προςχολικόσ, πρωτοβϊθμιασ, δευτεροβϊθμιασ, μετα-δευτεροβϊθμιασ μη 
τριτοβϊθμιου επιπϋδου, τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ καθώσ και οι δαπϊνεσ για ωδεύα, γυμναςτόρια, 
ςχολϋσ χοροϑ κ.λπ. που ςυνιςτοϑν οργανωμϋνουσ ςυνεχεύσ και ςταδιακοϑσ κϑκλουσ μαθημϊτων 
κατϊρτιςησ. 

 Ομϊδα 11 (Ξενοδοχεύα, καφϋ, εςτιατϐρια). Όλα τα αγαθϊ και οι υπηρεςύεσ απϐ καταςτόματα 
τροφοδοςύασ (εςτιατϐρια, καφενεύα, μπαρ, καντύνεσ κ.λπ.) και ϐλεσ οι υπηρεςύεσ απϐ ξενοδοχεύα, 
πανςιϐν, ενοικιαζϐμενα δωμϊτια. 

 Ομϊδα 12 (Άλλα αγαθϊ και υπηρεςύεσ). Όλα τα αγαθϊ και οι υπηρεςύεσ ατομικοϑ ευπρεπιςμοϑ 
(κομμωτόρια, ινςτιτοϑτα αιςθητικόσ κ.λπ.), τα προςωπικϊ εύδη (κοςμόματα, βρεφικϊ εύδη, εύδη 
καπνιςτοϑ κ.λπ.), οι υπηρεςύεσ κοινωνικόσ προςταςύασ (γηροκομεύα, ιδρϑματα για ϊτομα με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ, κϋντρα αποκατϊςταςησ, φροντύδα ςτο ςπύτι για ϊτομα τρύτησ ηλικύασ και ϊτομα με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ, υπηρεςύεσ οικογενειακών ςυμβοϑλων, ςχολεύα για παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ, βρεφονηπιακού και 
παιδικού ςταθμού, βρεφοκομεύα κ.λπ.), οι οικονομικϋσ υπηρεςύεσ (ςυνδρομϋσ ςε πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, 
αμοιβϋσ χρηματιςτών και χρηματοοικονομικών ςυμβοϑλων, αμοιβϋσ φοροτεχνικών, ϋξοδα θυρύδων, 
ϋξοδα επιταγών, διοικητικϊ τϋλη για ιδιωτικϊ ό δημϐςια ταμεύα ςυντϊξεων κ.λπ.), διϊφορεσ υπηρεςύεσ 
(αμοιβϋσ δικηγϐρων, ςυμβολαιογρϊφων, πρϐςτιμα, ποινϋσ και δικαςτικϊ ϋξοδα, ϊδειεσ κυνηγύου και 
οπλοφορύασ, ψαρϋματοσ και υποβρϑχιου ψαρϋματοσ και λοιπϋσ ϊδειεσ, ϊδειεσ πλοόγηςησ ςκαφών, ϋξοδα 
θρηςκευτικών ιεροτελεςτιών - περιλαμβϊνονται μϐνο ϋξοδα για ιερϋα και εκκληςύα - αγγελύεσ, 
διαφημύςεισ ςε εφημερύδεσ, χαρτϐςημα και τϋλη πιςτοποιητικών γϋννηςησ, γϊμου, θανϊτου, ϋξοδα 
διαβατηρύων, εξαγορϊ ςτρατιωτικόσ θητεύασ, ειςφορϋσ και ςυνδρομϋσ ςε εκκληςύεσ και φιλανθρωπικϊ 
ιδρϑματα, ςυνδρομϋσ ςε επαγγελματικϊ ςωματεύα, ενώςεισ, ςε τοπικοϑσ ςυλλϐγουσ, ςε πολιτιςτικοϑσ και 
αθλητικοϑσ ςυλλϐγουσ κ.λπ.).  

Δεν λαμβϊνονται υπϐψη οι δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ αςφϊλιςη. Επύςησ, διευκρινύζεται ϐτι δεν λαμβϊνονται 
υπϐψη οι δαπϊνεσ για απϐκτηςη περιουςιακών ςτοιχεύων, οι ειςφορϋσ που καταβϊλλονται ςτα ταμεύα 
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αςφϊλιςησ του φορολογοϑμενου, τα ϋξοδα ιατρικόσ περύθαλψησ, οι δαπϊνεσ για ταχυδρομικϋσ και 
τηλεπικοινωνιακϋσ υπηρεςύεσ και η καταβαλλϐμενη διατροφό. 

Οι αποδεύξεισ δαπανών θα φυλϊςςονται ςε κλειςτϐ φϊκελο ςτον οπούο θα αναγρϊφονται: 

α. Σο ονοματεπώνυμο και ο Α.Υ.Μ. του υπϐχρεου 

β. ο αριθμϐσ των αποδεύξεων και 

γ. το ςυνολικϐ ποςϐ αυτών 

Για την αναγνώριςη των αποδεύξεων απϐ τη Υορολογικό Αρχό απαιτεύται να διακρύνεται η επωνυμύα τησ 
εκδϐτριασ επιχεύρηςησ, ο Α.Υ.Μ. αυτόσ, η ημερομηνύα ϋκδοςησ και το τελικϐ ποςϐ. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα 
η απϐδειξη δεν εύναι τυπωμϋνη με ϋντονα ςτοιχεύα και πιθανολογεύται η πλόρησ εξαφϊνιςό τουσ ο 
φορολογοϑμενοσ πρϋπει να επαναλϊβει τα προαναφερθϋντα ςτοιχεύα (επωνυμύα τησ επιχεύρηςησ, Α.Υ.Μ., 
ημερομηνύα και ποςϊ), οϑτωσ ώςτε να καθύςταται ςτη ςυνϋχεια εφικτϐσ ο ϋλεγχϐσ τουσ απϐ τη Υορολογικό 
Αρχό. 

ε κϊθε περύπτωςη υποβολόσ τησ δόλωςησ δεν ςυνυποβϊλλονται οι αποδεύξεισ δαπανών οι οπούεσ φυλϊςςονται 
απϐ τον φορολογοϑμενο και παραδύδονται εφϐςον ζητηθοϑν για ϋλεγχο.  

Διευκρινύζεται ϐτι ςτον κωδικϐ 341 του πύνακα 9 τησ δόλωςησ η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα προ-εκτυπώςει το ςυνολικϐ ποςϐ 
των αποδεύξεων δαπανών που ςυλλϋχθηκαν μϋςω τησ "κϊρτασ αποδεύξεων" το οπούο κατϊ την εκκαθϊριςη τησ 
δόλωςησ θα ςυναθροιςτεύ με το ποςϐ που δηλώθηκε ςτον κωδικϐ 049. 

Επιςημαύνεται ϐτι το ποςϐ των αποδεύξεων που προςκομύζονται γύνεται αποδεκτϐ μϐνον εφϐςον ϋχει περιληφθεύ 
ςτην εμπρϐθεςμη δόλωςη, λογύζεται ςυνολικϊ και για τουσ δϑο ςυζϑγουσ και ςε περύπτωςη που και οι δϑο 
δηλώνουν ειςϐδημα που φορολογεύται με την κλύμακα μιςθωτών το ςυνολικϐ ποςϐ των δαπανών (κωδικϐσ 049) 
επιμερύζεται μεταξϑ τουσ ανϊλογα με το ϑψοσ του δηλοϑμενου και φορολογοϑμενου ςϑμφωνα με την κλύμακα 
των μιςθωτών ατομικοϑ ειςοδόματϐσ τουσ. Εϊν ο ϋνασ απϐ τουσ δϑο δεν ϋχει ειςϐδημα που φορολογεύται με την 
κλύμακα των μιςθωτών, ϐλο το ποςϐ των αποδεύξεων χρηςιμοποιεύται απϐ τον ϊλλο ςϑζυγο. 

την περύπτωςη που δεν προςκομύζεται το απαιτοϑμενο ποςϐ αποδεύξεων αγορών η θετικό διαφορϊ μεταξϑ του 
απαιτοϑμενου ποςοϑ αποδεύξεων με ανώτατο ϐριο τισ 10.500 € και του προςκομιςθϋντοσ ποςοϑ αποδεύξεων 
πολλαπλαςιϊζεται με ςυντελεςτό 22% και το ποςϐ που προκϑπτει προςαυξϊνει το φϐρο. 

