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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1025
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών
από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') περί
οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α').
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4174/2013
(ΦΕΚ 170 Α').
4. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15
του ν. 4174/2013.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167 Α').
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν. 4172/2013.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36,
37, 38, 43Α, 59, 60, 61, 62, 63, 64 του ν. 4172/2013.
8. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
(Φ.Ε.Κ. 130 Β΄/2013 και 372 Β΄/2013) κοινή απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
9. Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1/20.1.2016
(ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών».
10. Την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (ΦΕΚ 635
Β΄/2015) όπως ισχύει.
11. Την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1132/25.6.2015 (ΦΕΚ 1286
Β΄/2015).
12. Την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276
Β΄/2014) όπως ισχύει.
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13. Την απόφαση Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/
30.12.2015 (ΦΕΚ 2919 Β΄/2015) όπως ισχύει.
14. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1120/25.4.2014
περί φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.
15. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ1219/6.10.2014
περί φορολογικής μεταχείρισης παροχών σε είδος του
άρθρου 13 του ν. 4172/2013.
16. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1042/26.1.2015
περί φορολογικής μεταχείρισης του εισοδήματος από
μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.
17. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1223/8.10.2015
περί χρόνου κτήσης του εισοδήματος.
18. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1039/26.1.2015 για
την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν. 4172/2013,
αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
19. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης
κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και
στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
20. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 59,61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, πλην των
συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου
μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση
να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική
βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από
μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο
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φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια
υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων
για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση,
με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7 όταν
δικαιούχος των εισοδημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
αλλοδαπού νομικού προσώπου.
Άρθρο 2
Ορισμός τύπου και περιεχομένου
της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
(Έντυπο Φ-01.042).
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη
μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται
επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
και του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.042).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1»
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042) των παραγράφων
1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο
των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο
έντυπο και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων είναι
αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3
Ορισμός τύπου και περιεχομένου
της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043)
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά
φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως
το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα(Έντυπο Φ-01.043).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο
Φ-01.043)των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου
έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
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δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Ορισμός τύπου και περιεχομένου
της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα,
τόκους, δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044)
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους(εκτός των
τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, με το
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται
επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που
παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα(Έντυπο Φ-01.044).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και
δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) των παραγράφων 1 και 2
αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων
τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, είναι αυτή που
ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στους τόκους
τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΠΟΛ1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. όπως
ισχύει. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως το αρχείο
μερισμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση.
Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής των στοιχείων
1. Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται
στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού
έτους 2016, ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet) και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο
ενημέρωσης τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
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2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία
των οποίων ασκεί το Δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παραπάνω
στοιχεία της παραγράφου 1.
Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας
είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία
ασκεί την εποπτεία.
Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς
φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ.
Για τους φορείς του Δημοσίου επισημαίνεται, ότι τυχόν
διορθωτικές ή τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται
αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που
έχει υποβάλλει τη σχετική αρχική δήλωση.
3. Με την Λ.3000/ΠΟΛ.112/29.3.1968 διαταγή έγινε
δεκτό ότι σε περίπτωση πτώχευσης, τη φορολογική
υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει
ο σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρείας, ως ενεργών εν
προκειμένω για λογαριασμό της εταιρείας. Κατ' ανάλογη
εφαρμογή στις περιπτώσεις που λύεται η επιχείρηση και
τίθεται σε εκκαθάριση, την υποχρέωση υποβολής του
αρχείου βεβαιώσεων την έχει ο αρμόδιος εκκαθαριστής.
4. Περαιτέρω, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις,
διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επιχείρηση (απορροφώσα, κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα
από τον ισολογισμό μετασχηματισμού (ν. 2166/1993) ή
την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού (ν.δ. 1297/1972)
