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Έντυπο Ε5, Φ01.010, Φ01.013 οικ. Έτοσ
2015 με ζναρξθ πριν τθν 01/01/2014 με
υπερδωδεκάμθνθ διαχ. Περίοδο
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Ε

Πώσ προςδιορίηεται το ειςόδθμα των Ν.Π. με ζναρξθ διαχειριςτικισ περιόδου πριν
τθν 01/01/2014;

Α

Ο προςδιοριςμόσ του ειςοδιματοσ των Ν.Π. του άρκρου 101 Ν.2238/94 όπωσ και των
Ν.Π. τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του Ν.2238/94 με ζναρξθ πριν τθν 01/01/2014 και λιξθ
διαχ. περιόδου 31/12/2014 ι 30/06/2015 γίνεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν.2238/94.

Ε

Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ μζςω διαδικτφου;

Α

Η προκεςμία υποβολισ των ανωτζρω ετιςιων δθλώςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ με
λιξθ διαχ. περιόδου 31/12/2014 ιταν ςτισ 30/06/2015 ενώ με λιξθ διαχ. περιόδου
30/06/2015 για μεν τισ ΟΕ, ΕΕ ιταν ςτισ 15/10/2015 και για τισ ΑΕ, ΕΠΕ,
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ιταν ςτισ 10/11/2015.

Ε

Πώσ υποβάλλονται οι δθλώςεισ των Ν.Π. άρκρου 2 με υπερδωδεκάμθνθ χριςθ;

Α

τθν περίπτωςθ των υπόχρεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) θ διλωςθ
φορολογίασ ειςοδιματοσ που αφορά ςτθν ελάςςονα περίοδο με ζναρξθ εντόσ του 2013
υποβάλλεται χειρόγραφα ςτθ Δ.Ο.Τ. και θ μείηονα περίοδοσ ςτο TAXISnet.
Π.χ. ζναρξθ 15/10/2013
λιξθ 1θσ διαχ.: 31/12/2014
Η διλωςθ τθσ διαχ. περιόδου 15/10/2013-31/12/2013 υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Τ. ενώ για
τθ διαχ. περίοδο 01/01/2014-31/12/2014 θ διλωςθ υποβάλλεται ςτο TAXISnet.

Ε

Ποιο είναι το ζντυπο των ανωτζρω δθλώςεων;

Α

Σο ζντυπο υποβολισ των ανωτζρω δθλώςεων είναι ίδιο με του οικ. ζτουσ 2014,
προςοχι όμωσ πρζπει να δίνετε ςτθν ορκι εμφάνιςθ τθσ διαχ. περιόδου.

Ε

Πώσ καταβάλλεται ο φόροσ;

Α

Η καταβολι του φόρου γίνεται ςε μία (1) δόςθ.

Ε

Είναι υποχρεωτικι θ υποβολι των εντφπων Ε2, Ε3 και ιςολογιςμοφ;

Α

Η υποβολι Ε3 είναι υποχρεωτικι και προαιρετικι θ υποβολι Ε2 και ιςολογιςμοφ.
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