ΠΡΟΟΦΗ: Εξαιροϑνται τησ υποχρϋωςησ προςκϐμιςησ αποδεύξεων οι υπϊλληλοι του Τπουργεύου 
Εξωτερικών και των λοιπών δημϐςιων πολιτικών υπηρεςιών, τησ Μϐνιμησ Αντιπροςωπεύασ ςτην 
Ευρωπαώκό Ένωςη και οι ςτρατιωτικού που υπηρετοϑν ςτην αλλοδαπό, ϐςοι διαμϋνουν ςε ούκο 
ευγηρύασ, ςε ψυχιατρικϊ καταςτόματα και οι φυλακιςμϋνοι, ςτουσ οπούουσ διενεργεύται η μεύωςη του 
φϐρου που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρ. 16 του ν.4172/2013. 

Επιςημαύνεται ϐτι οι λοιπού κϊτοικοι εξωτερικοϑ που αποκτοϑν ειςϐδημα ςτην Ελλϊδα δεν προςκομύζουν 
αποδεύξεισ δαπανών, δεδομϋνου ϐτι δεν δικαιοϑνται τη μεύωςη φϐρου. 

Κωδικού 051-052 

υμπληρώνονται τα ποςϊ των δαπανών που καταβϊλατε, ςτην ημεδαπό και την αλλοδαπό, ςυνολικϊ, για 
ιατρικό, νοςοκομειακό και φαρμακευτικό περύθαλψη δικό ςασ ό των εξαρτώμενων μελών ςασ, κατϊ το μϋροσ που 
δεν καλϑπτονται απϐ αςφαλιςτικϊ ταμεύα ό/και αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ. Ωσ ϋξοδα ιατρικόσ και νοςοκομειακόσ 
περύθαλψησ θεωροϑνται οι αμοιβϋσ που καταβϊλλονται ςε ιατροϑσ και ιατρικϊ κϋντρα, ϐλων των ειδικοτότων 
για ιατρικϋσ επιςκϋψεισ, εξετϊςεισ και θεραπεύεσ, οι αμοιβϋσ που καταβϊλλονται ςε οδοντιϊτρουσ, ορθοδοντικοϑσ 
και γναθοχειρουργοϑσ για οδοντοθεραπεύα, οδοντοπροςθετικό και γναθοχειρουργικό, η δαπϊνη για 
φυςικοθεραπεύα, λουτροθεραπεύα, λογοθεραπεύα, και για επιςκϋψεισ ςε ψυχολϐγο, ϑςτερα απϐ ςχετικό 
γνωμοδϐτηςη και παραπομπό του θερϊποντοσ ιατροϑ, καθώσ και τα ϋξοδα νοςηλεύασ που καταβϊλλονται ςε 
νοςηλευτικϊ ιδρϑματα ό ιδιωτικϋσ κλινικϋσ. Επύςησ, ςτισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται και τα ϋξοδα για 
φαρμακευτικό περύθαλψη, δηλαδό τα ϋξοδα αγορϊσ φαρμϊκων ςτα φαρμακεύα, τα ϋξοδα για αναλώςιμο 
υγειονομικϐ υλικϐ, κατϐπιν αιτιολογημϋνησ ιατρικόσ γνωμϊτευςησ (αναλώςιμα υλικϊ διαβότη, οςτομικϊ υλικϊ, 
αναλώςιμα τραχειοςτομιών, αναλώςιμα εύδη για πϊςχοντεσ απϐ μεςογειακό αναιμύα, επιθϋματα για 
κατακλϑςεισ, διαβητικϊ, φλεβικϊ, αρτηριακϊ ϋλκη, εγκαϑματα κλπ), καθώσ και τα ςχετικϊ ϋξοδα που 
πραγματοποιοϑνται ςτο πλαύςιο νοςηλεύασ. Επύςησ, ςτισ δαπϊνεσ για ιατρικό και νοςοκομειακό περύθαλψη 
περιλαμβϊνονται οι αμοιβϋσ που καταβϊλλονται ςε νοςηλευτϋσ/τριεσ, η δαπϊνη για την αντικατϊςταςη μελών 
του ςώματοσ με τεχνητϊ μϋλη, καθώσ και η δαπϊνη για την αγορϊ ό τοποθϋτηςη ςτο ςώμα του αςθενοϑσ 
οργϊνων, τα οπούα εύναι αναγκαύα για τη φυςιολογικό λειτουργύα του ανθρώπινου ςώματοσ (τα ακουςτικϊ 
βαρηκοϏασ, τα γυαλιϊ ϐραςησ, οι φακού επαφόσ των ματιών, οι καθετόρεσ, οι βηματοδϐτεσ, οι βαλβύδεσ καρδιϊσ 
κλπ.). Επιπλϋον, περιλαμβϊνεται το 50% τησ δαπϊνησ που καταβϊλλεται ςε επιχειρόςεισ περύθαλψησ 
ηλικιωμϋνων, η δαπϊνη για νοςοκομειακό περύθαλψη των τϋκνων με αναπηρύα τουλϊχιςτον 40% εφϐςον το 
ετόςιο φορολογοϑμενο και απαλλαςςϐμενο ειςϐδημα τουσ δεν υπερβαύνει το ποςϐ των 6.000 ευρώ, καθώσ και η 
δαπϊνη για δύδακτρα ό τροφεύα που καταβϊλλονται για αυτϊ τα τϋκνα ςε ειδικϋσ για την πϊθηςό τουσ ςχολϋσ ό 
ςε ειδικϊ ιδρϑματα ό οργανιςμοϑσ. 

Για να αναγνωριςτεύ η δαπϊνη των κωδικών 051-052 πρϋπει να ςυνυποβϊλλετε: 
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 Για ιατρικϋσ επιςκϋψεισ και εξετϊςεισ, απϐδειξη λιανικόσ του ιατροϑ κλπ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
Κ.Υ.Α.,  

 Για νοςόλια ςε ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, απϐδειξη λιανικόσ τησ απϐ την οπούα να προκϑπτει το ποςϐ τησ δαπϊνησ 
νοςηλεύασ, καθώσ και βεβαύωςη του διευθυντό τησ κλινικόσ για το χρϐνο νοςηλεύασ και το ποςϐ των εξϐδων 
αυτόσ, αναλυτικϊ κατϊ εύδοσ εξϐδου,  

 Για νοςόλια ςε κρατικϊ νοςηλευτικϊ ιδρϑματα, το προβλεπϐμενο νϐμιμο παραςτατικϐ κατϊ τισ διατϊξεισ του 
Κ.Υ.Α., απϐ την οπούα να προκϑπτει το ποςϐ τησ δαπϊνησ νοςηλεύασ, καθώσ και βεβαύωςη του διευθυντό του 
ιδρϑματοσ για το χρϐνο νοςηλεύασ και το ποςϐ των εξϐδων αυτόσ, αναλυτικϊ κατϊ εύδοσ εξϐδου,  

Δεν εύναι απαραύτητη η υποβολό των πιο πϊνω βεβαιώςεων, αν τα ςτοιχεύα αυτών αναγρϊφονται ςτα οικεύα 
εκδοθϋντα παραςτατικϊ, βϊςει του Κ.Υ.Α. 
 Για την αναγνώριςη τησ δαπϊνησ για αγορϊ φαρμϊκων και αναλώςιμου υγειονομικοϑ υλικοϑ (ϋξοδα 

φαρμακευτικόσ περύθαλψησ) απϐ τα φαρμακεύα, απϐδειξη λιανικόσ πώληςησ βϊςει των διατϊξεων του 
Κ.Υ.Α.. Ειδικϊ, για το αναλώςιμο υγειονομικϐ υλικϐ που προμηθεϑεται ο φορολογοϑμενοσ, απαιτεύται και η 
προςκϐμιςη αιτιολογημϋνησ ιατρικόσ γνωμϊτευςησ,  

 Για την απϐδειξη τησ δαπϊνησ για απαςχϐληςη νοςηλευτό/τριασ, απαιτεύται βεβαύωςη του 
θερϊποντα ιατροϑ, με την οπούα να βεβαιώνεται το εύδοσ τησ νϐςου απϐ την οπούα πϊςχει ο αςθενόσ, 
η διϊρκειϊ τησ, καθώσ και η ανϊγκη απαςχϐληςησ νοςηλευτό/τριασ, καθώσ και απϐδειξη εύςπραξησ τησ 
αμοιβόσ απϐ το πρϐςωπο που πρϐςφερε υπηρεςύεσ ωσ νοςηλευτόσ/τρια, ςτην οπούα πρϋπει να αναφϋρεται 
το ονοματεπώνυμϐ του, το ϐνομα του πατϋρα του, ο αριθμϐσ φορολογικοϑ μητρώου, η διεϑθυνςη κατοικύασ 
του και η χρονικό διϊρκεια παροχόσ υπηρεςιών του, νϐμιμα υπογεγραμμϋνη. την αμοιβό δεν 
περιλαμβϊνονται τυχϐν αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που καταβϊλλονται ςτο φορϋα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που 
εύναι αςφαλιςμϋνοσ ο νοςηλευτόσ/τρια για την παροχό νοςηλευτικόσ φροντύδασ ςτον αςθενό. 