και μετά, ενώ για το χρονικό διάστημα μέχρι τις ως άνω
προθεσμίες υποχρέωση υποβολής του εν λόγω αρχείου
έχει η μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση.
5. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 της παρούσας, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916
Β΄/9.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 5 της παρούσας πιστοποιούνται στο
TAXISnet με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν
είναι ήδη πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες.
6. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο
φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει υποβάλλονται με
μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.
Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει με έγγραφο το μαγνητικό μέσο στη
Δ.ΗΛΕ.Δ./Τμήμα Α'.
Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής των στοιχείων
1. Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσας πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω
διαδικτύου (TAXISnet).
2. Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες
εφαρμογές του TAXISnet.
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Άρθρο 7
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν μόνο την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της
παρούσας (αποβιώσαντες εργοδότες).
γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.
Σε περίπτωση συνδικαιούχων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους (εκτός τόκων τραπεζικών καταθέσεων),
δικαιώματα, η εγγραφή επαναλαμβάνεται σε όλους τους
ΑΦΜ με ολόκληρο το ποσό, ενώ στη χειρόγραφη βεβαίωση που χορηγείται, αναγράφονται τα στοιχεία όλων
των συνδικαιούχων.
δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για δικαιούχους
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και
εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και
Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων),
δικαιώματα ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.
ε) Επισημαίνεται, η υποχρέωση των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής (οι οποίοι πρόκειται να ασκήσουν
δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου στην
ημεδαπή ή να καταστούν υπόχρεα σε καταβολή φόρου
ή υποβολή δήλωσης) να υποβάλλουν δήλωση εγγραφής
στο φορολογικό μητρώο (παρ. 1 άρθρο 10 ν. 4174/2013).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου
67 του ν. 4172/2013 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου
43Α του ίδιου νόμου, προκύπτει η υποχρέωση υποβολής
δήλωσης στην Ελλάδα για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία
κατά συνέπεια οφείλουν να αποκτήσουν Ελληνικό ΑΦΜ
καθώς και τον σχετικό κλειδάριθμο.
Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι δεν
έχουν εκ παραδρομής ακόμη αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα, υποχρεούνται σε απόκτησή του.
2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα
έννομο αποτέλεσμα.
3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών
φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους
δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος
χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο
υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.
4. Εφόσον χορηγείται βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2016
αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά καθόσον με
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4
του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και ο παρακρατηθείς φόρος
αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και συναρτάται με τον
ως άνω χρόνο κτήσης του εισοδήματος.
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Επισημαίνεται, ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης, σε
κάθε περίπτωση, διενεργούν παρακράτηση φόρου κατά
την καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής
και όχι κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από
τον δικαιούχο του εισοδήματος και συνεπώς η έκπτωση
του φόρου που παρακρατείται από τους φορείς αυτούς
διενεργείται κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο
έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, έτος κατά το οποίο υποβάλλεται και το σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο. Αντιθέτως, η υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος του
εισοδήματος παρέχει υπηρεσίες της περ. δ΄ παρ. 1 του
άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε αντισυμβαλλόμενους
που δεν εντάσσονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, γίνεται στο φορολογικό έτος που εκδίδεται το σχετικό παραστατικό από τον δικαιούχο του εισοδήματος
(σχετ. το με Α.Π. ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016
έγγραφο).
5. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α'
και β' παρ. 1 άρθ. 14 ν. 4172/2013), επίδομα βιβλιοθήκης,
δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού
αρχείου βεβαιώσεων καθόσον οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος
για τα έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της
υπηρεσίας του.
6. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ' παρ. 2 άρθ. 12
ν. 4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρείας
ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία
και συγκεκριμένα είτε με τον κωδικό 5 (στην περίπτωση
που το μέλος ΔΣ έχει ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία
3% και άνω), είτε με τον κωδικό 55 (στην περίπτωση που
το μέλος ΔΣ έχει ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία
μικρότερο του 3%).
7. Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι
150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις
μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται
στην ασφάλιση ΟΓΑ θα αποστέλλονται με τον κωδικό 56.
8. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή
απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ, θα
αποστέλλονται με τον κωδικό 57.
9. Με βάση τα αναφερόμενα στις ΠΟΛ. 1147/2016 και
ΠΟΛ. 1161/2016 εγκυκλίους, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων θα υπολογίσουν τις φορολογητέες αποδοχές και συντάξεις των εν ενεργεία και
συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών που προέρχονται
αποκλειστικά και μόνο από την ιδιότητά τους αυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακαθάριστες (μικτές) αποδοχές
και συντάξεις εξ' αυτής τους της ιδιότητας μειώνονται εκ
των προτέρων κατά 25%. Το ποσοστό 25% των εν λόγω
ακαθαρίστων αποδοχών και συντάξεων αποστέλλεται με
τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή
εργασία και συντάξεις. Βάσει της υπ' αριθμ. 288/2016
ομόφωνης γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας
του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οι-
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κονομικών, τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο
εφαρμόζονται ανάλογα και για τους λειτουργούς του
ΝΣΚ (εν ενεργεία και συνταξιούχους), καθώς και για τα
μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών
λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των
λειτουργών αυτών και μόνο για το τμήμα που αφορά τις
κατά μεταβίβαση συντάξεις (όχι δηλαδή και για τα λοιπά
εισοδήματα αυτών).
10. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων τα οποία αφορούν
το φορολογικό έτος 2016 και εφόσον το ποσό έχει επιστραφεί πλήρως από τον φορολογούμενο, οι φορείς που
έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και η ΗΔΙΚΑ για όσα
