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ΠΡΟ Αποδζκτεσ Ρ.Δ.

ΘΕΜΑ: Σφποσ και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων
φορολογικοφ ζτουσ 2020, των λοιπών εντφπων και των δικαιολογθτικών εγγράφων που
ςυνυποβάλλονται με αυτι.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ
α) Τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 67 του ν. 4172/2013 (Αϋ167),
β) του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του ν. 4389/2016 (Αϋ 94)
και ειδικότερα τθσ περίπτωςθσ δ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2, του άρκρου 7, των
παραγράφων 1 και 5 του άρκρου 14 και του άρκρου 41,
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γ) των άρκρων 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 41 και 45 του ν.
4174/2013 (Αϋ 170),
δ) του ν.4172/2013 (Αϋ 167),
ε) του άρκρου 31 του ν. 3986/2011 (Αϋ152),
ςτ) του άρκρου 44 του ν. 4111/2013 (Αϋ18),
η) του ν. 27/1975 (Α' 77),
θ) τθσ υπό ςτοιχεία Δ. ΟΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ 4738),
κ) τθσ υπό ςτοιχεία

Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθσ
υπογραφισ με εντολι Διοικθτι ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ» (Βϋ 2743),
ι) τθσ υπό ςτοιχεία

Α. 1017/22.01.2019 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ

Δθμοςίων Εςόδων «Γνωςτοποίθςθ επιλογισ για υποβολι χωριςτισ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2018 ζγγαμων φορολογοφμενων» (Βϋ 63),
2. Τισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 απόφαςθσ του Υπουργοφ και
του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν ςχετικά με τθ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» (Β’ 130
και 372) , όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ
υποπαραγράφου αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Τθν υπ’ αρ. 1 τθσ 20.1.2016 πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του
άρκρου 41 του ν. 4389/2016, τθν υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και τθν υπ’ αρ.
5294/ 17.1.2020 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4.

Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 18 του ν. 2753/1999 ςφμφωνα με τισ οποίεσ

«Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, που δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, δφναται να κακορίηονται οι διαδικαςίεσ, οι λεπτομζρειεσ και ότι άλλο απαιτείται,
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ϊςτε οι δθλϊςεισ οποιουδιποτε φορολογικοφ αντικειμζνου, κακϊσ και τα τελωνειακά
παραςτατικά να μποροφν να υποβάλλονται και με τθ χριςθ ςφγχρονων θλεκτρονικϊν μεκόδων
και δικτυακϊν υποδομϊν» (Α'249).
5.

Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 38 του ν.2873/2000 (Αϋ 285).

6.

Τισ διατάξεισ των άρκρων 7 περί αποδεικτικισ δφναμθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ και 8 περί

υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ
διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) (Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ).
7.

Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 περί βεβαίωςθσ του

γνθςίου τθσ υπογραφισ και επικφρωςθσ των αντιγράφων.
8.

Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 4 και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 18 του

ν. 3522/2006 (Αϋ 276) περί βεβαίωςθσ, είςπραξθσ και επιςτροφισ εςόδων.
9.

Τισ διατάξεισ του ν. 3525/2007 (Αϋ 16) περί πολιτιςτικϊν χορθγιϊν, του ν. 3785/2009 περί

τθσ κφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ Δωρεάσ μεταξφ του Ιδρφματοσ «Κοινωφελζσ Κδρυμα Σταφροσ Σ.
Νιάρχοσ» και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
10.

Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 34 του ν.4647/2019 οι οποίεσ αφοροφν ςτθ

φορολογικι μεταχείριςθ των κάκε είδουσ δωρεϊν, χορθγιϊν, χρθματικϊν παροχϊν ι παροχϊν
ςε είδοσ προσ τθν Επιτροπι «Ελλάδα 2021».
11.

Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Β2 του άρκρου 43 και τθσ παραγράφου Β2 του άρκρου 44

του ν. 4030/2011 (Αϋ 249) περί φορολογικϊν κινιτρων αποκατάςταςθσ κτιρίων ςτθν περιοχι
Γεράνι και Μεταξουργείο ςτο Ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ.
12.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του ν. 4141/2013 (Αϋ 81) περί προχποκζςεων δικαιολόγθςθσ

απόκτθςθσ μεριςμάτων πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν.
13.

Τισ διατάξεισ του ν. 1497/1984 (Αϋ188), περί του τίτλου «Apostille (Convention de la Haye

du 5 Octobre 1961)» «Επιςθμείωςθ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ τθσ 5 Οκτωβρίου 1961)».
14.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του κεφαλαίου Αϋ του ν. 4250/2014 (Αϋ74) περί τθσ

κατάργθςθσ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων.
15.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 93 του ν.4764/2020, περί τθσ δυνατότθτασ παράταςθσ υποβολισ

των φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν δθλϊςεων και καταςτάςεων των λογιςτϊν φοροτεχνικϊν
που αςκενοφν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολζων πελατϊν τουσ.
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16.

Τθν υπό ςτοιχεία

Α. 1163/2020 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν, περί

κακοριςμοφ δαπανϊν για τισ οποίεσ απαιτείται θ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων πλθρωμισ (Βϋ
3119).
17. Τθν υπό ςτοιχεία Α. 1090/2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Κακοριςμόσ των προχποκζςεων,
των όρων, τθσ διαδικαςίασ και κάκε άλλθσ αναγκαίασ λεπτομζρειασ για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του άρκρου 39Β του ν. 4172/2013» (Βϋ 1636).
18. Τθν υπ’ αρ. 39937/2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ « Προι και προχποκζςεισ για τον
χαρακτθριςμό φορολογοφμενου φυςικοφ προςϊπου ωσ «επενδυτικοφ αγγζλου» (angel investor)
ςε νεοφυι επιχείρθςθ ι νεοφυείσ επιχειριςεισ (startups) για τθν εφαρμογι του άρκρου 70Α του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’
146)» (Βϋ1415).
19. Τθν υπό ςτοιχεία Α 1036/2020 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ (Βϋ624).
20. Τθν υπό ςτοιχεία Α 1217/2020 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ (Βϋ4215).
21. Τθν ανάγκθ για ομοιόμορφθ εκπλιρωςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων των
φορολογοφμενων, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 67 του ν.4172/2013.
22. Το γεγονόσ ότι με τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Άρκρο 1
Τποβολι δθλώςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων
1. Οι ετιςιεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020, των υπόχρεων τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 67 του ν.4172/2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τθ χριςθ
θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου, ζωσ τθν θμερομθνία που ορίηουν οι
οικείεσ διατάξεισ [μζχρι 27-08-2021, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 65 του άρκρου 72 ν.
4172/2013, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 31 ν. 4797/2021 (Α 66ϋ)]. Οι ίδιεσ θμερομθνίεσ
ιςχφουν και για τισ δθλϊςεισ που κα υποβλθκοφν ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςε χειρόγραφθ
μορφι ςτισ Δ.Ο.Υ.
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Οι εκπρόκεςμεσ αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ από το
φορολογικό ζτοσ 2015 και ζπειτα υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου. Οι χειρόγραφεσ
δθλϊςεισ υποβάλλονται είτε με ψθφιακι απεικόνιςθ (scan), μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι με φυςικό φάκελο, ταχυδρομικά ι με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ. Επίςθσ, είναι δυνατι θ κατάκεςι τουσ ςτο
γραφείο πρωτοκόλλου τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των Δ.Ο.Υ. είναι
αναρτθμζνα

ςτθν

ιςτοςελίδα

τθσ

Α.Α.Δ.Ε.