 Για την απϐδειξη τησ δαπϊνησ για περύθαλψη ηλικιωμϋνων ςε επιχειρόςεισ που εδρεϑουν ςτην Ελλϊδα, 
απαιτεύται απϐδειξη παροχόσ υπηρεςιών και βεβαύωςη του διευθυντό ό του νϐμιμου εκπροςώπου τησ 
επιχεύρηςησ για το χρϐνο περύθαλψησ και για το ποςϐ τησ δαπϊνησ αναλυτικϊ, 

ΠΡΟΟΦΗ:  τουσ κωδικοϑσ 051-052 ςυμπληρώνεται το 50% τησ δαπϊνησ που καταβϊλατε ςε 
επιχειρόςεισ περύθαλψησ ηλικιωμϋνων. 
 Για την απϐδειξη δαπϊνησ για αγορϊ και τοποθϋτηςη οργϊνων ςτο ςώμα του αςθενό και αντικατϊςταςη 

μελών του ςώματοσ με τεχνητϊ μϋλη, αν η δαπϊνη αυτό αποτελεύ μϋροσ των εξϐδων νοςοκομειακόσ 
περύθαλψησ, απαιτοϑνται τα δικαιολογητικϊ που αναγρϊφηκαν για την περύπτωςη αυτό. Αν η προμόθεια 
των οργϊνων γύνεται απϐ το ελεϑθερο εμπϐριο, απαιτεύται απϐδειξη λιανικόσ, βϊςει των διατϊξεων του 
Κ.Υ.Α.. ςτην οπούα πρϋπει να αναγρϊφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραςτό και το εύδοσ του 
πωλοϑμενου αντικειμϋνου. Επύςησ, ςε περύπτωςη αγορϊσ γυαλιών ορϊςεωσ ό φακών επαφόσ ό ακουςτικών 
βαρηκοϏασ, εκτϐσ απϐ την απϐδειξη που προβλϋπει ο Κ.Υ.Α., απαιτεύται και ςχετικό βεβαύωςη – ςυνταγό 
του θερϊποντοσ ιατροϑ,  

 Για την απϐδειξη τησ δαπϊνησ για περύθαλψη τϋκνων με αναπηρύα απαιτεύται το νϐμιμο παραςτατικϐ κατϊ 
τισ διατϊξεισ του Κ.Υ.Α. και βεβαύωςη του διευθυντό ό του νϐμιμου εκπροςώπου τησ ειδικόσ ςχολόσ ό του 
ειδικοϑ ιδρϑματοσ ό του οργανιςμοϑ απϐ την οπούα να προκϑπτει ο ακριβόσ χρϐνοσ τησ φούτηςησ ό τησ 
περύθαλψησ του τϋκνου με αναπηρύα, καθώσ και το ποςϐ αυτόσ, αναλυτικϊ, κατϊ κατηγορύα δαπϊνησ.  

 Για τα ϋξοδα ιατρικόσ και νοςοκομειακόσ περύθαλψησ που καταβϊλλονται ςτην αλλοδαπό απαιτοϑνται οι 
ςχετικϋσ βεβαιώςεισ, τα τιμολϐγια και τα αποδεικτικϊ εύςπραξησ των αλλοδαπών ιατρών ό νοςοκομεύων ό 
κλινικών.  

Ποςοςτϐ 10% των δαπανών ιατρικόσ και νοςοκομειακόσ περύθαλψησ, εφϐςον οι εν λϐγω δαπϊνεσ υπερβαύνουν 
το 5% του φορολογητϋου ειςοδόματϐσ ςασ, θα αφαιρεθεύ απϐ το φϐρο που θα προκϑψει κατϊ την εκκαθϊριςη 
τησ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ. Σο ποςϐ τησ μεύωςησ, ανεξαρτότωσ του ποςοϑ τησ δαπϊνησ, δε μπορεύ να 
υπερβαύνει τισ 3.000 ευρώ, για κϊθε φορολογοϑμενο. 

Κωδικού 059-060 

υμπληρώνονται τα χρηματικϊ ποςϊ που καταβϊλλατε, λϐγω δωρεϊσ,  προσ τουσ φορεύσ τησ Γενικόσ 
Κυβϋρνηςησ, το Εθνικϐ Σαμεύο Κοινωνικόσ υνοχόσ, τουσ ιεροϑσ ναοϑσ, τισ ιερϋσ μονϋσ του Αγύου Όρουσ, το 
Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο Κωνςταντινουπϐλεωσ, τα Πατριαρχεύα Αλεξανδρεύασ και Ιεροςολϑμων, την Ιερϊ Μονό 
ινϊ, την Ορθϐδοξη Εκκληςύα τησ Αλβανύασ, τα δημοτικϊ νοςοκομεύα και τα νοςοκομεύα που εύναι ν.π.ι.δ. και 
επιχορηγοϑνται απϐ τον Κρατικϐ Προϒπολογιςμϐ, τα κοινωφελό ιδρϑματα, τα ςωματεύα μη κερδοςκοπικοϑ 
χαρακτόρα που παρϋχουν υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ και χορηγοϑν υποτροφύεσ, τα ημεδαπϊ ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ. που 
νϐμιμα ϋχουν ςυςταθεύ ό ςυνιςτώνται και τα οπούα επιδιώκουν κοινωφελεύσ ςκοποϑσ, τουσ ερευνητικοϑσ και 
τεχνολογικοϑσ φορεύσ που διϋπονται απϐ το ν.1514/1985 (Α’ 13) και τα ερευνητικϊ κϋντρα που αποτελοϑν 
ημεδαπϊ ν.π.ι.δ. μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, τα μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα ημεδαπϊ ν.π.ι.δ. που νϐμιμα 
υπϊρχουν ό ςυνιςτώνται, εφϐςον επιδιώκουν ςκοποϑσ πολιτιςτικοϑσ. 

Κωδικού 031-032 

υμπληρώςτε τα ποςϊ των δωρεών που καταβϊλατε ςε κρατικοϑσ φορεύσ και νομικϊ πρϐςωπα εγκατεςτημϋνα 
ςε ϊλλα κρϊτη - μϋλη τησ ΕΕ και ςε χώρεσ τησ Ε.Ο.Φ., τα οπούα ςυμπληρώνονται και ςτουσ κωδικοϑσ 059-060. 
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Σα ποςϊ των δωρεών αναγνωρύζονται εφϐςον ϋχουν κατατεθεύ ςε ειδικοϑσ για το ςκοπϐ αυτϐ λογαριαςμοϑσ 
τραπεζών που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςτη χώρα εγκατϊςταςησ των πιο πϊνω φορϋων.  

Ωσ χρϐνοσ πραγματοπούηςησ τησ δωρεϊσ θεωρεύται ο χρϐνοσ κατϊθεςησ αυτών και ϐχι ο χρϐνοσ εύςπραξόσ τουσ 
απϐ το δωρεοδϐχο. 