ταμεία ασκεί την εποπτεία, είναι υπόχρεοι σε υποβολή
ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις
αυτές καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν τα
πληρωτέα ποσά με τα οποία πιστώθηκαν σύμφωνα με
τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον φόρο
που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, επισημαίνεται η
προσοχή στους ανωτέρω υπόχρεους υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, ούτως ώστε να αποστέλλουν ως καθαρές
φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις τις νέες αποδοχές
ή συντάξεις που προκύπτουν, αφού πρώτα αφαιρέσουν
από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο). Ο παρακρατηθείς φόρος
αποστέλλεται όπως αυτός παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή, καθόσον αυτός συμψηφίζεται
κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (σχετ. έγγραφο Δ12Α
1099005 ΕΞ 3-7-2014).
Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως
καταβληθέντων αφορά το φορολογικό έτος 2015, αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις περιπτώσεις αυτές,
σύμφωνα με την κωδικοποίηση εισοδήματος μισθωτής
εργασίας, συντάξεων της ΠΟΛ1274/30-12-2015. Βάσει
των νέων αυτών βεβαιώσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά τροποποιητικές δηλώσεις από τους φορολογούμενους.
Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως
καταβληθέντων αφορά το φορολογικό έτος 2014 και
προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο
για τις περιπτώσεις αυτές αλλά χορηγούνται νέες βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, οι οποίες
αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την επιστροφή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Βάσει των
νέων αυτών βεβαιώσεων υποβάλλονται τροποποιητικές
δηλώσεις από τους φορολογούμενους στη Δ.Ο.Υ.
11. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 εισάγεται νέος κωδικός,
στον οποίο ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της
ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε
από τον κύριο του έργου και ο οποίος συμψηφίζεται από
τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε
αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις.
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Στη συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος (νομικό πρόσωπο,
νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) θα πρέπει να διαγράψει κατά την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας ίο εισοδήματος του τον ως άνω παρακρατηθέντα από τον κύριο του έργου φόρο από τους
αντίστοιχους κωδικούς των παρακρατηθέντων φόρων.
Όσον αφορά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου
βεβαιώσεων στην περίπτωση αυτή, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κύριος του έργου χρησιμοποιεί τον κωδικό
2, ενώ ο αρχικός ανάδοχος χρησιμοποιεί τον κωδικό 14.
12. Στα εισοδήματα από μερίσματα με τον κωδικό 1
του Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου) ν.π. και
νομικών οντοτήτων μη εισηγμενων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία - περιλαμβάνονται και
τα μερίσματα μετοχών σε αλλοδαπό χρηματιστήριο.
Δεν περιλαμβάνονται τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και
οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και IKE, καθόσον αυτά
αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2017.
13. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα ν.π. και
νομικών οντοτήτων μη εισηγμενων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών με απλογραφικά βιβλία - δεν συμπληρώνεται
φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα
αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.
14. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές
καταθέσεις - περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες των
τόκων που υπάγονται σε φόρο, εκτός από τους τόκους
τραπεζικών καταθέσεων της απόφασης ΠΟΛ. 1033/2014
(τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι δανεισμού, οι τόκοι
των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από
το λογαριασμό νεότητας του Ο.Τ.Ε Α.Ε., τόκοι από δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.).
15. Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. ναυτιλιακά μερίσματα),
συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό
πρόσωπο.
16. Ο κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται
του φόρου, όπως π.χ. τόκοι Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου και
συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό
πρόσωπο.
17. Σε κανένα από τα εισοδήματα του παραρτήματος 3
(μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα) δεν υπάρχουν κρατήσεις
και οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με τις καθαρές.
Ο φόρος που αναλογεί είναι αυτός που παρακρατείται.
Ομοίως στα εισοδήματα αυτά δεν παρακρατείται ειδική
εισφορά αλληλεγγύης και χαρτόσημο.
18. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκων (εκτός
των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιωμάτων
σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν
τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η υποβολή
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ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 61 του ν. 4172/2013.
19. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκων (εκτός
των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιωμάτων
σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή σε
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών
πρόσωπων, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση
φόρου, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του
ν. 4172/2013.
Άρθρο 8
Ημερομηνία υποβολής
1. Για το φορολογικό έτος 2016 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Μαρτίου
2017. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων
σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 30 Ιουνίου
2017.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική
υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των
σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού
καταχώρισης.
3. Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή του ηλεκτρονικού
αρχείου βεβαιώσεων επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ
(ν. 4174/2013).
Άρθρο 9
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και
εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:
1. Το φορολογικό έτος.
2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης
TAXISnet.
3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.
4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών
και εισοδημάτων.
5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
6. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου
για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
και του άρθρου 43Α ν. 4172/2013 προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
9. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII, Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928),
(μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).
β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή (ΖΙP).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ευρώ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως
δεκαδικό μέρος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (RECORD) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΘΕΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1