ςτο

διαδίκτυο

(aade.gr/menoy/epikoinonia>ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ>ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΡΘΕΣΙΕΣ). Ωσ θμερομθνία υποβολισ των δθλϊςεων κεωρείται θ θμερομθνία αποςτολισ του
μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι θ θμερομθνία που προκφπτει από τθ ςφραγίδα του
Ταχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ. Το αυτοματοποιθμζνο μινυμα που
αποςτζλλεται ωσ απάντθςθ ςτο θλεκτρονικό μινυμα του φορολογοφμενου ι το αποδεικτικό του
ταχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ, αποτελεί αποδεικτικό υποβολισ των δθλϊςεων
και υπζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ εκ μζρουσ του αποδζκτθ.
2.

Τα παραπάνω ιςχφουν για δθλϊςεισ που υποβάλλονται είτε από τουσ ίδιουσ τουσ

φορολογοφμενουσ με τουσ δικοφσ τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, είτε από εξουςιοδοτθμζνο
φοροτεχνικό - λογιςτι - λογιςτικό γραφείο με τουσ προςωπικοφσ του κωδικοφσ πρόςβαςθσ.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 93 ν. 4764/2020, ςε περίπτωςθ που λογιςτισ φοροτεχνικόσ βεβαιωμζνα πάςχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίασ αυτοφ ζχει νοςθλευτεί ςε
δθμόςιο νοςοκομείο που παρζχει νοςθλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπωσ αυτό αποδεικνφεται
από τθ ςχετικι βεβαίωςθ του εν λόγω νοςοκομείου, οι προκεςμίεσ υποβολισ των δθλϊςεων
φορολογίασ ειςοδιματοσ του ιδίου και των εντολζων πελατϊν του που λιγουν ςε θμερομθνίεσ
που ςυμπίπτουν με τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του, παρατείνονται μζχρι το τζλοσ του επόμενου
μινα που ακολουκεί τον μινα του εξιτθρίου. Θ εν λόγω ρφκμιςθ ιςχφει για τουσ εντολείσ πελάτεσ
για τουσ οποίουσ ο λογιςτισ φοροτεχνικόσ αποδεδειγμζνα ζχει εξουςιοδοτθκεί ςτο ςφςτθμα
taxisnet κατά τον προθγοφμενο μινα τθσ θμερομθνίασ ειςαγωγισ του ςτο νοςοκομείο και
παραμζνει εξουςιοδοτθμζνοσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ. Σε
περίπτωςθ κανάτου λογιςτι φοροτεχνικοφ λόγω κορωνοϊοφ COVID-19, οι ωσ άνω προκεςμίεσ
παρατείνονται μζχρι τθν εξουςιοδότθςθ του εντολζα πελάτθ του ςε άλλον λογιςτι φοροτεχνικό
και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν των τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία κανάτου. Στισ
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ υποβάλλεται εντόσ των νζων
5
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προκεςμιϊν χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ χωρίσ τθν
επιβολι προςτίμου του άρκρου 54 και υπολογιςμοφ του τόκου του άρκρου 53 του ν.4174/2013
(ΚΦΔ).
Θ εξουςιοδότθςθ προσ τον φοροτεχνικό - λογιςτι - λογιςτικό γραφείο αφορά ςτθ διαχείριςθ των
εντφπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαχείριςθσ εξουςιοδοτιςεων
των θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν taxisnet. Στθν περίπτωςθ αυτι, βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ
υπογραφισ τθσ εξουςιοδότθςθσ του φορολογοφμενου (και τθσ ςυηφγου του/ΜΣΣ εάν
υποβάλλεται κοινι διλωςθ) προσ τον λογιςτι, από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι ΚΕΡ (άρκ. 11,
παρ. 1 του ν. 2690/1999.
3. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ λόγω αποδεδειγμζνθσ
τεχνικισ αδυναμίασ που δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί ι εφόςον κρίνεται από τον αρμόδιο
Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ. ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν ςυντρζχει αντικειμενικι και πραγματικι
αδυναμία υποβολισ τθσ διλωςθσ με θλεκτρονικό τρόπο, επιτρζπεται να υποβλθκοφν αυτζσ ςε
χειρόγραφθ μορφι ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. Αυτό ιςχφει και ςτισ περιπτϊςεισ που θ προκεςμία
υποβολισ τθσ διλωςθσ λιγει ςτο τζλοσ του ζτουσ, εφόςον υπάρχει αδυναμία θλεκτρονικισ
υποβολισ.
4. Σε περίπτωςθ που οι ετιςιεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020 των
ςυηφγων/ΜΣΣ υποβάλλονται ωσ κοινζσ με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν περ. αϋ τθσ παραγράφου 4
του άρκρου 67 του ν.4172/2013, δεν απαιτείται καμία επιπλζον ενζργεια από τουσ ςυηφγουσ. Σε
αυτι τθν περίπτωςθ διενεργείται ξεχωριςτι βεβαίωςθ του φόρου και εκδίδονται δφο πράξεισ
προςδιοριςμοφ φόρου, μία για κάκε ςφηυγο. Στισ πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου αναφζρονται τα
ειςοδιματα και των δφο ςυηφγων/ΜΣΣ και διαφοροποιείται μεταξφ τουσ ο Ρίνακασ Γϋ τθσ πράξθσ,
ςτον οποίο αναγράφονται τα ποςά του κάκε ςυηφγου/ΜΣΣ χωριςτά.
Ριςτωτικά ποςά του ενόσ ςυηφγου/ΜΣΣ δεν ςυμψθφίηονται με τυχόν χρεωςτικά του άλλου και
ςτθν περίπτωςθ που ζχουν και οι δφο πιςτωτικά ποςά επιςτρζφονται ςτον κάκε δικαιοφχο
χωριςτά. Ο φόροσ των ςυηφγων/ μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ που προκφπτει από τθν κοινι
τουσ διλωςθ βεβαιϊνεται ςτθ Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςφηυγοι
ζχουν διαφορετικι Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ζνασ εκ των δφο (ι και οι δφο) αςκεί επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα ι λόγω διαφορετικισ φορολογικισ κατοικίασ. Ωσ εκ τοφτου, οι πράξεισ
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προςδιοριςμοφ φόρου που εκδίδονται με τθν υποβολι κοινισ διλωςθσ αναγράφουν και ςτουσ
δφο ςυηφγουσ / Μ.Σ.Σ. τθ Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου ςυηφγου.
Οι ςφηυγοι ωςτόςο δφνανται να υποβάλουν χωριςτι διλωςθ, κατά τα οριηόμενα ςτθν περ. βϋ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 67 του ν. 4172/2013, εφόςον ζχουν επιλζξει να υποβάλουν χωριςτι διλωςθ,
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν Α. 1017/2019 απόφαςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ
(Βϋ 63), μζχρι τθν 28θ Φεβρουαρίου του ζτουσ υποβολισ τθσ διλωςθσ, προκεςμία που ειδικά για
το φορολογικό ζτοσ 2020 παρατάκθκε μζχρι τθν 6θ Μαΐου 2021 ςφμφωνα με τθν παράγραφο 67
του άρκρου 72 του ν.4172/2013, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 33 του ν.4797/2021 (Αϋ 66).
Οι ςφηυγοι υποβάλλουν χωριςτι φορολογικι διλωςθ, χωρίσ να απαιτείται γνωςτοποίθςθ ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι, ο κακζνασ για τα ειςοδιματά του, εφόςον ζχει διακοπεί θ ζγγαμθ
ςυμβίωςθ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ ι ο ζνασ από τουσ δφο ςυηφγουσ είναι ςε
κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι ζχει υποβλθκεί ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. Το βάροσ τθσ απόδειξθσ
για τθ διακοπι φζρει ο φορολογοφμενοσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. με τισ παραπάνω μεταβολζσ.
5. Τα φυςικά πρόςωπα που ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που
ενθμερϊςουν το Τμιμα Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. με
διλωςθ μεταβολισ, δφνανται να υποβάλλουν κοινι διλωςθ για τα ειςοδιματά τουσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι ζχουν τθν ίδια φορολογικι αντιμετϊπιςθ με τουσ ζγγαμουσ και υπόχρεοσ
υποβολισ διλωςθσ είναι εκείνο το μζροσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ το οποίο κατά τθν υποβολι
τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ δθλϊνεται ωσ υπόχρεοσ και για τα ειςοδιματα του άλλου
μζρουσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.
6. Οι δθλϊςεισ των κατοίκων εξωτερικοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του
παρόντοσ άρκρου ζωσ τθν θμερομθνία που ορίηουν οι οικείεσ διατάξεισ και για τουσ κατοίκουσ
θμεδαπισ. Σε περίπτωςθ που φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ μετζφερε τθν κατοικία του ςτο
εξωτερικό εντόσ του 2020, θ διλωςθ υποβάλλεται εμπρόκεςμα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
φορολογικοφ ζτουσ και το αργότερο ζωσ τισ 31.12.2021 (ΡΟΛ. 1201/2017 απόφαςθ Διοικθτι
ΑΑΔΕ, Β' 4441).
7. Οι δθλϊςεισ των αποβιωςάντων, για τα ειςοδιματα που απζκτθςαν μζχρι τθ χρονολογία του
κανάτου τουσ, υποβάλλονται από τουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ τουσ (περ. γϋ, παρ. 5, άρκ. 67 του
7
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ΚΦΕ), ςε χειρόγραφθ μορφι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπρόκεςμα ζωσ 31.12.2021. Θ υποβολι τθσ
χειρόγραφθσ διλωςθσ πραγματοποιείται είτε με ψθφιακι απεικόνιςθ (scan), μζςω μθνφματοσ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι με φυςικό φάκελο,
ταχυδρομικά ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ. Στθν περίπτωςθ αυτι
απαιτείται ενθμζρωςθ του Τμιματοσ ι του Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ του αποβιϊςαντοσ, με βάςθ τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν ΡΟΛ
1006/2013 (Βϋ19), όπωσ τροποποιικθκε με τθν Α 1002/2021 απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. (Βϋ 20)
πριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ με τθν θμερομθνία κανάτου και τα ςτοιχεία των νόμιμων
κλθρονόμων/εγγυτζρων ςυγγενϊν, με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.
8. Οι δθλϊςεισ των φορολογοφμενων που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του
ν.4172/2013 υποβάλλονται μζχρι τθν 27θ Ιουλίου 2021, προκειμζνου να τθρθκεί θ υποχρζωςθ τθσ
καταβολισ του φόρου που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του
μθνόσ Ιουλίου εκάςτου ζτουσ.
9. Στθν περίπτωςθ που ανιλικο άγαμο τζκνο υποβάλλει ξεχωριςτι φορολογικι διλωςθ για μια ι
και για τισ δφο περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 11 του ν. 4172/2013 και παράλλθλα
αποκτά και ειςοδιματα άλλθσ κατθγορίασ, όπωσ για παράδειγμα ειςοδιματα από ακίνθτα, αυτά
αναγράφονται ςτθ διλωςθ του υπόχρεου γονζα, όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ τθσ ίδιασ
παραγράφου.
10. Σε περίπτωςθ υποβολισ εντφπου Ε3 για ανιλικο τζκνο, του οποίου τα ειςοδιματα
φορολογοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 11 του ΚΦΕ, θ
διλωςθ του γονζα με το Ε3 του ανιλικου τζκνου υποβάλλεται ςε χειρόγραφθ μορφι ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
11. Σε περίπτωςθ πτϊχευςθσ υποβάλλονται δφο δθλϊςεισ, μια διλωςθ από τον ςφνδικο
πτϊχευςθσ για τα ειςοδιματα από τθν πτωχευτικι περιουςία ςε χειρόγραφθ μορφι ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια διλωςθ από τον πτωχό για τα τυχόν ειςοδιματα από τθ μθ πτωχευτικι
περιουςία θλεκτρονικά.
12. Οι δθλϊςεισ με επιφφλαξθ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου και εντόσ χρονικοφ
διαςτιματοσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ οφείλουν οι
φορολογοφμενοι να προςκομίςουν ςτθ Δ.Ο.Υ. τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία
αποδεικνφουν τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ και τον λόγο τθσ επιφφλαξθσ, προκειμζνου να
8
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εκκακαριςτοφν οι δθλϊςεισ και να εκδοκοφν οι πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου από
τισ Δ.Ο.Υ. εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από το άρκρο 20 παρ. 1 του ΚΦΔ, προκεςμίασ των 90 θμερϊν
από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ. Σε περίπτωςθ που τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά δεν
προςκομιςτοφν εντόσ τθσ προαναφερκείςασ προκεςμίασ των 30 θμερϊν, οι δθλϊςεισ
εκκακαρίηονται, χωρίσ να λθφκεί υπόψθ θ επιφφλαξθ, δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 2
του άρκρου 20 του ΚΦΔ, θ επιφφλαξθ δεν ςυνεπάγεται τθν αναςτολι τθσ είςπραξθσ του φόρου.
13. Στισ πιο πάνω περιπτϊςεισ των παραγράφων 3, 7, 8, 10, 11 και 12 που οι δθλϊςεισ
εκκακαρίηονται και οι Ρράξεισ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου εκδίδονται από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτζσ
κοινοποιοφνται ςτουσ υποβάλλοντεσ τθν αντίςτοιχθ διλωςθ από τθ Δ.Ο.Υ. εκκακάριςθσ τθσ
διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 του ΚΦΔ
(ν.4174/2013). Ο φορολογοφμενοσ ι ο νόμιμοσ κλθρονόμοσ ι ο αςκϊν τθ γονικι μζριμνα ι ο
ςφνδικοσ πτϊχευςθσ λαμβάνει ςτθν προςωπικι κυρίδα του ςτο taxisnet ειδοποίθςθ με διαδρομι
(link) που τον οδθγεί ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του δικτυακοφ τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπου ζχει τθ
δυνατότθτα να δει και να εκτυπϊςει τθν εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου. Επιπρόςκετα,
αποςτζλλεται θλεκτρονικι ειδοποίθςθ ςτθ δθλωκείςα από τον φορολογοφμενο διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
14. Στθν περίπτωςθ ειςφοράσ όλου ι μζρουσ δθμόςιου τεχνικοφ ζργου από τον αρχικό ανάδοχο
(φυςικό πρόςωπο που αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) ςε κοινοπραξία ι εταιρία ςτθν
οποία ςυμμετζχει και ο ίδιοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των τεςςάρων τελευταίων εδαφίων τθσ
περ. δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 64 του ν. 4172/2013, ο φόροσ (3%) που βαρφνει τον ανάδοχο
εκπίπτει (ςυμψθφίηεται) από τον αναλογοφντα φόρο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ ι
κοινοπραξίασ. Επειδι ςτθν περίπτωςθ αυτι διενεργικθκε παρακράτθςθ φόρου (3%) από τον
κφριο του ζργου κατά τθν καταβολι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ςτον αρχικό ανάδοχο
(φυςικό πρόςωπο που αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) και περαιτζρω υποβλικθκε και το
ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο βεβαιϊςεων φορολογικοφ ζτουσ 2020, ο αρχικόσ ανάδοχοσ
υποβάλλει χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τουσ τρόπουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, διλωςθ χωρίσ τθν ζκπτωςθ (ςυμψθφιςμό) του
παρακρατοφμενου φόρου (3%) που διενεργικθκε από τον κφριο του ζργου (ςχετ. ΡΟΛ.
1025/2017 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ (Βϋ 618).
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15. Κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων θλεκτρονικά
μζςω διαδικτφου, καταχωροφνται πρϊτα τα ζντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτοφνται και κατόπιν το
ζντυπο Ε1. Θ ςειρά καταχϊρθςθσ των ςυνυποβαλλόμενων Εντφπων Ε2 και Ε3 επιλζγεται από τον
φορολογοφμενο. Το ζντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται θλεκτρονικά.