Για την απϐδειξη τησ δωρεϊσ χρηματικών ποςών απαιτοϑνται τα ακϐλουθα δικαιολογητικϊ: α) γραμμϊτιο 
εύςπραξησ του ποςοϑ τησ δωρεϊσ, το οπούο εκδύδεται απϐ το πιςτωτικϐ ύδρυμα ϐπου υφύςταται ειδικϐσ 
λογαριαςμϐσ του νομικοϑ προςώπου για το ςκοπϐ αυτϐ και το οπούο θα πρϋπει να αναφϋρει τα ςτοιχεύα του 
δωρητό και δωρεοδϐχου, το ποςϐ τησ δωρεϊσ αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ, την ημερομηνύα κατϊθεςόσ του και 
την υπογραφό του δωρητό, κατϊ περύπτωςη, β) βεβαύωςη ό αντύγραφο τησ οικεύασ πρϊξησ του νϐμιμου 
εκπροςώπου του δωρεοδϐχου απϐ την οπούα να προκϑπτει η αποδοχό τησ δωρεϊσ και η καταχώρηςη του ποςοϑ 
αυτόσ ςτα επύςημα βιβλύα του δωρεοδϐχου. 

Σο ςυνολικϐ ποςϐ των δωρεών επύ του οπούου υπολογύζεται μεύωςη φϐρου δε μπορεύ να υπερβαύνει το πϋντε τοισ 
εκατϐ (5%) του φορολογητϋου ειςοδόματοσ του δωρητό. Η μεύωςη διενεργεύται εφϐςον τα ποςϊ των δωρεών 
υπερβαύνουν ςυνολικϊ τα 100 ευρώ. Σο 10% του ποςοϑ των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεύ απϐ το φϐρο ςασ. 

Κωδικού 075-076 

υμπληρώνονται τα χρηματικϊ ποςϊ που καταβϊλατε λϐγω δωρεϊσ εύτε απευθεύασ εύτε μϋςω πιςτωτικών 
ιδρυμϊτων ςτο «Λογαριαςμϐ αλληλεγγϑησ για την απϐςβεςη του Δημϐςιου Φρϋουσ» με κωδικϐ αριθμϐ 26132462 
που τηρεύται ςτην Σρϊπεζα τησ Ελλϊδασ. Για να αναγνωριςτεύ η δαπϊνη απαιτεύται το αποδεικτικϐ κατϊθεςησ 
του ποςοϑ ςτην ΣτΕ ό ςε οποιαδόποτε ϊλλη τρϊπεζα ςτο οπούο πρϋπει να αναφϋρεται ρητϊ ϐτι ϋγινε η κατϊθεςη 
ςτο «Λογαριαςμϐ Αλληλεγγϑησ για την απϐςβεςη του Δημϐςιου Φρϋουσ». Ποςοςτϐ 20% τησ δαπϊνησ αυτόσ θα 
αφαιρεθεύ απϐ το φϐρο ςασ. 

Κωδικού 061-062 

υμπληρώνονται τα χρηματικϊ ποςϊ που καταβϊλατε για πολιτιςτικϋσ χορηγύεσ του ν.3525/2007 (ΥΕΚ16Α) ςτο 
Δημϐςιο, τουσ οργανιςμοϑσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α' και β' βαθμοϑ, τα νομικϊ πρϐςωπα δημϐςιου δικαύου, τα 
νομικϊ πρϐςωπα του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα, ϐπωσ αυτϐσ οριοθετεύται κϊθε φορϊ, καθώσ και τα νομικϊ 
πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα και τισ αςτικϋσ μη κερδοςκοπικϋσ εταιρεύεσ του 
ϊρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν ςκοποϑσ πολιτιςτικοϑσ. Σο αφαιροϑμενο ςυνολικϐ ποςϐ δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει το 10% του ςυνολικοϑ φορολογοϑμενου ειςοδόματοσ το οπούο θα αφαιρεθεύ απϐ το ειςϐδημϊ ςασ. 
Για την απϐδειξη των χρηματικών ποςών τησ πολιτιςτικόσ χορηγύασ του ν.3525/2007 που αναγρϊφηκαν ςτουσ 
κωδικοϑσ αριθμοϑσ 061-062, απαιτεύται α) επικυρωμϋνο αντύγραφο τησ απϐφαςησ του Τπουργοϑ Πολιτιςμοϑ με 
την οπούα χαρακτηρύζεται η απαιτοϑμενη απϐ το νϐμο ϋγγραφη ςϑμβαςη χορηγύασ μεταξϑ χορηγοϑ και αποδϋκτη 
τησ χορηγύασ ωσ πολιτιςτικό, β) ςε περύπτωςη χορηγύασ χρηματικών ποςών, και τα πρωτϐτυπα αποδεικτικϊ 
καταβολόσ των ποςών τησ χορηγύασ και γ) ςε περύπτωςη χορηγύασ ςε εύδοσ ό ϊυλα αγαθϊ ό υπηρεςύεσ, και την 
κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών και Πολιτιςμοϑ για την εκτύμηςη τησ αξύασ τουσ, 
καθώσ και τα αποδεικτικϊ παρϊδοςησ τησ χορηγύασ απϐ τον χορηγϐ και παραλαβόσ τησ απϐ τον αποδϋκτη αυτόσ. 
Επύςησ, διευκρινύζεται ϐτι τα ποςϊ των δωρεών γενικϊ, καθώσ και των χορηγιών που ςυμπληρώθηκαν ςτουσ 
παραπϊνω κωδικοϑσ αριθμοϑσ, δεν πρϋπει να ϋχουν ληφθεύ υπϐψη για ϋκπτωςη με βϊςη ϊλλη διϊταξη νϐμου. 

Κωδικού 077-078 

υμπληρώνεται το διπλϊςιο ποςϐ του μιςθώματοσ που καταβϊλατε το 2014 για επιχεύρηςη τριτογενοϑσ τομϋα 
που εύναι εγκατεςτημϋνη ςε κτόριο τησ περιοχόσ «Γερϊνι» ό «Μεταξουργεύο», το οπούο εκπύπτει απϐ το φϐρο ςασ 
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των παρ. Β2 των ϊρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011. 

Κωδικού 663-664 

υμπληρώνεται το ςυνολικϐ ποςϐ που επενδϑςατε το 2014 ςτην παραγωγό κινηματογραφικοϑ ϋργου μεγϊλου 
μόκουσ με προοριςμϐ την προβολό ςε κινηματογραφικό αύθουςα (παρ. 9 ϊρθρο 73 ν.3842/2010). 

Κωδικού 033-034 

Επιλϋξτε το γρϊμμα «α» αν δεν δραςτηριοποιεύςτε επαγγελματικϊ ςτον οπτικοακουςτικϐ τομϋα ό δεν εύςτε 
μϋτοχοσ Α.Ε. ό Ε.Π.Ε ό μϋλοσ Ο.Ε, Ε.Ε. ό κοινοπραξύασ που δραςτηριοποιεύται ςτον οπτικοακουςτικϐ τομϋα. την 
περύπτωςη αυτό, ποςοςτϐ 40% τησ επϋνδυςησ αυτόσ θα αφαιρεθεύ απϐ το ειςϐδημϊ ςασ.  

Κωδικού 035-036 

Επιλϋξτε το γρϊμμα «β» αν δραςτηριοποιεύςτε επαγγελματικϊ ςτον οπτικοακουςτικϐ τομϋα ό εύςτε μϋτοχοσ Α.Ε. 
ό Ε.Π.Ε ό μϋλοσ Ο.Ε, Ε.Ε ό κοινοπραξύασ που δραςτηριοποιεύται ςτον οπτικοακουςτικϐ τομϋα. την περύπτωςη 
αυτό, ποςοςτϐ 20% τησ επϋνδυςησ αυτόσ θα αφαιρεθεύ απϐ το ειςϐδημϊ ςασ. 

ΠΡΟΟΦΗ: Οι κωδικού 663-664 και 033-036 ςυμπληρώνονται μϐνο απϐ ιδιώτεσ μη επιτηδευματύεσ και 
ϐχι απϐ ατομικϋσ επιχειρόςεισ ό ελεϑθερουσ επαγγελματύεσ.  

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/184
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/184
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ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 8: ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΩΝ 
τον πύνακα αυτϐ ςυμπληρώνονται τα ςτοιχεύα των υπϐψη προςώπων, εφϐςον το ετόςιο φορολογητϋο 
ειςϐδημϊ τουσ  δεν υπερβαύνει τα 3.000 ευρώ ό τα 6.000 ευρώ αν παρουςιϊζουν αναπηρύα τουλϊχιςτον 67%. 

