Ευρετήριο
To υλικό του παρόντος τεύχους
είναι ενημερωμένο με όσα ισχύουν
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Διαχειριστές Ε.Π.Ε........................................ 59
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Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα, απαλλαγές, τι
ισχύει για το 2021........................... 212, 214
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Δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του κυρίου
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του
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Δωρεές που αναγράφονται στη δήλωση.216
Δωρεές σε είδος....................................... 217
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διαχείρισης ΙΚΕ............................................ 63
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων
συνταξιούχων.................................. 197, 208
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα..... 194, 200
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Ε.Λ.Κ.Ε., ποσό που καταβλήθηκε από
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Ενοίκια, ακίνητα εξαρτώμενων μελών... 143
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Μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής, κέρδος,
κωδικοί...................................................... 152
Μεταβίβαση τίτλων, κέρδος που
απαλλάσσεται από το φόρο..................... 154
Μεταξουργείο, μισθώματα σε επιχειρήσεις
τριτογενούς τομέα.................................... 217
Μεταφορά δαπανών σε περίπτωση χωριστών
δηλώσεων συζύγων................................ 215
Μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης από την
απόκτηση.................................................. 150
Μετοχές δωρεάν που διατίθενται στο πλαίσιο
προγραμμάτων......................................... 152
Μετοχές, κέρδος από μεταβίβαση επικαρπίας
μετοχών..................................................... 154
Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών
εταιρειών που δε φορολογούνται με τον ν.
4607/2019, κωδικοί............................... 202
Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών
εταιρειών που φορολογούνται με το ν.
4607/2019, κωδικοί............................... 208
Μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν
τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών............................................... 195
Μητρότητας παροχή....................... 198, 204
Μηχανικοί αεροσκαφών...................... 26, 66
Μηχανικοί αεροσκαφών, συμπλήρωση
κατηγορίας επαγγέλματος......................... 68
Μη χρήση πισίνας..................................... 182
Μισθοί - ημερομίσθια.................................. 59
Μισθοί και εν γένει αποδοχές των
υπάλληλων του ΝΑΤΟ, αφορολόγητα.... 195
Μισθοί και εν γένει αποδοχές των
υπάλληλων του ΝΑΤΟ, κωδικοί............... 203
Μισθοί/συντάξεις από Ευρωπαϊκή Ένωση.58
Μισθοί/συντάξεις από κράτος με ΣΑΔΦ..... 58
Μισθοί/συντάξεις από κράτος χωρίς ΣΑΔΦ.58
Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία
αναπήρων 80% και άνω, απαλλαγές από τον
φόρο.......................................................... 192
Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία
αναπήρων 80% και άνω, κωδικοί........... 203
Μισθοί, συντάξεις, φόρος που
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Μπλοκάκι και εισόδημα από συντάξεις.... 37
Μπλοκάκι και εναλλακτική φορολόγηση
άρθρου 5Γ του ΚΦΕ...................................... 60

οικοσκευής............................................... 210
Ομόλογα, κέρδος κατά την λήξη, φορολογία
και εισφορά αλληλεγγύης...................... 194
Ομολόγων κέρδος κατά την ημερομηνία
λήξης......................................................... 201
Οπτικοακουστικού έργο, επενδύσεις, μείωση
φόρου........................................................ 217
Οργανισμός Εργατικής Εστίας δωρεάν
παραχώρηση............................................. 175
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),
αποδοχές που καταβάλλονται στους
υπαλλήλους............................................. 195

Μπλοκάκι και έναρξη εργασιών................ 61

Ορφανά, ανήλικα...................................... 224

Μπλοκάκι και παροχή σε είδος.................. 37

ΟΣΕΚΑ, διανομή μεριδίων........................ 129

Μπλοκάκι και τέλος επιτηδεύματος.......... 61

Π

παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις,
αμοιβές μελών Δ.Σ...................................... 63
Μίσθωση οικίας από εξαρτώμενο μέλος.174
Μισθωτή εργασία......................................... 52
Μονοκατοικία............................................ 172
Μπλοκάκι, εισόδημα................................... 52
Μπλοκάκι - Έκπτωση ασφαλιστικών
εισφορών...................................................... 37