Άρκρο 2
Σφποσ και περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων και
ςυνυποβαλλόμενων εντφπων
Για το φορολογικό ζτοσ 2020 ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων (Ε1) (παράρτθμα Α), κακϊσ και των ςυνυποβαλλόμενων
εντφπων:
α) τθσ αναλυτικισ κατάςταςθσ για τα μιςκϊματα ακίνθτθσ περιουςίασ (Φ-01.002)-(Ε2)
(παράρτθμα Β),
β) τθσ κατάςταςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (Ε3)
(παράρτθμα Γ) κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ που τθ ςυνοδεφει και
γ) τθσ διλωςθσ κατοχισ μθχανθμάτων ζργων (Ε16) (παράρτθμα Δ),

ζχουν, όπωσ τα

υποδείγματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα ςτα ςχετικά παραρτιματά τθσ και
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
Άρκρο 3
Πράξεισ Διοικθτικοφ ι Διορκωτικοφ Προςδιοριςμοφ του Φόρου
1. Ο τφποσ τθσ πράξθσ του Διοικθτικοφ/Διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ, κατά περίπτωςθ, του
φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ, του τζλουσ
επιτθδεφματοσ και του φόρου πολυτελοφσ διαβίωςθσ, με τθν οποία ςυνίςταται και βεβαιϊνεται
θ οφειλι ι θ απαίτθςθ του υπόχρεου και τθσ ςυηφγου/ΜΣΣ., είναι αυτόσ που ορίςτθκε ςτο
Ραράρτθμα Εϋ «Ρράξθ Διοικθτικοφ/Διορκωτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου με τθν οποία ςυνίςταται
και βεβαιϊνεται οφειλι» και ςτο Ραράρτθμα Στϋ «Ρράξθ Διοικθτικοφ/ Διορκωτικοφ
Ρροςδιοριςμοφ Φόρου με τθν οποία ςυνίςταται και βεβαιϊνεται απαίτθςθ», αντιςτοίχωσ, τθσ Α.
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1041/2019 απόφαςθσ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. (Β' 353) και ιςχφει για το φορολογικό ζτοσ 2018 και
επόμενα {όπωσ τροποποιικθκε με τθν Α. 1201/2019 απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. (Β' 1861)}.
Θ πράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου εκδίδεται με βάςθ τθν αρχικι ι τισ εμπρόκεςμεσ
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων ι με βάςθ κάκε άλλο
ςτοιχείο που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 32 του ν. 4174/2013.
Θ πράξθ Διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου εκδίδεται με βάςθ τισ εκπρόκεςμεσ
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 34 του ν. 4174/2013.
2. Εάν από τθν εκκακάριςθ των δθλϊςεων προκφπτει ποςό για καταβολι, τότε ενςωματϊνεται
ςτθν Ρράξθ Ρροςδιοριςμοφ του Φόρου θ ειδοποίθςθ πλθρωμισ ολικισ εξόφλθςθσ, θ ταυτότθτα
οφειλισ (Τ.Ο) και μινυμα ότι θ ενθμζρωςθ για τθν ανάλυςθ των δόςεων (πλικοσ δόςεων, ποςό
κάκε δόςθσ, θμερομθνία πλθρωμισ κάκε δόςθσ) γίνεται μζςω τθσ προςωποποιθμζνθσ
πλθροφόρθςθσ.
Θ ειδοποίθςθ επιςτροφισ ενςωματϊνεται ςτθν πράξθ προςδιοριςμοφ του φόρου εάν από τθν
εκκακάριςθ τθσ αρχικισ διλωςθσ προκφπτει ποςό προσ επιςτροφι.
3. Θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν

Εφαρμογϊν (Δ.Α.Φ.Ε.) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ πραγματοποιεί τθν εκκακάριςθ των δθλϊςεων Φ.Ρ. που
υπεβλικθςαν θλεκτρονικά, εκδίδει τισ Ρράξεισ Διοικθτικοφ ι Διορκωτικοφ Ρροςδιοριςμοφ
Φόρου κατά περίπτωςθ, με τισ οποίεσ ςυνιςτάται και βεβαιϊνεται θ οφειλι ι θ απαίτθςθ του
φορολογοφμενου. Ραράλλθλα, κοινοποιεί τισ πράξεισ ςτουσ φορολογοφμενουσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 4174/2013. Ο φορολογοφμενοσ λαμβάνει
ςτθν προςωπικι κυρίδα του ςτο taxisnet ειδοποίθςθ με διαδρομι (link) που τον οδθγεί ςτθν
αντίςτοιχθ ςελίδα του δικτυακοφ τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει και να
εκτυπϊςει τθν εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου. Επιπρόςκετα αποςτζλλεται θλεκτρονικι
ειδοποίθςθ ςτθ δθλωκείςα από τον φορολογοφμενο διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Θ
παραπάνω διαδικαςία δφναται να εκτελείται όλο το εικοςιτετράωρο και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπ. γϋ τθσ περ. 3 τθσ υποπ. Ε2, τθσ παρ. Εϋ του
άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 (Αϋ 222) (όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 19 του ν.
4223/2013, Αϋ 287).
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4. Οι φορολογοφμενοι δφνανται να εκτυπϊνουν, από το taxisnet, τθν Ρράξθ Διοικθτικοφ ι
Διορκωτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου, χρθςιμοποιϊντασ τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ που
διακζτουν, ςτθν οποία αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβζσ αντίγραφο αυτισ και φζρει
θμερομθνία ζκδοςθσ και θμερομθνία ζκδοςθσ αντιγράφου και τθ ςιμανςθ για τθν εγκυρότθτα
τθσ Ρράξθσ Διοικθτικοφ ι Διορκωτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου, μζςω του www.aade.gr.
Τθν εκτφπωςθ των δφο (2) πράξεων προςδιοριςμοφ φόρου δφνανται να τθν πραγματοποιοφν και
οι δφο ςφηυγοι/τα δφο ΜΣΣ, ςτθν περίπτωςθ κοινισ διλωςθσ ζγγαμων/ΜΣΣ ο κακζνασ με τουσ
δικοφσ του κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφηυγοσ/ΜΣΣ δεν διακζτει κωδικοφσ
πρόςβαςθσ, οι πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου κα εκτυπϊνονται με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ
του ςυηφγου/του άλλου ΜΣΣ.
Επίςθσ, μποροφν να εκτυπϊνουν τθν ταυτότθτα οφειλισ για τθν τρζχουςα δόςθ κάκε μινα, ςτθν
οποία ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν μθ καταβλθκείςεσ προθγοφμενεσ δόςεισ και οι αναλογοφςεσ
για αυτζσ προςαυξιςεισ, από τθν Ρροςωποποιθμζνθ Ρλθροφόρθςθ. Θ εκτφπωςθ αυτι μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ςτα πιςτωτικά ιδρφματα, για τθν εξόφλθςθ τθσ οφειλισ.
Θ πρόςβαςθ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ γίνεται μζςω του δικτυακοφ τόπου www.aade.gr. Θ
Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Φ.Ε.), μετά τθν ανάρτθςθ των Ρράξεων
Ρροςδιοριςμοφ Φόρου ςτο λογαριαςμό των φορολογουμζνων, αποςτζλλει θλεκτρονικι
ειδοποίθςθ ςτθ δθλωκείςα διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
5. Στισ πράξεισ που εκδίδονται μετά από εκκακάριςθ τροποποιθτικϊν δθλϊςεων, αναγράφεται,
διακριτά, το αποτζλεςμα εκκακάριςθσ τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ διλωςθσ του ιδίου ζτουσ,
κακϊσ και το αποτζλεςμα τθσ νζασ εκκακάριςθσ, χωρίσ να γίνεται μνεία αν ζχουν καταβλθκεί ι
επιςτραφεί τα ποςά τθσ προθγοφμενθσ διλωςθσ που ζχει εκκακαριςτεί.
6. Ανάλογα με το είδοσ, το ζτοσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ, ι όταν θ εκκακάριςι τθσ γίνεται
ςφμφωνα με ςτοιχεία που ζχει θ Α.Α.Δ.Ε. ςτθ διάκεςι τθσ (ςχετ. θ Ε. 2162/2020 εγκφκλιοσ),
εμφανίηονται διάφορα μθνφματα, κατά περίπτωςθ, προσ ενθμζρωςθ των φορολογουμζνων.
7. Στισ πράξεισ που εκδίδονται μετά από εκκακάριςθ τροποποιθτικϊν και αρχικϊν δθλϊςεων
παρελκόντων ετϊν από τθ Δ.Ο.Υ., δεν αναγράφονται ςτοιχεία που αφοροφν δόςεισ ι επιςτροφι
φόρου.
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Άρκρο 4
Εκκακάριςθ διλωςθσ και καταβολι φόρου
1. Στισ περιπτϊςεισ που κρικεί απαραίτθτοσ ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν των αρχικϊν ι