Τύπος εγγραφής (Record)

1

1

9

0

1.2

Όνομα αρχείου

2

9

Χ(8)

JL10

1.3

Ημερομηνία δημιουργίας

10

17

9(8)

YYYYMMDD

1.4

Αρ. κύκλου τρεξίματος

18

21

9(4)

2016 για τη χρήση 2016

1.5

Πλήρωση (FILLER)

22

148

Χ(127)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
ΘΕΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1

Τύπος εγγραφής (Record)

1

1

9

1

2.2

Έτος

2

5

9(4)

2016 για τη χρήση 2016

α. Επώνυμο

6

23

Χ(18)

β. Όνομα

24

32

Χ(9)

γ. Πατρώνυμο

33

35

Χ(3)

2.4

Ένδειξη επωνυμίας ή
Ονοματεπώνυμο

36

36

Χ

2.5

Α.Φ.Μ.

37

45

Χ(9)

2.6

Αντικείμενο δραστηριότητας
Επιχείρησης

46

61

Χ(16)

71

Χ(10)

Επωνυμία ή Ονοματ/μο

2.3

Διεύθυνση
2.7

Πόλη

62

(επωνυμία=0,
ονοματεπώνυμο=1)
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2.8

Οδός

72

87

Χ(16)

2.9

Αριθμός

88

92

Χ(5)

2.10

ΤΑΧΥΚΩΔ

93

97

9(5)

2.11

Πλήρωση (FILLER)

98

148

Χ(51)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΘΕΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.1

Τύπος εγγραφής (Record) (κωδικός)

1

1

9

2

3.2

Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών

2

17

9(14)V99

**

3.3

Σύνολο κρατήσεων

18

33

9(14)V99

**

3.4

Σύνολο καθαρών αποδοχών

34

49

9(14)V99

**

3.5

Σύνολο φόρου που αναλογεί

50

64

9(13)V99

**

3.6

Σύνολο παρακρατηθέντος φόρου

65

79

9(13)V99

**

3.7

Σύνολο Ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης άρθρου 29
ν. 3986/2011, άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013

80

94

9(13)V99

**

3.8

Σύνολο Χαρτοσήμου

95

108

9(12)V99

**

3.9

Σύνολο ΟΓΑ Χαρτοσήμου

109

121

9(11)V99

**

3.10

Πλήρωση (FILLER)

122

148

Χ(27)

**

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ευρώ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος
χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο
δεκαδικό μέρος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
Α/Α

ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3

4.1

Τύπος εγγραφής (Record) (κωδικός)

1

1

9

4.2

Α.Φ.Μ.

2

10

Χ(9)

4.3

Πλήρωση (FILLER)

11

11

Χ

4.4

Επώνυμο

12

29

Χ(18)

4.5

Όνομα

30

38

Χ(9)

4.6

Πατρώνυμο

39

41

Χ(3)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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4.7

AMKA

42

52

Χ(11)

4.8

Αριθμός Τέκνων

53

54

99

Ποσά
4.9

Είδος αποδοχών

55

56

99

Βλέπε σχετικό πίνακα

4.10

Ακαθάριστες αποδοχές

57

67

9(9)V99

**

4.11

Κρατήσεις (εκτός φόρου)

68

77

9(8)V99

**

4.12

Καθαρές αποδοχές

78

88

9(9)V99

**

4.13

Φόρος που αναλογεί

89

98

9(8)V99

**

4.14

Φόρος που παρακρατήθηκε

99

108

9(8)V99

**

4.15

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
άρθρου 29 ν. 3986/2011
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013

109

118

9(8)V99

**

4.16

Χαρτόσημο

119

127

9(7)V99

**

4.17

ΟΓΑ Χαρτοσήμου

128

135

9(6)V99

**
Αφορά αναδρομικές αποδοχές
οι οποίες καταβλήθηκαν
το 2016 και θα δηλωθούν
από το φορολογούμενο με
τροποποιητικές δηλώσεις στο
έτος που ανάγονται.

4.18

Έτος αναφοράς

136

139

9(4)

4.19

Πλήρωση (FILLER)

140

148

Χ(9)

Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ευρώ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος
χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο
δεκαδικό μέρος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Είδος αποδοχών
1

Τακτικές αποδοχές

2

Πρόσθετες αποδοχές

3

Λοιπά αποδοχών

4
5

Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα
σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κ.τ.λ.
Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 3% και άνω (δηλώνονται οι ακαθάριστες
αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών)

6

Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται

7

Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
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8

Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία

9

Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία

10
11

Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες
(δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)
Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς
πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)

12

Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού

13

Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού

14

Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο

15

Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013

16

Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και
καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες

17

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

18
19
20
21

22

Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό(80%)
Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που
αφορούν)
Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά
αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται
Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)

23

Κύρια σύνταξη

24

Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές

25

Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές

26

Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές

27

ΕΚΑΣ

28
29
30
31
32
33
34

5265

Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό
(80%)
Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται
Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική
δήλωση στα έτη που αφορούν)
Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα
έτη που αφορούν)
Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
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35

36
37
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Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό (80%)
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το
δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2016

38

Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. γ΄ και στ΄ του ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ)

39

Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων – Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολυτέκνων

40

Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους

41

Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων

42

Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας

43

Aσφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

44

Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου,
καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.

45

Εκλογική αποζημίωση (άρθ. 108 του π.δ. 26/2007)

46

Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝE.

47

Εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα (π.χ. βουλευτική
αποζημίωση, δικαστική αποζημίωση, στρατιωτικών κ.λπ.)