Μπλοκάκι, κωδικοί δήλωσης..............37, 60
Μπλοκάκι ποιοι επαγγελματίες δεν
φορολογούνται με τις διατάξεις................. 61
Μπλοκάκι, ποιοι επαγγελματίες εντάσσονται
στη διάταξη........................................... 38, 60
Μπλοκάκι σε εργοδότες στην αλλοδαπή.. 37
Μπλοκάκι σε ιδιώτες εργοδότες................ 37

Ν
Ναρκαλιείας επίδομα επικίνδυνης εργασίας,
απαλλαγές από τον φόρο........................ 193
ΝΑΤΟ, μισθοί και εν γένει αποδοχές των
υπάλληλων, αφορολόγητα..................... 195
Ναυλομεσιτικές εταιρείες, μερίσματα.... 129
Ναυτικοί που αυτά-σφαλίζονται στο Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)............................. 66
Ναυτικών ασφαλιστικές εισφορές που
καταβάλλονται από τους ίδιους το επόμενο
έτος από αυτό που αφορούν....................... 66
Νεκροφόρες, τεκμήριο............................ 178
Νέοι αγρότες................................................ 74

Ο
Οδηγοί, τεκμήριο...................................... 182
Οικιακοί βοηθοί, τεκμήριο....................... 182
Οικοδομικά ένσημα, κωδικοί δήλωσης.... 62
Οικοδομικές επιχειρήσεις, φορολογία... 106
Οίκοι ευγηρίας, διαμένοντες................... 205
Οικονομία διαμοιρασμού......................... 139
Οικονομική ενίσχυση αναδοχής...... 32, 195,

Πάγια επαγγελματικής χρήσης............... 186
Πάγια επαγγελματικής χρήσης και μη
εφαρμογή τεκμηρίων............................... 161
Πάγιος εξοπλισμός και εξαίρεση από
τεκμήριο αγοράς...................................... 184
Παιδιά και μείωση φόρου, σε ποιούς
φορολογούμενους δεν εφαρμόζεται........ 27
Παροχές που δεν θεωρούνται εισόδημα.. 56
Παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ
(αρ.67 ν.4756/2020)................... 196, 204
Παροχή από ΟΑΕΔ λόγω αφερεγγυότητας του
εργοδότη................................................... 204

Πολιτικοί πρόσφυγες, επιδόματα............ 201
Πολιτικοί πρόσφυγες που διαμένουν
προσωρινά στην Ελλάδα, απαλλαγές από τον
φόρο.......................................................... 193
Πολιτικό κόμμα, δαπάνες για χρηματοδότηση
και μείωση φόρου.................................... 218
Πολιτιστικές χορηγίες.............................. 217
Πολύτεκνοι, κάρτα μετακίνησης............. 197
Πολυτελούς διαβίωσης φόρος................ 179
Ποσά που έχουν εισπραχθεί στην αλλοδαπή
αλλά δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα.. 209
Ποσά που προέρχονται από διάθεση
περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές
κ.λπ............................................................ 208
Ποσό 7% υπέρ ΕΛΚΕ, επιχειρηματική
δραστηριότητα.......................................... 105

Παροχή κατοικίας σε εργαζόμενο............. 55

Πράσινες ενισχύσεις αγροτών.................... 79
Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές
ενισχύσεις μέχρι 12.0000............. 194, 201
Πρεσβείες - προξενεία, εισόδημα
φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που
εργάζονται εκεί........................................ 200

Παροχή μητρότητας.................................. 198

Προθεσμία δήλωσης αποβιωσάντων........ 18

Παροχή σε είδος.......................................... 54

Προθεσμία υποβολής δήλωσης................ 16
Προθεσμίες δηλώσεων ειδικών
περιπτώσεων............................................... 24

Παροχή εργασίας με εργόσημο................. 61

Παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου..... 54
Παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων
προαίρεσης απόκτησης μετοχών............ 191
Παροχή σε είδος οχήματος......................... 54
Παροχή σε είδος, ποιά ποσά που δε
συνιστούν παροχή σε είδος........................ 56

Προκαταβολές μισθών............................... 55
Προκαταβολή μισθωμάτων και χρόνος
φορολόγησης........................................... 137

Περιπτέρου, εκμετάλλευση.................... 131
Πιλότοι πολιτικής αεροπορίας, επίδομα
επικίνδυνης εργασίας.............................. 200

Προκαταβολή φόρου........................... 30, 95
Προκαταβολή φόρου και διαχωρισμός
επιχειρηματικής και αγροτικής
δραστηριότητας........................................... 96