τροποποιθτικϊν δθλϊςεων που υποβάλλονται θλεκτρονικά, οι φορολογοφμενοι ειδοποιοφνται
μζςω μθνφματοσ να προςκομίςουν ι να αποςτείλουν με τουσ τρόπουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 1 τα δικαιολογθτικά ςτθ Δ.Ο.Υ. εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Μετά το
πζρασ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, οι δθλϊςεισ εκκακαρίηονται από τισ Δ.Ο.Υ., διαγράφοντασ ι
διορκϊνοντασ, όπου απαιτείται, ποςά τα οποία ςυνεπάγονται φορολογικι απαλλαγι, ζκπτωςθ ι
ελάφρυνςθ του δθλοφμενου ειςοδιματοσ ι μείωςθ του φόρου, τα οποία δεν καλφπτονται από
θλεκτρονικά αρχεία οφτε προςκομίηονται για αυτά τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά ςε φυςικι
μορφι και ςτθ ςυνζχεια εκδίδονται οι πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2
του άρκρου 32 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) (ςχετ. θ Ε.2162/2020 εγκφκλιοσ). Οι Ρράξεισ Διοικθτικοφ
Ρροςδιοριςμοφ Φόρου, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, εκδίδονται και κοινοποιοφνται ςτουσ
φορολογοφμενουσ με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ περιπτ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ΚΦΔ από τθ
Δ.Ο.Υ εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ. Ο φορολογοφμενοσ λαμβάνει ςτθν προςωπικι κυρίδα του ςτο
taxisnet ειδοποίθςθ με διαδρομι (link) που τον οδθγεί ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του δικτυακοφ
τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει και να εκτυπϊςει τθν εκδοκείςα πράξθ
προςδιοριςμοφ φόρου. Επιπρόςκετα αποςτζλλεται θλεκτρονικι ειδοποίθςθ ςτθ δθλωκείςα από
τον φορολογοφμενο διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Θ μθ ανταπόκριςθ από τουσ φορολογοφμενουσ ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. να προςκομίςουν
ςτοιχεία επιςφρει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 54 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ .
2. Κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι των αρχικϊν δθλϊςεων, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει
θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ για οριςμζνα ειςοδιματα και φόρουσ, δφναται να μθν εκκακαρίηεται
άμεςα θ διλωςθ και να ηθτθκεί να προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι να
αποςταλοφν με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ απαιτείται θ προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν που αφοροφν μόνο ςε κωδικοφσ τθσ διλωςθσ οι οποίοι κατά τον χρόνο
υποβολισ τθσ δεν είναι προςυμπλθρωμζνοι, οφτε υπάρχει αναρτθμζνθ πλθροφορία για αυτοφσ.
Σε κάκε περίπτωςθ μποροφν να ηθτθκοφν επιπλζον δικαιολογθτικά, εφόςον κρικεί απαραίτθτο
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ.
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Στθ ςυνζχεια εκδίδονται οι Ρράξεισ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου, οι οποίεσ
κοινοποιοφνται ςτουσ φορολογοφμενουσ με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ περιπτ. αϋ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 5 του ΚΦΔ από τθ Δ.Ο.Υ. εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ. Ο φορολογοφμενοσ λαμβάνει ςτθν
προςωπικι κυρίδα του ςτο taxisnet ειδοποίθςθ με διαδρομι (link) που τον οδθγεί ςτθν
αντίςτοιχθ ςελίδα του δικτυακοφ τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει και να
εκτυπϊςει τθν εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου. Επιπρόςκετα, αποςτζλλεται θλεκτρονικι
ειδοποίθςθ ςτθ δθλωκείςα από τον φορολογοφμενο διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
3. Για τισ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ των οποίων θ αρχικι διλωςθ ζχει
υποβλθκεί μζςω διαδικτφου και ηθτοφνται δικαιολογθτικά, προςκομίηονται ι αποςτζλλονται με
τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ μόνο τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςε κωδικοφσ τθσ διλωςθσ
για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ. Θ τροποποιθτικι διλωςθ υποβάλλεται
χειρόγραφα εφόςον και θ αρχικι διλωςθ ζχει υποβλθκεί με τον ίδιο τρόπο.
4. Οι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ που υποβάλλονται από μιςκωτοφσ ι
ςυνταξιοφχουσ με αναδρομικά μιςκϊν ι ςυντάξεων προθγουμζνων ετϊν, αναδρομικά
επιδομάτων ανεργίασ, αμοιβϊν ιατρϊν του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοςοκομείων του ΕΣΥ,
παραλαμβάνονται χωρίσ πρόςτιμα και τόκουσ, μζχρι το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ ςτο οποίο
εκδόκθκαν, κατά περίπτωςθ, οι βεβαιϊςεισ αποδοχϊν ι ςυντάξεων. Οι παραπάνω δθλϊςεισ
υποβάλλονται θλεκτρονικά από το φορολογικό ζτοσ 2015 και εφεξισ, ενϊ για το φορολογικό ζτοσ
2014 και προθγοφμενα υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ ςτθ
Δ.Ο.Υ. Ειδικά οι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ που αφοροφν αναδρομικά αγροτικϊν επιδοτιςεων
υποβάλλονται θλεκτρονικά από το φορολογικό ζτοσ 2018 και εφεξισ, ενϊ για το φορολογικό ζτοσ
2017 και προθγοφμενα υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ ςτθ
Δ.Ο.Υ.
5. Οι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, όχι λόγω υπαιτιότθτασ του
δικαιοφχου των ειςοδθμάτων, αλλά εξαιτίασ εκπρόκεςμθσ αποςτολισ αρχικοφ ι τροποποιθτικοφ
θλεκτρονικοφ αρχείου ςτθν Α.Α.Δ.Ε., μθνιαίου ι ετιςιου, από τον εργοδότθ/ αρμόδιο φορζα που
ζχει τθν υποχρζωςθ, όπωσ και ςε κάκε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ζκδοςθσ, διόρκωςθσ και
χοριγθςθσ βεβαίωςθσ από υπόχρεο φορζα, όταν αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν ςυμπλιρωςθ
και τθν υποβολι διλωςθσ, κεωροφνται εμπρόκεςμεσ εφόςον υποβάλλονται εντόσ του
φορολογικοφ ζτουσ που εκδόκθκαν οι βεβαιϊςεισ από τον φορζα. Ρροκειμζνου να μθν
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επιβλθκοφν πρόςτιμα και να μθν υπολογιςτοφν τόκοι, θ υποβολι αυτϊν των τροποποιθτικϊν
δθλϊςεων πραγματοποιείται χειρόγραφα ι με αποςτολι με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ ςτθ
Δ.Ο.Υ. Ρρόςτιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίηονται και ςτισ περιπτϊςεισ που οι
βεβαιϊςεισ αυτζσ χορθγοφνται εκπρόκεςμα από φορζα αλλοδαπισ.
Πταν αποςτζλλεται εκπρόκεςμα ςτθν Α.Α.Δ.Ε. μθνιαίο ι ετιςιο αρχείο, ςφμφωνα με τθν
απόφαςθ Α.1099/2019 (Βϋ 949), τθν Α.1101/2019 (Β' 948) ι τθν απόφαςθ Α.1035/2021 (Βϋ 797)
όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ Α.1052/2021 (Βϋ 962), ι διορκϊνεται αρχείο από
οποιονδιποτε εργοδότθ/φορζα, τότε ο εργοδότθσ/φορζασ ενθμερϊνει υποχρεωτικά τον
φορολογοφμενο ότι ζχει αποςταλεί θλεκτρονικά αρχείο και του χορθγεί ζντυπθ βεβαίωςθ
προκειμζνου ο φορολογοφμενοσ να λάβει γνϊςθ ότι ζχει υποχρζωςθ να υποβάλει διλωςθ,
κακόςον ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 τθσ απόφαςθσ Α.1035/2021 (Βϋ 797) όπωσ
τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ Α.1052/2021 (Βϋ 962), όςοι παρακρατοφν φόρο ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, πλθν των ςυμβολαιογράφων κατά τθν
υπογραφι του ςυμβολαίου μεταβίβαςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, ζχουν υποχρζωςθ να χορθγοφν
ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ ςτα οποία ζγινε παρακράτθςθ, μοναδικι
βεβαίωςθ ςτθν οποία αναγράφουν το ςφνολο των αποδοχϊν από μιςκωτι εργαςία και
ςυντάξεισ, αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ειςοδθμάτων από μερίςματα, τόκουσ
και δικαιϊματα που κατζβαλαν ςτο φορολογικό ζτοσ και τον φόρο που παρακρατικθκε. Κδια
υποχρζωςθ υπάρχει και ςτισ περιπτϊςεισ ειςοδθμάτων για τα οποία δεν προκφπτει φόροσ για
παρακράτθςθ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 6 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ κακϊσ και
για τα ποςά που ειδικότερα ορίηονται ςτο άρκρο 6, τα οποία δεν αποτελοφν πλθρωμζσ
υποκείμενεσ ςε παρακράτθςθ.
6. Οι ανείςπρακτεσ δεδουλευμζνεσ αποδοχζσ που ειςπράχκθκαν το ζτοσ 2014 και μετά και
εφόςον αναγράφονται διακεκριμζνα ςτθν ετιςια βεβαίωςθ αποδοχϊν που χορθγείται ςτον
δικαιοφχο ι προκφπτει με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο το ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται (όπωσ
βεβαίωςθ από πιςτοποιθμζνο λογιςτι-φοροτεχνικό βάςει αναλυτικϊν περιοδικϊν δθλϊςεων
(Α.Ρ.Δ.) του αςφαλιςτικοφ φορζα, κ.λπ. ι παλαιότερεσ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν από τισ οποίεσ
προκφπτει το φψοσ των αποδοχϊν που είχαν καταςτεί ανείςπρακτεσ, δικαςτικι απόφαςθ, κ.α.),
υπάγονται ςε φόρο με βάςθ τισ διατάξεισ του ζτουσ που ανάγονται. Οι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ,
με τισ οποίεσ δθλϊνονται οι ωσ άνω αποδοχζσ, κεωροφνται εμπρόκεςμεσ, εφόςον υποβλθκοφν
εντόσ του ζτουσ χοριγθςθσ τθσ ετιςιασ βεβαίωςθσ αποδοχϊν. Στθν περίπτωςθ που οι εν λόγω
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ανείςπρακτεσ δεδουλευμζνεσ αποδοχζσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςε ετιςια βεβαίωςθ
αποδοχϊν που χορθγείται ςτον δικαιοφχο ι δεν αναγράφονται ςε αυτι διακεκριμζνα κατ’ ζτοσ ι
δεν μπορεί να αποδειχκεί με άλλο πρόςφορο μζςο το ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται, οι αποδοχζσ
αυτζσ φορολογοφνται ςτο ζτοσ καταβολισ τουσ. Εάν δεν χορθγείται βεβαίωςθ αποδοχϊν και
αποδεικνφεται με άλλο πρόςφορο μζςο θ καταβολι των αποδοχϊν αλλά όχι το ζτοσ ι τα ζτθ ςτα
οποία αυτζσ ανάγονται, υποβάλλεται διλωςθ, αρχικι ι τροποποιθτικι, θ οποία κεωρείται
εμπρόκεςμθ, ακόμθ και αν υποβλθκεί ζωσ το τζλοσ του ζτουσ που ζπεται τθσ καταβολισ τουσ.
Σε όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ που υποβάλλονται τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ με ανείςπρακτεσ
αποδοχζσ προθγοφμενων χρόνων, δεν υπολογίηεται θ προςαφξθςθ φόρου επί τθσ διαφοράσ
μεταξφ του απαιτοφμενου και του δθλωκζντοσ ποςοφ αποδείξεων, επειδι υπάρχει χρονικι
απόκλιςθ μεταξφ του χρόνου απόκτθςθσ του ειςοδιματοσ και είςπραξισ του.
Στισ περιπτϊςεισ που καταβλικθκαν κατά το φορολογικό ζτοσ 2020 ανείςπρακτεσ αποδοχζσ, είτε
εξ ολοκλιρου είτε μζροσ αυτϊν, ο εργοδότθσ/φορζασ τισ ζχει περιλάβει ςε μθνιαίο θλεκτρονικό
αρχείο ΦΜΥ του ζτουσ 2020 (ςτον κωδικό 6 «καταβλθκείςεσ ανείςπρακτεσ αποδοχζσ οι οποίεσ
φορολογοφνται ςτο ζτοσ που ειςπράττονται ι ςτο ζτοσ που ανάγονται εφόςον υποβλθκοφν
διακεκριμζνα ςτο ζτοσ που αφοροφν»), ενϊ ο φόροσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν ζχει αποδοκεί ςτθν
Α.Α.Δ.Ε. ςε προγενζςτερο φορολογικό ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται και ςυνεπϊσ δεν περιλιφκθκε
ςτο αντίςτοιχο μθνιαίο αρχείο ΦΜΥ, τότε:
α) αν θ ζντυπθ βεβαίωςθ αποδοχϊν που χορθγείται από τον εργοδότθ/ φορζα αναγράφει τισ
καταβλθκείςεσ κατά το φορολογικό ζτοσ 2020 αποδοχζσ διακεκριμζνα κατ’ ζτοσ που ανάγονται, ο
εργοδότθσ ζχει αναγράψει το ζτοσ/ τα ζτθ αναφοράσ κατά τθν ςυμπλιρωςθ του κωδικοφ 6 τθσ Α.
1099/2019, ι θ διάκριςθ ςτα ζτθ μπορεί να αποδειχκεί από τον φορολογοφμενο με κάποιο άλλο
πρόςφορο μζςο, ο φορολογοφμενοσ υποβάλλει τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ ςτθ Δ.Ο.Υ. για τα ζτθ
που οι αποδοχζσ αυτζσ ανάγονται.
β) αν θ ζντυπθ βεβαίωςθ αποδοχϊν που χορθγείται από τον εργοδότθ/ φορζα δεν αναγράφει τισ
καταβλθκείςεσ κατά το φορολογικό ζτοσ 2020 αποδοχζσ διακεκριμζνα κατ’ ζτοσ που ανάγονται
και θ διάκριςθ δεν μπορεί να αποδειχκεί από τον φορολογοφμενο με κάποιο άλλο πρόςφορο
μζςο, οι αποδοχζσ προςυμπλθρϊνονται ςτουσ κωδικοφσ 301-302 (μιςκοί, θμερομίςκια) του
φορολογικοφ ζτουσ 2020, ο φορολογοφμενοσ υποβάλλει για το φορολογικό ζτοσ 2020 διλωςθ με
επιφφλαξθ, αφοφ δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ο παρακρατοφμενοσ φόροσ και θ διλωςθ
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εκκακαρίηεται από τθ Δ.Ο.Υ. Κατά τθν εκκακάριςθ λαμβάνονται υπόψθ τα ποςά των κωδικϊν
301-302, αλλά και ο παρακρατθκείσ φόροσ που αναλογεί ςτο καταβλθκζν μζροσ των αποδοχϊν,
με βάςθ τθν χορθγοφμενθ από τον εργοδότθ και προςκομιηόμενθ ςτθ Δ.Ο.Υ. ζντυπθ βεβαίωςθ
αποδοχϊν.
Στισ περιπτϊςεισ που καταβλικθκαν κατά το φορολογικό ζτοσ 2020 ανείςπρακτεσ αποδοχζσ, ενϊ
ο φόροσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν δεν είχε αποδοκεί ςτον μινα και ζτοσ αναφοράσ όπωσ ζπρεπε,
τότε ο εργοδότθσ αποδίδει το οφειλόμενο φόρο με υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ απόδοςθσ
ΦΜΥ ςτον μινα και ζτοσ αναφοράσ και ο φορολογοφμενοσ, για τθν υποβολι τθσ διλωςισ του,
ακολουκεί τθν πιο πάνω διαδικαςία, ανάλογα με το αν οι αποδοχζσ φορολογοφνται ςτο ζτοσ που
ειςπράττονται ι ςτο ζτοσ που ανάγονται.
7. Τα ειςοδιματα αλλοδαπισ προζλευςθσ αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ που προβλζπονται ςε
κάκε