Για τα ϊγαμα ενόλικα εξαρτώμενα τϋκνα που ςπουδϊζουν, απαιτεύται βεβαύωςη τησ οικεύασ ςχολόσ εςωτερικοϑ ό 
εξωτερικοϑ. τισ βεβαιώςεισ των αναγνωριςμϋνων ςχολών εςωτερικοϑ πρϋπει να αναγρϊφεται ο αριθμϐσ τησ 
ϊδειασ που χορόγηςε το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, κατϊ περύπτωςη και το ΥΕΚ ςτο 
οπούο δημοςιεϑθηκε η ϊδεια αυτό. Για τα ϊγαμα ενόλικα τϋκνα που εύναι ϊνεργα, απαιτεύται βεβαύωςη του 
Ο.Α.Ε.Δ. ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνα ςτα μητρώα του, ενώ για τα ςτρατευμϋνα τϋκνα υποβϊλλεται ςχετικό βεβαύωςη 
τησ ςτρατιωτικόσ υπηρεςύασ. Για τα λοιπϊ εξαρτώμενα μϋλη, απαιτοϑνται ςτοιχεύα που να αποδεικνϑουν την 
ηλικύα τουσ και το βαθμϐ ςυγγϋνειασ. Επιςημαύνεται ϐτι για ϐλα τα ανωτϋρω πρϐςωπα  ζητοϑνται, εφϐςον κριθεύ 
ςκϐπιμο, ςτοιχεύα που να αποδεικνϑουν  ϐτι ςυνοικοϑν με το φορολογοϑμενο και ϐτι το ειςϐδημϊ τουσ δεν 
υπερβαύνει τα πιο πϊνω ποςϊ. 

Προκειμϋνου για πρϐςωπα που γρϊφονται ςτον πύνακα αυτϐ για πρώτη φορϊ, απαιτεύται ςυνυποβολό τησ 
οικεύασ ληξιαρχικόσ πρϊξησ ό βεβαύωςησ κατϊ περύπτωςη ό υπεϑθυνησ δόλωςησ του ν.1599/1986 ϐτι μϋςα ςε 
εϑλογο χρϐνο θα υποβληθεύ η απαραύτητη πρϊξη ό βεβαύωςη. 

ΠΡΟΟΦΗ: τον πύνακα 8.1 ςυμπληρώνεται υποχρεωτικϊ ο Α.Μ.Κ.Α. των τϋκνων που εύναι εξαρτώμενα 
μϋλη. 

Αν τα παραπϊνω εξαρτώμενα μϋλη εύναι ϊνω των 18 ετών τϐτε η αναγραφό του Α.Υ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. εύναι 
υποχρεωτικό ςε κϊθε περύπτωςη, ενώ για τα εξαρτώμενα τϋκνα κϊτω των 18 ετών εύναι προαιρετικό η 
αναγραφό του Α.Υ.Μ.  

ΠΡΟΟΦΗ: Η ςυμπλόρωςη του Α.Μ.Κ.Α. δεν εύναι υποχρεωτικό μϐνο ςτισ περιπτώςεισ που δεν εύναι 
δυνατό η χορόγηςό του.  

Ειδικϊ για τα ανόλικα τϋκνα ςασ, γρϊψτε ΝΑΙ/ΟΦΙ, ανϊλογα με το αν εύναι ό ϐχι υπϐχρεα ςε υποβολό δόλωςησ. 

τον πύνακα 8.2 ςυμπληρώνονται υποχρεωτικϊ ο Α.Υ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. των προςώπων που ςασ βαρϑνουν.  
Επύςησ ςυμπληρώνεται η ςυγγϋνεια που ϋχουν μαζύ ςασ ό με τη ςϑζυγϐ ςασ, κατϊ περύπτωςη και υποχρεωτικϊ ο 
Α. Υ. Μ. 

Κωδικού 003-004 

Γρϊψτε τον αριθμϐ των τϋκνων που ϋχετε αναφϋρει ςτον πύνακα 8.1. 

Για παρϊδειγμα, αν ςτον πύνακα 8.1 ϋχετε γρϊψει τα ονϐματα τριών τϋκνων, ςτο λευκϐ τετραγωνύδιο μετϊ τον 
κωδικϐ 003 γρϊψτε τον αριθμϐ "3". Αν ϋνα απϐ τα τϋκνα αυτϊ εύναι τησ ςυζϑγου, απϐ προηγοϑμενο γϊμο, ςτο 
λευκϐ τετραγωνύδιο μετϊ τον κωδικϐ 003 γρϊψτε τον αριθμϐ "2" και μετϊ τον κωδικϐ 004 τον αριθμϐ "1" κ.λπ. 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 9: ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΑΚΕΛΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟΤ 
τον πύνακα αυτϐ ςυμπληρώνονται ςτοιχεύα απϐ την υπηρεςύα, ϐπωσ η προκαταβολό προηγοϑμενου ϋτουσ. 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ 10: ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 
Η επιςτροφό του φϐρου ειςοδόματοσ γύνεται μϋςω Σραπεζικών Λογαριαςμών με τουσ εξόσ τρϐπουσ: 

α) Επιςτροφό μϋςω λογαριαςμοϑ καταθϋςεων (ταμιευτηρύου, τρεχοϑμενο και ϐψεωσ) των δικαιοϑχων και 

β) Επιςτροφό με καταβολό μετρητών ςτουσ δικαιοϑχουσ απϐ τισ τρϊπεζεσ.  

Ειδικϐτερα για την επιςτροφό μϋςω λογαριαςμοϑ καταθϋςεων (περύπτωςη α'), ο φορολογοϑμενοσ πρϋπει να 
ςυμπληρώνει τα πιο κϊτω ςτοιχεύα ςτην τϋταρτη ςελύδα τησ φορολογικόσ δόλωςησ (πύνακασ 10).  

τη θϋςη "ΣΡΑΠΕΖΑ" επιλϋξτε την επωνυμύα τησ τρϊπεζασ, ςτην οπούα τηρεύται ο λογαριαςμϐσ ςασ. 

Δύπλα απϐ τη θϋςη "ΣΡΑΠΕΖΑ" υπϊρχουν τρύα τετραγωνϊκια ςτα οπούα θα αναγρϊψετε τον κωδικϐ αριθμϐ τησ 
τρϊπεζασ, ϐπωσ αυτϐσ φαύνεται ςτο ςχετικϐ πύνακα. 

Σϋλοσ, ςτη θϋςη "ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΙΒΑΝ" ςυμπληρώςτε προςεκτικϊ και τουσ 25 αριθμητικοϑσ 
χαρακτόρεσ (εκτϐσ απϐ τουσ χαρακτόρεσ GR) του αριθμοϑ λογαριαςμοϑ καταθϋςεων ΙΒΑΝ που ϋχετε ςτην 
Σρϊπεζα και θα τον βρεύτε τυπωμϋνο εύτε ςτο τραπεζικϐ ςασ Βιβλιϊριο, εύτε ςτο ϋντυπο κύνηςησ λογαριαςμοϑ τησ 
Σρϊπεζϊσ ςασ. Ο λογαριαςμϐσ αυτϐσ μπορεύ να εύναι Σαμιευτηρύου, τρεχοϑμενοσ ό ϐψεωσ, μϐνο. 

Αν ϋχετε οποιαδόποτε αμφιβολύα, απευθυνθεύτε ςτην Σρϊπεζα με την οπούα ςυνεργϊζεςτε, η οπούα και θα ςασ 
πληροφορόςει υπεϑθυνα για τον ΙΒΑΝ.  

ΠΡΟΟΦΗ: Η ςυμπλόρωςη του αριθμοϑ ΙΒΑΝ εύναι υποχρεωτικό. 