48

Εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους

49
50
51
52
53
54
55
56
57

Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία
φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου
(π.χ. βουλευτική αποζημίωση, δικαστική αποζημίωση, στρατιωτικών κ.λπ.)
Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες
θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που
υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο
αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
Αναδρομικά εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε
αναπήρους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3% (δηλώνονται οι
ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών)
Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ.,
έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά
και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.

Παρατήρηση:
Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα
επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII, Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928),
(μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).
β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή (ΖΙP).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ευρώ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως
δεκαδικό μέρος.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός

Συντ/ής
παρ/σης
φόρου (%)

Είδος αμοιβών

1.

20

Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ΄ εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που
αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός
των δικηγορικών συλλόγων

2.

3

Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ΄ εδάφιο 2 του ν. 4172/2013

3.

1

Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση αα΄ του ν. 4172/2013

4.

4

Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση ββ΄ του ν. 4172/2013

5.

8

Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση γγ΄ του ν. 4172/2013

6.

20

7.

15

8.

15

9.

0

10.

0

11.

0

Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.

12.

0

Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών

13.

0

14.

3

Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων,
μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων κ.λπ.)
Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους ( άρθρο 69 παρ. 5 περ. α του ν. 4172/2013)
Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους. (άρθρο 69 παρ. 5 περ. γ του ν. 4172/2013)
Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2 του άρθρου 64 παρ. 8 ν. 4172/2013

Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και
καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται
από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων)
Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν. 4172/2013 αμοιβές
από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον
αρχικό ανάδοχο)

Παρατήρηση:
Εφόσον ο δικαιούχος έχει αμοιβές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται
το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ
(ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII, Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928),
(μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).
β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή (ΖΙP).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ευρώ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως
δεκαδικό μέρος.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός

Συντ/ής
παρ/σης
φόρου (%)

1.

10

Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ
και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)

2.

0

Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι
Φυσικά πρόσωπα)

3.

15

Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις (π.χ.
τόκοι δανεισμού, τόκοι από δικαστικές αποφάσεις, τόκοι εταιρικών ομολόγων,
τόκοι των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το λογαριασμό
νεότητας του Ο.Τ.Ε Α.Ε.)

4.

20

Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα

5.

0

Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
(π.χ. ναυτιλιακά μερίσματα)

6.

0

Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου)

Είδος
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͚ȶʆʏʐʋʉɌ͘Ϭϭ͘Ϭϰϰ

ȲȵȲȰȻɏɇȸȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇȰɅɃɈɃȾɃɉɇ;ȵȾɈɃɇɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁȾȰɈȰȺȵɇȵɏɁͿ,
ɀȵɆȻɇɀȰɈȰɁɃɀȻȾɏɁɅɆɃɇɏɅɏɁȾȰȻɁɃɀȻȾɏɁɃɁɈɃɈȸɈɏɁɀȸȵȻɇȸȳɀȵɁɏɁ
ɇɈɃɍɆȸɀȰɈȻɇɈȸɆȻɃ ȾȰȻȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ
ʋʉʐʃɲʏɲɴʄɼɽɻʃɲʆɲʋʊ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ɹʘʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ɇɈɃȻɍȵȻȰɌɃɆȵȰ
ȰʌɿɽʅʊʎɌʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑɀɻʏʌʙʉʐ;Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘Ϳ

ȴ͘Ƀ͘ɉ͘

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ- Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉɼȵʋʘʆʐʅʀɲ;ɶɿɲʅɻʔʐʍɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲͿ

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ;Ƀɷʊʎ- Ȱʌɿɽʅʊʎ- Ɉɲʖ͘Ⱦʘɷ͘- ɅʊʄɻͿ

ɇɈɃȻɍȵȻȰȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
ȰʌɿɽʅʊʎɌʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑɀɻʏʌʙʉʐ;Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘Ϳ

ȴ͘Ƀ͘ɉ͘

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ- Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉɼȵʋʘʆʐʅʀɲ;ɶɿɲʅɻʔʐʍɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲͿ

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ;Ƀɷʊʎ- Ȱʌɿɽʅʊʎ- Ɉɲʖ͘Ⱦʘɷ͘- ɅʊʄɻͿ

ȵȻɇɃȴȸɀȰɈȰ
1
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ

2
Ʌʉʍʊȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ

3
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɌʊʌʉʐ

ɇɉɁɃȿȰ
..................................................................20..
ɃȲȵȲȰȻɏɁ
ΎɃɿʍʏɼʄɸʎʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʖɸɿʌʊɶʌɲʔɻʎʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʎ

4
Ʌʉʍʊʔʊʌʉʐʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɸ
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ǲȞĲȣʌȠĭ- 01.043

ǺǼǺǹǿȍȈǾǹȂȅǿǺȍȃǹȆȅǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǾǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ
ȆȠȣțĮĲĮȕȜȒșȘțĮȞĮʌȩ«««ȑȦȢ«««

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ- ĭȅȇǼǹ
ǹȡȚșȝȩȢĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪȂȘĲȡȫȠȣ ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ- ȆĮĲȡȫȞȣȝȠȒǼʌȦȞȣȝȓĮ ȖȚĮȝȘĳȣıȚțȐʌȡȩıȦʌĮ