Πισίνας τεκμήριο, μη χρήση.................... 182
Πισίνες τουριστικών καταλυμάτων και
τεκμήριο.................................................... 182

Προκαταβολή φόρου, μείωση.......... 95, 199
Προκαταβολή φόρου μετά από
τροποποιητική δήλωση........................... 200

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης... 138

Προκαταβολή φόρου, νέες επιχειρήσεις.. 95
Προκαταβολή φόρου σε εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα και από
μισθούς ή συντάξεις.................................... 96
Προκαταβολή φόρου σε περίπτωση
διακοπής εργασιών........................... 96, 199

203

Πίστωση φόρου αλλοδαπής....................... 64

Οικονομική ενίσχυση άρθρου 119 του
ν4692/2020 (μαθητεία)......................... 199
Οικοσκευή, πρώτη αρωγή για αποζημίωση

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές.... 95
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Πλήρωμα σε πλοίο με ξένη σημαία.......... 67
Πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων (ατομικές
επιχειρήσεις)............................................... 86
Πλοιοκτήτριες εταιρίες ν.27/1995, κέρδη
από ατομικές, κωδικοί...................... 86, 200
Πλοίο με ξένη σημαία, αξιωματικοί,
πλήρωμα, κωδικοί...................................... 67
Πνευματικά δικαιώματα που εισπράττονται
από τους κληρονόμους του δημιουργού;.132

Πλειστηριασμός, τεκμήριο...................... 185
Πλήρωμα εμπορικού ναυτικού.................. 66

Προμερίσματα Α.Ε., κωδικoί.................... 128

Ρήτρα προσύμφωνου αγοραπωλησίας.. 199

ΤΑΞΙ, εισόδημα, φορολογία........................ 95

Προμερίσματα Α.Ε., χρόνος κτήσης........ 126
Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα,
κωδικοί...................................................... 209

Ρυμουλκά πλοία.......................................... 86

Τεκμήρια μη εφαρμογή........................... 161
Τεκμήρια, ποσά που δε μειώνουν την ετήσια
δαπάνη...................................................... 208

Ρυμουλκών πλοίων πλοιοκτήτες και Ε3... 91

Σ

Προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε χρήμα. 197,

209
Προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε
ανασφάλιστους υπερήλικες.................... 197
Προξενικός εκπρόσωπος........................... 35
ΠΡΟΠΟ, εισόδημα, κάλυψη τεκμηρίου,
κέρδη, κωδικοί............................... 196, 208
Προπονητές, εισόδημα αλλοδαπής, κωδικοί.

65

ΣΑΔΦ, εισόδημα αλλοδαπής όπου η Ελλάδα
έχει αποκλειστικό δικαίωμα....................... 64
Σίτισης επίδομα του νόμου 4320/2015. 198
Σκάφη αναψυχής μονίμων κατοίκων
εξωτερικού, μη εφαρμογή τεκμηρίου.... 161
Σκάφη αναψυχής, τεκμήριο αγοράς....... 183
Σκάφη ανοικτού τύπου, τεκμήριο............ 180

Προπονητές εισόδημα στην Ελλάδα, κωδικοί

Σκάφος αναψυχής, τεκμήριο................... 180

56

Σκαφών αναψυχής εκμετάλλευση............ 86

Προπονητές, φόρος που καταβλήθηκε στην
αλλοδαπή.................................................... 64
Προσαυξημένης έκπτωσης για
συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν
τους εργαζόμενους και την προστασία του
περιβάλλοντος......................................... 113
Πρόσωπα που συνοικούν με φορολογούμενο
και τον βαρύνουν...................................... 225
Προσωρινές απολήψεις κερδών, χρόνος
κτήσης....................................................... 126
Προσωρινές απολήψεις των εταίρων
προσωπικών εταιριών.............................. 128
Προσωρινές διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. φορολογικής βάσης................................. 114

Σκηνίτες..................................................... 205

Προσωρινός διαχειριστής........................... 36
Πρόωρη εξαγορά ατομικού συμβολαίου
ασφάλισης ζωής....................................... 128

Συνιδιοκτησία και ανέγερση ακινήτου... 185

Πρόωρη λύση της μίσθωσης................... 137
Πρώτη αρωγή, αποζημίωση οικοσκευής.210
Πτητικό επίδομα επικίνδυνης εργασίας,
απαλλαγές από τον φόρο........................ 193