Σα επιςτρεφϐμενα ποςϊ θα εύναι ςτη διϊθεςη των δικαιοϑχων μετϊ την ημερομηνύα που αναγρϊφεται ςτην 
ειδοπούηςη, την οπούα θα λϊβουν οι φορολογοϑμενοι και η οπούα πρϋπει να προςκομύζεται για την εύςπραξη τησ 
επιςτροφόσ του φϐρου. Πρϋπει να τονιςθεύ ϐτι η επιςτροφό των φϐρων με την (α) περύπτωςη θα εύναι ϋντοκη 
απϐ την ημερομηνύα που θα αναγρϊφεται ςτην ειδοπούηςη. Οι τρϊπεζεσ, με τουσ αντύςτοιχουσ κωδικοϑσ 
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αριθμοϑσ, που μετϋχουν ςτην επιςτροφό του φϐρου και ςυνεπώσ ς' αυτϋσ οι φορολογοϑμενοι θα πρϋπει να ϋχουν 
ανούξει λογαριαςμϐ για την περύπτωςη (α) ό να επιλϋξουν μύα απϐ αυτϋσ για την περύπτωςη (β), εύναι οι εξόσ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΑΠΕΖΩΝ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΩΔΙΚΟ   ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΩΔΙΚΟ 

EΘNIKH 11   ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ 75 

ALPHA BANK 14   ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ 87 

ΑΣΣΙΚΗ 16   ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΣΑ 89 

ΠΕΙΡΑΙΩ 17   ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 92 

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 26   ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ 94 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 49   ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΡΑΜΑ 95 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΦΑΝΙΩΝ 69   ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΕΡΡΩΝ 99 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣ0 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟY ΥΟΡΟΤ 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ - ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΩΝ  
Η κλύμακα για μιςθωτοϑσ και ςυνταξιοϑχουσ αποτελεύται απϐ τρύα (3) κλιμϊκια με ανώτερο ςυντελεςτό 42% ο 
οπούοσ εφαρμϐζεται για ειςοδόματα πϊνω απϐ 42.000 ευρώ, η οπούα ϋχει ωσ εξόσ: 

 

Κλιμϊκια 
Ειςοδόματοσ 

(ευρώ) 

Υορολογικϐσ 
υντελεςτόσ 

% 

Υϐροσ 
Κλιμακύου 

(ευρώ) 

ϑνολο 

Ειςοδόματοσ 
(ευρώ) 

Υϐρου 
(ευρώ) 

25.000,00 22 5.500,00 25.000,00 5.500,00 

17.000,00 32 5.440,00 42.000,00 10.940,00 

Τπερβϊλλον 42       

 

Με την ανωτϋρω κλύμακα των μιςθωτών - ςυνταξιοϑχων φορολογοϑνται τα παρακϊτω ειςοδόματα: 

- Σο ειςϐδημα απϐ μιςθωτό εργαςύα και ςυντϊξεισ ημεδαπόσ και αλλοδαπόσ προϋλευςησ 

- Σο ειςϐδημα που προκϑπτει απϐ την παροχό υπηρεςύασ ωσ διευθυντόσ ό μϋλοσ του Δ εταιρεύασ ό κϊθε ϊλλου 
νομικοϑ προςώπου ό νομικόσ οντϐτητασ ςϑμφωνα με την περ. δ΄ τησ παρ.2 του ϊρθρου 12 του ν.4172/2013 

- Σο ειςϐδημα που εμπύπτει ςτην περ. ςτ΄ τησ παρ.2 του ϊρθρου 12 του ν.4172/2013  και ςυμπληρώνεται ςτουσ 
κωδικοϑσ 307-308 

- Η προςτιθϋμενη διαφορϊ αντικειμενικών δαπανών, ϐταν: 

α) ο φορολογοϑμενοσ ϋχει ειςϐδημα μϐνο απϐ μιςθωτό εργαςύα ό/και ςυντϊξεισ ό εφϐςον το μεγαλϑτερο 
μϋροσ των ειςοδημϊτων του προκϑπτει απϐ μιςθωτό εργαςύα και ςυντϊξεισ ό δεν υπϊρχει ειςϐδημα απϐ 
καμύα κατηγορύα 

β) ο φορολογοϑμενοσ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ το κρινϐμενο φορολογικϐ ϋτοσ 

γ) ο φορολογοϑμενοσ αποκτϊ ειςϐδημα απϐ περιςςϐτερεσ τησ μύασ κατηγορύασ ειςοδόματοσ και υπϊρχει 
ιςϐτητα μεταξϑ τουσ. 

Ο φϐροσ που προκϑπτει με βϊςη την κλύμακα των μιςθωτών και των ςυνταξιοϑχων μειώνεται κατϊ το ποςϐ των 
δϑο χιλιϊδων εκατϐ (2.100) ευρώ, εφϐςον το φορολογητϋο ειςϐδημα δεν υπερβαύνει το ποςϐ των εύκοςι μύασ 
χιλιϊδων (21.000) ευρώ και ο φϐροσ εύναι μεγαλϑτεροσ ό ύςοσ με το ποςϐ των δϑο χιλιϊδων εκατϐ (2.100) ευρώ. 
ε περύπτωςη που το ποςϐ του φϐρου εύναι μικρϐτερο των δϑο χιλιϊδεσ εκατϐ (2.100) ευρώ τϐτε το ποςϐ τησ 
μεύωςησ περιορύζεται ςτο ποςϐ του αναλογοϑντοσ φϐρου.  Για φορολογητϋο ειςϐδημα το οπούο υπερβαύνει το 
ποςϐ των εύκοςι ενϐσ χιλιϊδων (21.000) ευρώ, το ποςϐ τησ μεύωςησ μειώνεται αναλογικϊ κατϊ εκατϐ (100) ευρώ 
ανϊ χύλια (1.000) ευρώ του φορολογητϋου ειςοδόματοσ (παρϊδειγμα: για ποςϐ ειςοδόματοσ 30.000 ευρώ το 
ποςϐ μεύωςησ του φϐρου εύναι 1.200 ευρώ. (30.000-21.000=9.000, 9.000*100/1000=900, 2.100-900=1.200). 
Όταν το φορολογητϋο ειςϐδημα υπερβαύνει το ποςϐ των ςαρϊντα δϑο χιλιϊδων (42.000) ευρώ, δεν χορηγεύται 
μεύωςη φϐρου. 

Όπωσ ϋχει διευκρινιςθεύ και με την ΠΟΛ.1070/7.3.2014 ΑΤΟ, για το φορολογικϐ ϋτοσ 2014, το ποςϐ τησ μεύωςησ 
του φϐρου που προκϑπτει με βϊςη την κλύμακα μιςθωτών και ςυνταξιοϑχων διατηρεύται ακϋραιο, εφϐςον ο 
φορολογοϑμενοσ προςκομύςει αποδεύξεισ που ϋχουν εκδοθεύ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Κ.Υ.Α.. ςε ποςοςτϐ 
10% του δηλοϑμενου και φορολογοϑμενου ατομικοϑ ειςοδόματοσ. Σο ποςϐ των αποδεύξεων που προςκομύζονται 
γύνεται αποδεκτϐ μϐνο εφϐςον ϋχει περιληφθεύ ςτην εμπρϐθεςμη δόλωςη, λογύζεται ςυνολικϊ και για τουσ δϑο 
ςυζϑγουσ και επιμερύζεται μεταξϑ τουσ ανϊλογα με το δηλοϑμενο και φορολογοϑμενο ςϑμφωνα με την κλύμακα 
ατομικϐ ειςϐδημα. Ο προηγοϑμενοσ επιμεριςμϐσ εφαρμϐζεται μϐνο ςτην περύπτωςη που ο υπϐχρεοσ και η 
ςϑζυγοσ δηλώνουν ειςϐδημα το οπούο φορολογεύται με την κλύμακα των μιςθωτών και ςυνταξιοϑχων. την 
περύπτωςη που δεν προςκομύζεται το απαιτοϑμενο ποςϐ αποδεύξεων αγορών, η θετικό διαφορϊ μεταξϑ του 
απαιτοϑμενου ποςοϑ αποδεύξεων, με ανώτατο ϐριο τισ 10.500 ευρώ και του προςκομιςθϋντοσ ποςοϑ 
αποδεύξεων, πολλαπλαςιϊζεται με ςυντελεςτό 22% και το ποςϐ που προκϑπτει προςαυξϊνει το φϐρο. 