ȉȘȜȑĳȦȞȠ

ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅįȩȢ- ǹȡȚșȝȩȢ- ȉĮȤȀȦį- ȆȩȜȘ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
ǹȡȚșȝȩȢĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪȂȘĲȡȫȠȣ ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ- ȆĮĲȡȫȞȣȝȠȒǼʌȦȞȣȝȓĮ ȖȚĮȝȘĳȣıȚțȐʌȡȩıȦʌĮ

ȉȘȜȑĳȦȞȠ

ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅįȩȢ- ǹȡȚșȝȩȢ- ȉĮȤȀȦį- ȆȩȜȘ

ǹȂȅǿǺǼȈ
1

ǼȓįȠȢ
ǹȝȠȚȕȒȢ

2

ǹȡȚșȝȩȢȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
&
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮǲțįȠıȘȢ

3

4

ǹțĮșȐȡȚıĲĮ
ǲıȠįĮ

5

ȀȡĮĲȒıİȚȢ

ȋĮȡĲȝȠ

6

7

8

9

ȅīǹ
ȋĮȡĲȝȠȣ

ȈȪȞȠȜȠ
țȡĮĲȒıİȦȞ
(4+5+6)

ȀĮșĮȡȐ
ǲıȠįĮ
(3-7)

ȈȣȞĲİȜ
ĭȩȡȠȣ

Ȉ Ȋȃȅȁǹ
20..

..................................................................

ȅǺǼǺǹǿȍȃ

ȅȚıĲȒȜİȢıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȤİȚȡȩȖȡĮĳȘȢțĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ

10

ȆȠıȩ
ĭȩȡȠȣ

ɇʑʆʉʄʉ

ɼʍʐʆʏɳʇɸʘʆ

ʍʏʘʆɲʋʉɷʉʖʙʆ

Ʌʉʍʊɲʃɲɽɳʌɿ-

Ʉʆʉʅɲ

Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎɶɿɲɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɳʏɲʅɸʀɲ

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

ɇʑʆʉʄʉ

Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏʉ
ʋʉʍʊ

Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ

Ⱦɲɽɲʌʊ
ʋʉʍʊ

Ɍʊʌʉʎʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɸ
;ɶɿɲʏɻʆɲʐʏʉʏɸʄɼʔʉʌʉʄʉɶʀɲͿ

(2)

ɍɲʌʏʊʍɻʅʉ

Ʉʆʉʅɲʋɲʏɹʌɲ

(2)

ɇʑʆʉʄʉ

ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ

ʋʉʍʊ

Ⱦɲɽɲʌʊ

ɶʉʑʆ

(3)

ȵɿɷ͘ɸɿʍʔʉʌɳ
ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ
;ɳʌɽʌʉϮϵ͕
ʆ.3986/2011ʃɲɿ
ɳʌɽʌʉʐϰϯȰ ʆ.
ʃʌɲʏɼɽɻʃɲʆ
4172/2013)
ʋʉʐʋɲʌɲ-

Ʌʉʍɳʔʊʌʉʐ

ɃȲȵȲȰȻɏɁ

........................................20..

ʋʉʐɲʆɲʄʉ-

Ʌʉʍɳʔʊʌʉʐ

Ȱʌʅʊɷɿɲɶɿɲʏɻʔʉʌʉʄʉɶʀɲ͘Ƀ͘ɉ͘

Ȱ͘ɀ͘Ⱦ͘Ȱ͘

;ϯͿɃʔʊʌʉʎɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʋʉʐɲʆɲʄʉɶɸʀʅɸɿʘʅɹʆʉʎʃɲʏɳʋʉʍʉʍʏʊϭ͕ϱй

;ϭͿȳʌɳʔɸʏɲɿɸʋɲʃʌɿɴʙʎɻʋɸʌʀʉɷʉʎʋʉʐɸʌɶɳʍɽɻʃɸʉʅɿʍɽʘʏʊʎɼɹʄɲɴɸʍʑʆʏɲʇɻʉʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʎ
(2) Ȱʔʉʌɳʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲʉʔɸʀʄɸʏɲɿʏɹʄʉʎʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ

ɃȳȰ

ɍɲʌʏʉʍɼʅʉʐ

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ

Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘

ɅɆɃɇɃɍȸ͗Ȳʄɹʋɸʉɷɻɶʀɸʎ
ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎʍʏɻʆʋʀʍʘ
ʍɸʄʀɷɲ
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ȶʆʏʐʋʉɌ- 01.042

ȵʀɷʉʎɲʅʉɿɴɼʎ

ȴɿɳʏɲʇɻʆʊʅʉʐ
ʋʉʐʋɲʌɹʖɸɿʏɻʆ
ɲʋɲʄʄɲɶɼɼ
ɸʋɿɴɳʄʄɸɿɲʐʏʉʏɸʄɼʔʉʌʉʄʉɶʀɲ

(1)

ȲȵȲȰȻɏɇȸȰɅɃȴɃɍɏɁȹɇɉɁɈȰɂȵɏɁ
ʋʉʐʃɲʏɲɴʄɼɽɻʃɲʆɲʋʊ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɹʘʎ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