Σταύρος Νιάρχος, δαπάνη σε δωρεές.... 221
Στεγαστικό επίδομα ν. 4472/2017........ 198,

202
Στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούστε
αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκε από
αυτή.............................................................. 51
Συγγραφικά δικαιώματα.......................... 131
Συζύγων δήλωση........................................ 17
Συναλλάγματος εισαγωγή....................... 208
Σύνδικος πτώχευσης................................... 36
Συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη
σωματείου................................................. 216
Συνιδιοκτησία, τεκμήριο.......................... 174
Συνοίκηση με σύζυγο.............................. 205
Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων
πολέμου, κωδικοί..................................... 200

Πώληση ακινήτου, κωδικοί..................... 208

Συντάξεις, κωδικοί δήλωσης..................... 59
Σύνταξη θυμάτων εθνικής αντίστασης,
πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών........ 51
Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους
πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες
θυμάτων πολέμου.................................... 192

Πώληση μετοχών, επισημάνσεις............ 209

Συνταξιούχοι, μείωση τεκμηρίων..... 36, 161

πώληση περιουσιακών στοιχείων.......... 209

Συντελεστές αποσβέσεων....................... 110

Πώληση περιουσιακών στοιχείων.......... 208
Πώληση τίτλων και μεταφερόμενες ζημιές
προηγούμενων φορολογικών ετών....... 156
Πώληση τίτλων του άρθρου 42, ζημιά,
κωδικοί...................................................... 156

Συντελεστές φόρου έτους 2021................ 26

Πτώχευση μισθωτή................................... 138
Πώληση ακινήτου, εισόδημα, κάλυψη
τεκμηρίου.................................................. 196

Πωλητές Λαϊκών αγορών, ΚΑΔ................... 71

Ρ

Σύσταση επιχείρησης, τεκμήριο.............. 184
Σωφρονιστικά ιδρύματα, διαμένοντες.... 205

Τ
Ταμειακή διευκόλυνση............................ 186
ΤΑΞΙ, δάνειο για αγορά............................. 187

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου...................... 185
Τεκμήριο αγοράς, εξαιρέσεις.................. 184
Τεκμήριο αγοράς επιχειρήσεων............. 184
Τεκμήριο αγοράς ή χρηματοδοτικής
μίσθωσης αεροσκαφών........................... 183
Τεκμήριο αγοράς ή χρηματοδοτικής
μίσθωσης αυτοκινήτων, δίτροχων, κλπ
οχημάτων.................................................. 183
Τεκμήριο αγοράς ή χρηματοδοτικής
μίσθωσης κινητών πραγμάτων αξίας πάνω
από 10.000 €............................................ 184
Τεκμήριο αγοράς ή χρηματοδοτικής
μίσθωσης πλοίων αναψυχής................... 183
Τεκμήριο αγοράς ή χρηματοδοτικής σκαφών
αναψυχής.................................................. 183
Τεκμήριο αγοράς οχημάτων, ποια
εξαιρούνται............................................... 183
Τεκμήριο ακινήτου και συνιδιοκτησία.... 174
Τεκμήριο, αμφισβήτηση αντικειμενικών
δαπανών.................................................... 162
Τεκμήριο, ανάλωση κεφαλαίου.............. 162
Τεκμήριο ανέγερσης/αγοράς ακινήτου από
επιτηδευματία........................................... 164
Τεκμήριο ανέγερσης ακινήτου................ 185
Τεκμήριο ανέγερσης ακινήτου που διαρκεί
πέραν του έτους........................................ 185
Τεκμήριο ανέγερσης από μισθωτή σε
οικόπεδο τρίτου........................................ 185
Τεκμήριο από αγορά χρεωγράφων........ 185
Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου από
πλειστηριασμό.......................................... 185
Τεκμήριο απόκτησης αυτοκινήτων, πότε δεν
εφαρμόζεται............................................. 177
Τεκμήριο απόκτησης για σύσταση
επιχείρησης.............................................. 184
Τεκμήριο απόκτησης και επενδυτικά
ασφαλιστικά συμβόλαια.......................... 184
Τεκμήριο απόκτησης μεριδίων............... 184
Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων................................................... 160
Τεκμήριο, απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων με δόσεις.................................. 160
Τεκμήριο, αποπληρωμή δανείου για
ανέγερση ακινήτου που χρησιμοποιείται ως
έδρα επιχ. δραστηριότητας...................... 187
Τεκμήριο αυτοκινήτων εταιρειών (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕΕΠΕ-ΑΕ)..................................................... 178
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επιβαρύνεται............................................. 224