κατθγορία

ειςοδθμάτων

(από

μιςκωτι

υπθρεςία

και

ςυντάξεισ,

από

επιχειρθματικι/αγροτικι δραςτθριότθτα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου)
ςτουσ Υποπίνακεσ 4Α, 4Β, 4Γ, 4Δ, 4Ε. Θ αναγραφι γίνεται ςε ευρϊ και ςτισ περιπτϊςεισ που τα
ειςοδιματα ζχουν αποκτθκεί ςε ξζνο νόμιςμα λαμβάνεται υπόψθ θ ιςοτιμία ευρϊ και ξζνου
νομίςματοσ, όπωσ αυτι προκφπτει κατά τθν θμερομθνία καταβολισ. Σε περίπτωςθ περιοδικϊν
καταβολϊν, θ μετατροπι γίνεται με βάςθ τθ μζςθ ετιςια ιςοτιμία, όπωσ αυτι κακορίηεται από
τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
Σε όποιουσ από τουσ κωδικοφσ ειςοδιματοσ αλλοδαπισ προζλευςθσ υφίςταται πίνακασ, ο
φορολογοφμενοσ κα ςυμπλθρϊνει τον πίνακα αυτό ωσ εξισ:
1) κα επιλζγει τθ χϊρα ι τισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ απζκτθςε ειςόδθμα και
2) κα αναγράφει το ςχετικό ποςό που απζκτθςε ςε κάκε μία από αυτζσ.
Για το ειςόδθμα όλων των κατθγοριϊν (από μιςκωτι υπθρεςία και ςυντάξεισ, από
επιχειρθματικι/αγροτικι δραςτθριότθτα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου),
που ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, από φορολογικό κάτοικο θμεδαπισ και ζχει καταβλθκεί γι’
αυτό ι ζχει παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, εφόςον ζχει δικαίωμα να
φορολογιςει και θ αλλοδαπι χϊρα και θ Ελλάδα, δθλαδι είτε προβλζπεται με βάςθ τισ διμερείσ
ςυμβάςεισ να φορολογιςουν και οι δφο χϊρεσ, είτε δεν υπάρχει ςφμβαςθ με τθ χϊρα προζλευςθσ
του ειςοδιματοσ, ο φόροσ πιςτϊνεται μζχρι το ποςό του φόρου που αναλογεί για το ειςόδθμα
αυτό ςτθν Ελλάδα (άρκρο 9 ΚΦΕ).
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Πταν το ειςόδθμα αποκτάται από χϊρεσ με τισ οποίεσ υφίςταται ΣΑΔΦ, για το οποίο ειςόδθμα
ζχει και θ Ελλάδα δικαίωμα φορολόγθςθσ, και ςτθ Σφμβαςθ περιλαμβάνονται διατάξεισ για τθν
εξάλειψθ τθσ διπλισ φορολογίασ οι οποίεσ προβλζπουν τθν μζκοδο τθσ πίςτωςθσ, ςτθν ζννοια του
φόρου ειςοδιματοσ Ελλάδασ ζναντι του οποίου παρζχεται θ πίςτωςθ του φόρου αλλοδαπισ με
βάςθ τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 9 του ν.4172/2013, περιλαμβάνεται και θ ειδικι ειςφορά
αλλθλεγγφθσ του άρκρου 29 του ν.3986/2011 και του άρκρου 43 Α του ν.4172/2013 κατά το ποςό
που αναλογεί ςτο ειςόδθμα αλλοδαπισ (Ε. 2147/2019 εγκφκλιοσ).
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που το ειςόδθμα αποκτάται από χϊρεσ με τισ οποίεσ δεν υφίςταται
ΣΑΔΦ, ςτθν ζννοια του φόρου ειςοδιματοσ Ελλάδασ ζναντι του οποίου παρζχεται θ πίςτωςθ του
φόρου αλλοδαπισ με βάςθ τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 9 του ν.4172/2013, δεν κα
περιλαμβάνεται και θ ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 29 του ν.3986/2011 και του
άρκρου 43 Α του ν.4172/2013 κατά το ποςό που αναλογεί ςτο ειςόδθμα αλλοδαπισ.
Το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ι παρακρατικθκε ςτθν αλλοδαπι αναγράφεται ςτουσ
κωδικοφσ