III. ȰɀɃȻȲȵɇɅɃɉȰɅȰȿȿȰɇɇɃɁɈȰȻȰɅɃɈɃɌɃɆɃȹȴȵȺȵɏɆɃɉɁɈȰȻȵȻɇɃȴȸɀȰȹɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻȰɉɈɃɈȵȿɏɇ

ɼʍʐʆʏɳʇɸɿʎͿ

;ʅɿʍɽʊʎ͕ʐʋɸʌʘʌʀɸʎ͕ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ͕ʃ͘ʏ͘ʄ͕͘

ȵʀɷʉʎɲʋʉɷʉʖʙʆ

//͘ȰɀɃȻȲȵɇɅɃɉɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ

ȴͬʆʍɻʃɲʏʉɿʃʀɲʎ;Ʌʊʄɻ- Ƀɷʊʎ- Ȱʌɿɽʅʊʎ- Ɉɲʖ͘Ⱦʘɷ͘Ϳ

ȵʋʙʆʐʅʉ

/͘ɇɈɃȻɍȵȻȰɈɃɉȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉɀȻɇȺɏɈɃɉȹɇɉɁɈȰɂȻɃɉɍɃɉ

ȰʌɿɽʅʊʎɌʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑɀɻʏʌʙʉʐ;Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘Ϳ

ȴͬʆʍɻ;Ʌʊʄɻ- Ƀɷʊʎ- Ȱʌɿɽʅʊʎ- Ɉɲʖ͘Ⱦʘɷ͘Ϳ

ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ;ɶɿɲʅɻɌ͘Ʌ͘Ϳ

ɇɈɃȻɍȵȻȰȵɆȳɃȴɃɈȸ- ɌɃɆȵȰɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ͕Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉɼ
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Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017