Εξαιροϑνται τησ υποχρϋωςησ προςκϐμιςησ αποδεύξεων οι υπϊλληλοι του Τπουργεύου Εξωτερικών και των 
λοιπών δημϐςιων πολιτικών υπηρεςιών, τησ Μϐνιμησ Αντιπροςωπεύασ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και οι 
ςτρατιωτικού, που υπηρετοϑν ςτην αλλοδαπό, ϐςοι διαμϋνουν ςε ούκο ευγηρύασ, ςε ψυχιατρικϊ καταςτόματα και 
οι φυλακιςμϋνοι. 

Οι αποδεύξεισ που προςκομύζονται πρϋπει να αφοροϑν αγορϋσ αγαθών και υπηρεςιών που πραγματοποιεύ ο ύδιοσ 
ο φορολογοϑμενοσ, η ςϑζυγϐσ του ό τα τϋκνα που τον βαρϑνουν και περιλαμβϊνονται ςτισ παρακϊτω ομϊδεσ του 
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δεύκτη τιμών καταναλωτό τησ ΕΛ.ΣΑΣ. 

 Ομϊδα 1 (Διατροφό και μη αλκοολοϑχα ποτϊ), 

 Ομϊδα 2 (Αλκοολοϑχα ποτϊ και καπνϐσ), 

 Ομϊδα 3 (Ένδυςη και υπϐδηςη), 

 Ομϊδα 4 (τϋγαςη) μϐνο  οι υπηρεςύεσ και τα εύδη επιςκευόσ και ςυντόρηςησ κατοικύασ, 

 Ομϊδα 5 (Διαρκό αγαθϊ, εύδη νοικοκυριοϑ και υπηρεςύεσ), 

 Ομϊδα 7 (Μεταφορϋσ) μϐνο οι μεταφορϋσ πραγμϊτων, η ςυντόρηςη και η επιςκευό αυτοκινότου 
/ μοτοςυκλϋτασ, τα ανταλλακτικϊ, τα καϑςιμα και τα λιπαντικϊ, αντιψυκτικϐ, μύςθωςη ταξύ, 

 Ομϊδα 9 (Αναψυχό, πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ) δεν λαμβϊνονται υπϐψη οι ειςφορϋσ ςτη 
Δημϐςια Σηλεϐραςη και ςε ςυνδρομητικϊ κανϊλια, 

 Ομϊδα 10 (Εκπαύδευςη) μϐνο τα δύδακτρα φροντιςτηρύων και ξϋνων γλωςςών, 

 Ομϊδα 11 (Ξενοδοχεύα, καφϋ, εςτιατϐρια), 

 Ομϊδα 12 (Άλλα αγαθϊ και υπηρεςύεσ). 

Δεν λαμβϊνονται υπϐψη οι δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ αςφϊλιςη και επύςησ δεν λαμβϊνονται υπϐψη οι δαπϊνεσ 
ιατρικόσ και νοςοκομειακόσ περύθαλψησ, η καταβαλλϐμενη διατροφό, οι δωρεϋσ και οι δαπϊνεσ για την 
απϐκτηςη περιουςιακών ςτοιχεύων. 

Η καταγραφό των ςτοιχεύων των αποδεύξεων δαπανών που απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςϑμφωνα με τα πιο 
πϊνω μπορεύ να γύνεται μϋςω διαδικτϑου ό μαγνητικόσ κϊρτασ που εύναι ανώνυμη και προαιρετικό για το 
φορολογοϑμενο. Σα δεδομϋνα που καταγρϊφονται για λογαριαςμϐ του φορολογοϑμενου εύναι:  

α) ο Α.Υ.Μ. του εκδϐτη τησ απϐδειξησ και  

β) η ημερομηνύα και το ποςϐ τησ ςυναλλαγόσ.   

Δεν υπϊρχει υποχρϋωςη προςκϐμιςησ ςτη Δ.Ο.Τ. των εν λϐγω αποδεύξεων εφϐςον ο φορολογοϑμενοσ για τισ 
ςυναλλαγϋσ του αυτϋσ ϋχει χρηςιμοποιόςει τη Κϊρτα Αποδεύξεων. 

ΜΕΙΩΕΙ ΥΟΡΟΤ  

Σο ποςϐ του φϐρου που προκϑπτει, ανεξαρτότωσ τησ κατηγορύασ ειςοδόματοσ που αποκτϊται, μειώνεται κατϊ 
ποςοςτϐ δϋκα τοισ εκατϐ (10%):  

α) για ϋξοδα ιατρικόσ, νοςοκομειακόσ και φαρμακευτικόσ περύθαλψησ (κωδικού 051-052), εφϐςον αυτϊ 
υπερβαύνουν το 5% του φορολογητϋου ειςοδόματοσ και μϋχρι του ποςοϑ των 3.000 ευρώ για κϊθε 
φορολογοϑμενο.  

β) για δαπϊνεσ που καταβϊλλονται για δωρεϋσ (κωδικού 059-060), εφϐςον αυτϋσ υπερβαύνουν το ποςϐ των 100 
ευρώ ςτη διϊρκεια του φορολογικοϑ ϋτουσ. Σο ςυνολικϐ ποςϐ των δωρεών δεν μπορεύ να υπερβαύνει  το 5% του 
φορολογητϋου ειςοδόματοσ του δωρητό. 

Επύςησ, ο φϐροσ που προκϑπτει ανεξαρτότωσ τησ κλύμακασ φορολϐγηςησ, μειώνεται κατϊ 200 ευρώ για τον 
φορολογοϑμενο και για καθϋνα απϐ τα εξαρτώμενα μϋλη του, εφϐςον εύναι ανϊπηροι με ποςοςτϐ αναπηρύασ 
67% και ϊνω, εύναι ανϊπηροι αξιωματικού ό οπλύτεσ, θϑματα πολϋμου κ.λπ. 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΑΚΗΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
Σα ειςοδόματα απϐ ατομικό ϊςκηςη επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ φορολογοϑνται με την παρακϊτω 
κλύμακα (παρ. 1 ϊρθρου 29 ν.4172/2013). την κλύμακα αυτό δεν περιλαμβϊνονται ειςοδόματα απϐ ατομικό 
αγροτικό δραςτηριϐτητα τα οπούα φορολογοϑνται με ςυντελεςτό 13%: 

 

Κλιμϊκια 
Ειςοδόματοσ 

(ευρώ) 

Υορολογικϐσ 
υντελεςτόσ 

% 

Υϐροσ 
Κλιμακύου 

(ευρώ) 

ϑνολο 

Ειςοδόματοσ 
(ευρώ) 

Υϐρου 
(ευρώ) 

50.000,00 26 13.000,00 50.000,00 13.000,00 

Τπερβϊλλον 33       

 

Επιςημαύνεται ϐτι για τισ νϋεσ ατομικϋσ επιχειρόςεισ με πρώτη δόλωςη ϋναρξησ επιτηδεϑματοσ απϐ 1η 
Ιανουαρύου 2013 και για τα τρύα (3) πρώτα ϋτη ϊςκηςησ τησ δραςτηριϐτητασ τουσ, ο φορολογικϐσ ςυντελεςτόσ 
του πρώτου κλιμακύου τησ παραπϊνω κλύμακασ μειώνεται κατϊ πενόντα τοισ εκατϐ (50%) εφϐςον το ειςϐδημα 
τησ κατηγορύασ αυτόσ (απϐ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα) δεν υπερβαύνει τισ δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ. 
(παρ 2 ϊρθρου 29  ν.4172/2013). 
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ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ 
Ωσ προκαταβολό βεβαιώνεται ποςϐ ύςο με το 55% του φϐρου που προκϑπτει  μϐνο απϐ επιχειρηματικό 
δραςτηριϐτητα του διανυϐμενου φορολογικοϑ ϋτουσ, αφαιρουμϋνων παρακρατηθϋντων και προκαταβληθϋντων 
φϐρων.  
Υορολογητϋο ειςϐδημα πϋραν τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ (π.χ. οι φϐροι των ειςοδημϊτων απϐ μιςθωτό 
εργαςύα και ςυντϊξεισ, κεφϊλαιο κ.λπ.) δεν λαμβϊνονται υπϐψη για τον υπολογιςμϐ τησ προκαταβολόσ.  
τη βεβαύωςη προκαταβολόσ κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου αυτοϑ, λαμβϊνεται υπϐψη και το ποςϐ του φϐρου που 
προκϑπτει λϐγω τεκμαρτοϑ προςδιοριςμοϑ του ειςοδόματοσ.  