Τεκμήριο, γενικές πληροφορίες για τον
πίνακα 5.................................................... 158

Τεκμήριο, μη εφαρμογή τεκμηρίου
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων...... 160

Τεκμήριο για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.179

Τεκμήριο, μονοκατοικία........................... 172

Τεκμήριο για δευτερεύουσες κατοικίες. 159

Τεκμήριο νεκροφόρας............................. 178

Τέκνα ανήλικα που είναι άνεργα............ 223
Τέκνα ενήλικα εξαρτώμενα, πότε έχουν
υποχρέωση υποβολής δήλωσης............... 16

Τεκμήριο, δάνειο για αγορά ΤΑΞΙ............ 187
Τεκμήριο, δανείου που έχει ληφθεί από δύο
συν-υπόχρεους οφειλέτες....................... 187
Τεκμήριο δανείου που έχει υπαχθεί στο νόμο
Κατσέλη..................................................... 187

Τεκμήριο οικιακών βοηθών.................... 182

Τέκνα ενήλικα με αναπηρία.................... 224

Τεκμήριο οχήματος, ακινησία................. 178
Τεκμήριο οχήματος αλλοδαπών νομικών
προσώπων................................................ 179

Τέκνα ενήλικα που σπουδάζουν............ 223
Τέκνα ενήλικα που φοιτούν σε σχολές, είναι
άνεργα ή υπηρετούν στρατιωτική θητεία.224

Τεκμήριο οχήματος από ανήλικο τέκνο. 177
Τεκμήριο οχήματος/αυτοκινήτου ατομικής
επιχείρησης.............................................. 177
Τεκμήριο οχήματος/αυτοκινήτου,
στρογγυλοποίηση κυβικών..................... 177
Τεκμήριο οχήματος για διάστημα μικρότερο
του έτους................................................... 177

Τέκνα, εξαρτώμενα μέλη, κωδικοί......... 223
Τέκνο ανήλικο με επιχειρηματική
δραστηριότητα.......................................... 224

Τεκμήριο δανείων.................................... 186
Τεκμήριο δανείων εγγυητή..................... 187
Τεκμήριο, δαπάνη για απόσβεση δανείων
οποιασδήποτε μορφής............................. 186
Τεκμήριο δαπάνης για γονικές παροχές.186
Τεκμήριο δαπάνης για δωρεές............... 186
Τεκμήριο δευτερευουσών κατοικιών,
κωδικοί...................................................... 174
Τεκμήριο, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.182
Τεκμήριο δωρεών, εξαιρέσεις................ 186
Τεκμήριο, εξαρτώμενο μέλος που μισθώνει
κατοικία..................................................... 174
Τεκμήριο επισκευής και συντήρηση
κατοικίας................................................... 185
Τεκμήριο εσωτερικής πισίνας................. 182
Τεκμήριο θανόντος................................... 159
Τεκμήριο, ιδιοκατοίκησης, μίσθωσης ή
δωρεάν παραχώρησης ακινήτου............ 159
Τεκμήριο ιδιωτικών σχολείων................. 182
Τεκμήριο Ιστιοφόρου ή μηχανοκίνητου ή
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Τεκμήριο και κενή κατοικία..................... 174
Τεκμήριο και φορολόγηση προστιθέμενης
διαφοράς................................................... 161
Τεκμήριο κατοικίας.................................. 172
Τεκμήριο κατοικίας και τέκνα που
φιλοξενούνται........................................... 174
Τεκμήριο κατοικίας που μισθώνει
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Τεκμήριο κινητών μεγάλης αξίας.160, 184
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Τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που
διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. επιχορήγηση
λόγω covid-19, Ε3.................................... 117
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τεκμηρίου.................................................. 196

Υ
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Υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη............. 19
Υποβολή δήλωσης μέσω λογιστή............. 19
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Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.64
Φόρος χωρητικότητας αλιευτικών.......... 202
Φόρτιση οχήματος μηδενικών ή
χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. σε
εγκαταστάσεις εργοδότη......................... 192
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