6.- ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻ ͨȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻͩʃɲɿ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻȻ
ͨȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉ ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃ ɌɃɆɃ ȹ ȴȵ ȺȵɏɆɃɉɁɈȰȻ ȵȻɇɃȴȸɀȰ ȹ
ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ ȰɉɈɃɈȵȿɏɇͩ͘
ɇʏʉʆʋʀʆɲʃɲȻȻʋʌɹʋɸɿ ʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿɲʅʉɿɴɹʎ ʋʉʐʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ʊʋʘʎ ʅɿʍɽʉʀ,
ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ͕ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ͕ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ʃʄʋ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʏʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿʏɲɸʇɼʎ:
ɲͿɃʔʊʌʉʎ ʋʉʐɹʖɸɿ ʋɲʌɲʃʌɲʏɻɽɸʀɷɸʆɲʋʉʏɸʄɸʀʃʌɳʏɻʍɻ ʃɲɿɸʋʉʅɹʆʘʎ ɷɸʆ
ɲʔɲɿʌɸʀʏɲɿɲʋʊʏɿʎ ɲʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ.
ɴͿɃɿʃʌɲʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲʏɻʆ ɸʇʊʔʄɻʍɻ ɷɲʆɸʀʘʆ͕ʋʉʐʖʉʌɻɶɻɽɼʃɲʆ ʍʏʉ ʅɿʍɽʘʏʊ ɼ
ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉ ɷɸʆɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊʏɿʎ ɲʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ.
ɶͿɃɿʃʌɲʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʋʉʐɷɸʆʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ͕ɷɸʆ
ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊʏɿʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ ʋʉʐʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ.
ɷͿɃɿʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐɲʌɽʌ͘ϭϯʏʉʐʆ͘ϰϭϳϮͬϭϯʋʉʐʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ
ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ʍɸɿʌɳ.
ɸͿɈɲʋʉʍɳ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ Ϯϵʏʉʐʆ͘ϯϵϴϲͬϮϬϭϭʃɲɿ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϰϯȰʏʉʐʆ͘ϰϭϳϮͬϭϯ ʋʉʐʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɲʆ͕ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ
ʍʏɼʄɻ ʃɲɿɷɸʆɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊʏɿʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ ʋʉʐʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ.
ɇʏʉʆʋʀʆɲʃɲȻȻȻʋʌɹʋɸɿ ʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ͗
ɲͿɈɲʏʐʖʊʆʋʉʍɳ ʋʉʐʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ɼ ɷɸʆɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʌɻʏɳ ɲʋʊʏʉʆʊʅʉ͕ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿɻ ɷɿɳʏɲʇɻ (ɳʌɽʌʉ ʹ ʆʊʅʉʎͿʋʉʐ
ʉʌʀɺɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ʏʉʐʎ.
ɴͿɈɲɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʉʐʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿɻ ɷɿɳʏɲʇɻ
(ɳʌɽʌʉ ʹ ʆʊʅʉʎͿʋʉʐʏʉʉʌʀɺɸɿ.
7.- ɀɸʏɳʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐɸʃɷʊʏɻ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɽɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʃɲɽɲʌɳ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏʉʎ.
ɅɆɃɇɃɍȸ͗
Ɉʉɹʆʏʐʋʉ ɲʐʏʊɷɸʆɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʋʊʏʉʐʎ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʋʉʐʋɲʌɲʃʌɲʏʉʑʆ
ʔʊʌʉʐʎɲʋʊɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͘
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Άρθρο 10
Ισχύς της απόφασης
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1.- ȸɴɸɴɲʀʘʍɻɲʐʏɼʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʋʊʏʉʆɸʌɶʉɷʊʏɻʋʉʐʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿ
ʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ ;ʅɿʍɽʉʑʎ, ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿɲ͕ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ͕ɸʋɿɷʊʅɲʏɲͿ͕
ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ ɼ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʋɸʌɿʉɷɿʃɼ ʋɲʌʉʖɼ ɶɿɲʋɲʌʉʑʍɲ ɼ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʐʋɻʌɸʍʀɲɼ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɳʄʄɻ ɲɿʏʀɲʍɸʅɿʍɽʘʏʉʑʎɼ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎʃɲɿ
ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʆʏɲʋʉʍɳɲʐʏɳʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɼ ɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ɲʋʊʏʉʔʊʌʉɼ ɷɸ
ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɼ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ ;ʅɸɸɿɷɿʃʊʏʌʊʋʉͿ͘
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿɶɿɲʊʄɲɲʐʏɳʏɲɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ (ʅɿʍɽʉʀ, ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿɲ, ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ,
ʐʋɸʌʘʌʀɸʎ͕ɸʋɿɷʊʅɲʏɲɲʋʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ʍʐʅɴʉʑʄɿɲ ʃʏʄ͘Ϳʉʃɳɽɸʔʉʌɹɲʎ, ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲɷʙʍɸɿ ʅɿɲʃɲɿʅʉʆɲɷɿʃɼ ɴɸɴɲʀʘʎ ɲʋʉɷʉʖʙʆ͘
2.- Ɉɲʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʐʏɼʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʅɸʏɻ ʖʌɼʍɻ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɸɽʊɷʘʆ ʃɲɿɷɿʃʏʐɲʃʙʆʐʋʉɷʉʅʙʆ͘
3.- ȸɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲɸʃɷʀɷɸʏɲɿʃɲɿʆɲʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ʏʉ
ɲʌɶʊʏɸʌʉʅɹʖʌɿ ʏɻʆɸʅʋʌʊɽɸʍʅɻʐʋʉɴʉʄɼʏʉʐɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɲʌʖɸʀʉʐ ʏʉʐʉɿʃɸʀʉʐ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ.
4.- ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɹʆɷɸɿʇɻʎ ͨɇɈɃȻɍȵȻȰȵɆȳɃȴɃɈȸ- ɌɃɆȵȰͩ͘
ɇɸʃɳɽɸʅɿɲɲʋʊʏɿʎ ɸʆɷɸʀʇɸɿʎ͕ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʹ ʋɲʏʌʙʆʐʅʉɼ ɸʋʘʆʐʅʀɲ͕ɸʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃʏʄ͘ʋʌɹʋɸɿ ʆɲɶʌɲʔʏʉʑʆ ʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐɸʌɶʉɷʊʏɻ ʹ
ʔʉʌɹɲ. ȵʔʀʍʏɲʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʉʖɼ ʍɲʎ ʍʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐȰʌɿɽ͘Ɍʉʌʉʄ͘ɀɻʏʌʙʉʐ
ɶɿɲʏɲɁʉʅɿʃɳɅʌʊʍʘʋɲ ʃɲɿʏɲɌʐʍɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ.
5. ʹ ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʋʀʆɲʃɲͨɇɈɃȻɍȵȻȰɈɃɉ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ ɀȻɇȺɏɈɃɉ ȹ
ɇɉɁɈȰɂȻɃɉɍɃɉͩ͘
ȸʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆɺɻʏʉʑʅɸʆʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲɶʀʆɸɿʅɸʋʌʉʍʉʖɼ ʃɲʏ͛
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲ ʏʘʆɸʋʀʅɹʌʉʐʎ ɸʆɷɸʀʇɸʘʆ͘ȸʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐȰɀȾȰɸʀʆɲɿɶɿɲʏɻ
ʖʌɼʍɻ 2016 ɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɶɿɲʏʉʐʎ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ʃɲɿʏʉʐʎ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ.
ȵʋʀʍɻʎ, ɻɹʆɷɸɿʇɻ ͨȰʌʅʊɷɿɲɶɿɲʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʏʉʐȴ͘Ƀ͘ɉͩ͘ʃɲʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʍɸ ʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͘ȳɿ͛ɲʐʏʊʉɿɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʹ ʔʉʌɸʀʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʔʌʉʆʏʀʍʉʐʆ ʆɲʋʄɻʌʉʔʉʌɻɽʉʑʆɲʋʊʏʉʐʎ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ɼʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ ɲʐʏʊʏʉ
ʍʏʉɿʖɸʀʉ.
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