ΠΡΟΟΦΗ: Ειδικϊ για το φορολογικϐ ϋτοσ 2014 για ϐςουσ αποκτοϑν ειςϐδημα απϐ ατομικό αγροτικό 
δραςτηριϐτητα, το προσ βεβαύωςη  ποςϐ φϐρου τησ παρ. 1 του αρθρ. 69 περιορύζεται ςτο μιςϐ.  

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ  
Σα ειςοδόματα απϐ κεφϊλαιο,  φορολογοϑνται ωσ εξόσ (ϊρθρο 40 ν.4172/2013):   

1. Σα μερύςματα φορολογοϑνται με ςυντελεςτό 10% 

2. Οι τϐκοι φορολογοϑνται με ςυντελεςτό 15% 

3. Σα δικαιώματα φορολογοϑνται με ςυντελεςτό 20% 

4. Σα ειςοδόματα απϐ ακύνητη περιουςύα φορολογοϑνται με την παρακϊτω κλύμακα 

 

Κλιμϊκια 
Ειςοδόματοσ 

(ευρώ) 

Υορολογικϐσ 
υντελεςτόσ 

% 

Υϐροσ 
Κλιμακύου 

(ευρώ) 

ϑνολο 

Ειςοδόματοσ 
(ευρώ) 

Υϐρου 
(ευρώ) 

12.000,00 11 1.320,00 12.000,00 1.320,00 

Τπερβϊλλον 33       

 

Επιςημαύνεται ϐτι ςτα ειςοδόματα απϐ ακύνητη περιουςύα (μιςθώματα) απϐ το φορολογικϐ ϋτοσ 2014 δεν 
επιβϊλλεται ποςϐ ςυμπληρωματικοϑ φϐρου, οϑτε προκαταβολό φϐρου. 

Δεν βεβαιώνεται το ποςϐ που οφεύλεται με βϊςη την πρϊξη διοικητικοϑ προςδιοριςμοϑ φϐρου,  εφϐςον τοϑτο 
δεν υπερβαύνει τα τριϊντα (30) ευρώ αθροιςτικϊ λαμβανϐμενο για τον φορολογοϑμενο και τη ςϑζυγϐ του (παρ. 
1 ϊρθρο 18 ν.3522/2006 ΥΕΚ . 276 Α΄). 

Δεν επιςτρϋφεται ποςϐ φϐρου με βϊςη την πρϊξη διοικητικοϑ προςδιοριςμοϑ φϐρου μικρϐτερο των πϋντε (5) 
ευρώ αθροιςτικϊ λαμβανϐμενο για τον φορολογοϑμενο και τη ςϑζυγϐ του (παρ. 2  ϊρθρο 18 ν.3522/2006 ΥΕΚ 
276  Α΄). 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 
Σα ειςοδόματα απϐ μεταβύβαςη κεφαλαύου φορολογοϑνται με ςυντελεςτό 15%. 

Κατϊ τη μεταβύβαςη ακινότων ϋχει όδη παρακρατηθεύ και αποδοθεύ ο φϐροσ απϐ τον ςυμβολαιογρϊφο. 
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ΕΣΗΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 

Α. ΜΕ ΒΑΗ ΣΑ ΚΤΒΙΚΑ ΕΚΑΣΟΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΕΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ Ε.Ι.Φ. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ κ.λπ. 

 

Κυβικϊ 
εκατοςτϊ 

Μϋχρι και 5 ϋτη 
(2010-2014) 

Πϊνω απϐ 5 ϋτη 
μϋχρι και 10 ϋτη 

(2005-2009) 
Πϊνω απϐ 10 ϋτη 

1.000 4.000,00 2.800,00 2.000,00 

1.200 4.000,00 2.800,00 2.000,00 

1.300 4.600,00 3.220,00 2.300,00 

1.400 5.200,00 3.640,00 2.600,00 

1.500 5.800,00 4.060,00 2.900,00 

1.600 6.400,00 4.480,00 3.200,00 

1.700 7.000,00 4.900,00 3.500,00 

1.800 7.600,00 5.320,00 3.800,00 

1.900 8.200,00 5.740,00 4.100,00 

2.000 8.800,00 6.160,00 4.400,00 

2.100 9.700,00 6.790,00 4.850,00 

2.200 10.600,00 7.420,00 5.300,00 

2.300 11.500,00 8.050,00 5.750,00 

2.400 12.400,00 8.680,00 6.200,00 

2.500 13.300,00 9.310,00 6.650,00 

2.600 14.200,00 9.940,00 7.100,00 

2.700 15.100,00 10.570,00 7.550,00 

2.800 16.000,00 11.200,00 8.000,00 

2.900 16.900,00 11.830,00 8.450,00 

3.000 17.800,00 12.460,00 8.900,00 

3.100 19.000,00 13.300,00 9.500,00 

3.200 20.200,00 14.140,00 10.100,00 

3.300 21.400,00 14.980,00 10.700,00 

3.400 22.600,00 15.820,00 11.300,00 

3.500 23.800,00 16.660,00 11.900,00 
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Β. ME ΒΑΗ ΣΟ ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΣΑ ΕΣΗ ΝΗΟΛΟΓΙΗ ΜΗΦΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ Ή ΜΕΙΚΣΩΝ ΚΑΥΩΝ ME 
ΦΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΣΗΗ 

 

Μόκοσ 
ςκϊφουσ 

Μϋχρι και 5 ϋτη 
(2010-2014) 

Πϊνω απϐ 5 ϋτη 
μϋχρι και 10 ϋτη 

(2005-2009) 
Πϊνω απϐ 10 ϋτη 

7 12.000,00 10.200,00 8.400,00 

8 15.000,00 12.750,00 10.500,00 

9 18.000,00 15.300,00 12.600,00 

10 21.000,00 17.850,00 14.700,00 

11 28.500,00 24.225,00 19.950,00 

12 36.000,00 30.600,00 25.200,00 

13 51.000,00 43.350,00 35.700,00 

14 66.000,00 56.100,00 46.200,00 

15 81.000,00 68.850,00 56.700,00 

16 103.500,00 87.975,00 72.450,00 

17 126.000,00 107.100,00 88.200,00 

18 148.500,00 126.225,00 103.950,00 

19 178.500,00 151.725,00 124.950,00 

20 208.500,00 177.225,00 145.950,00 

21 238.500,00 202.725,00 166.950,00 

22 268.500,00 228.225,00 187.950,00 

23 318.500,00 270.725,00 222.950,00 

24 368.500,00 313.225,00 257.950,00 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΥΕΙΛΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ 
Γύνεται ςτα πιςτωτικϊ ιδρϑματα και ςτα ΕΛ.ΣΑ., με τη χρόςη του μοναδικοϑ κωδικοϑ, ο οπούοσ ονομϊζεται 
«Σαυτϐτητα Οφειλόσ» (Σ.Ο.) και καταβϊλλεται εύτε το ςϑνολο, εύτε μϋροσ τησ οφειλόσ ό των δϐςεων 
αποπληρωμόσ αυτόσ. 

0 εν λϐγω κωδικϐσ ακολουθεύ την οφειλό μϋχρι την εξϐφληςό τησ 

0 υπϐχρεοσ, προκειμϋνου να καταβϊλει τισ οφειλϋσ του, επιλϋγει τον φορϋα εύςπραξησ (πιςτωτικϐ ύδρυμα ό 
ΕΛ.ΣΑ.) που επιθυμεύ καθώσ και τον τρϐπο πληρωμόσ (πληρωμό ςε κατϊςτημα ό χρόςη των εναλλακτικών 
τρϐπων πληρωμόσ που παρϋχονται απϐ τουσ φορεύσ εύςπραξησ ϐπωσ E-banking, ATM). 

Σα πιςτωτικϊ ιδρϑματα ό τα ΕΛ.ΣΑ. που ςυμμετϋχουν ςτην εύςπραξη, δεν μποροϑν να αρνηθοϑν την εύςπραξη, 
εϊν ο υπϐχρεοσ προσ καταβολό δεν τηρεύ λογαριαςμϐ ςε αυτϊ, οϑτε να του επιβϊλουν, κϊποιασ μορφόσ 
οικονομικό επιβϊρυνςη. 
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