651-652 αν πρόκειται για ειςόδθμα από μιςκοφσ, ςυντάξεισ κλπ. αλλοδαπισ

προζλευςθσ, τουσ κωδικοφσ 265-266 αν πρόκειται για ειςόδθμα αξιωματικϊν και κατϊτερου
πλθρϊματοσ εμπορικοφ ναυτικοφ, τουσ κωδικοφσ 469-470 για ειςόδθμα από αγροτικι
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τουσ κωδικοφσ 653-654 για ειςόδθμα από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, τουσ κωδικοφσ 683-684 για μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα και επιλζγεται θ
κατθγορία, κακόςον προβλζπονται διαφορετικοί ςυντελεςτζσ φορολόγθςθσ για τθ κάκε μία, τουσ
κωδικοφσ 175-176 για ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία και τζλοσ τουσ κωδικοφσ 867-868 για
ειςόδθμα από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. Σε κάκε ζνα από τουσ ωσ άνω κωδικοφσ κα
επιλζγεται:
-εάν το ποςό φόρου παρακρατικθκε ι καταβλικθκε ςε χϊρεσ με τισ οποίεσ υφίςταται ΣΑΔΦ και
ςτθ ΣΑΔΦ προβλζπεται θ μζκοδοσ τθσ πίςτωςθσ
-λοιπζσ περιπτϊςεισ.
Οι φορολογοφμενοι που ζχουν αναγράψει ποςά ςτουσ πιο πάνω κωδικοφσ, δφνανται να
καλοφνται ςτθ Δ.Ο.Υ. για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. Θ καταβολι του ποςοφ του φόρου ςτθν
αλλοδαπι ι θ παρακράτθςι του, αποδεικνφεται με ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ζγγραφα,
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ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κ.Φ.Δ. (άρκρο 16 του ν. 4174/2013) και όπωσ αυτά κακορίςτθκαν
ςτθν ΡΟΛ. 1026/2014 απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε. (Βϋ170).
Στθν περίπτωςθ που ο φόροσ αλλοδαπισ ζχει καταβλθκεί ςε άλλο νόμιςμα πζραν του ευρϊ (π.χ.
ςε δολάρια Θ.Ρ.Α.), για τισ ανάγκεσ πίςτωςθσ του φόρου αλλοδαπισ λαμβάνεται υπόψθ θ
ιςοτιμία ευρϊ και ξζνου νομίςματοσ, όπωσ αυτι προκφπτει κατά τθν θμερομθνία καταβολισ του
φόρου ςτθν αλλοδαπι που αναγράφεται ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ
ι Ορκωτοφ Ελεγκτι. Σε περίπτωςθ όμωσ, περιοδικϊν καταβολϊν, θ μετατροπι γίνεται με βάςθ τθ
μζςθ ετιςια ιςοτιμία, όπωσ αυτι κακορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
Ρροκειμζνου για ειςοδιματα από τισ Θ.Ρ.Α. πιςτϊνεται μόνο το ποςό του ομοςπονδιακοφ φόρου
των Θ.Ρ.Α. και όχι ο πολιτειακόσ φόροσ.
8. Σφμφωνα με τθν παρ. 65 του άρκρου 72 του ν.4172/2013, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 31
του ν.4797/2021 (66 Αϋ), θ καταβολι του φόρου για τισ δθλϊςεισ που υποβάλλονται εμπρόκεςμα
μζχρι τθν 27θ Αυγοφςτου 2021 πραγματοποιείται ςε οκτϊ (8) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ από τισ
οποίεσ οι δφο πρϊτεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ
Αυγοφςτου και θ κακεμία από τισ επόμενεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των ζξι (6)
επόμενων μθνϊν. Εφόςον θ διλωςθ υποβλθκεί μζχρι τθν 28θ Ιουλίου 2021 και o οφειλόμενοσ
φόροσ που προκφπτει καταβλθκεί εφάπαξ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ
Ιουλίου 2021, παρζχεται ςτο ςυνολικό ποςό του φόρου και των λοιπϊν ςυμβεβαιοφμενων με
αυτόν οφειλϊν ζκπτωςθ τρία τοισ εκατό (3%) (παρ. 65 αρ. 72 ν.4172/2013).
Ειδικά θ καταβολι του φόρου που προςδιορίηεται από δθλϊςεισ φορολογοφμενων που
ςυμμετζχουν ςε νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν απλογραφικά βιβλία, οι
οποίοι μποροφν να υποβάλουν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ μζχρι το πρϊτο δεκαπενκιμερο
του επόμενου μινα από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, πραγματοποιείται ςε ζξι (6) ιςόποςεσ μθνιαίεσ
δόςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ καταβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ
Σεπτεμβρίου 2021 και θ και θ κακεμία από τισ επόμενεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα
των πζντε (5) επόμενων μθνϊν.
Ο φόροσ του άρκρου 5Β του ν. 4172/2013, για το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι,
καταβάλλεται ςε μία (1) δόςθ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Ιουλίου εκάςτου
ζτουσ και δε ςυμψθφίηεται με άλλεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ι τυχόν πιςτωτικά υπόλοιπα του
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προςϊπου που ζχει υπαχκεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ. Με τθν καταβολι του φόρου αυτοφ
εξαντλείται κάκε φορολογικι υποχρζωςθ του φυςικοφ προςϊπου για το ειςόδθμα αυτό.
9. Θ καταβολι του φόρου που προςδιορίηεται από δθλϊςεισ που υποβάλλονται κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ, γίνεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του πρϊτου μινα
του επόμενου ζτουσ, ενϊ για τισ δθλϊςεισ αυτισ τθσ περίπτωςθσ που υποβάλλονται ςτθ Δ.Ο.Υ.
εμπρόκεςμα και θ πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου εκδίδεται το επόμενο ζτοσ, θ καταβολι γίνεται
μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα από τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ
προςδιοριςμοφ φόρου. Οι Ρράξεισ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, εκδίδονται και
κοινοποιοφνται ςτουσ φορολογοφμενουσ από τθ Δ.Ο.Υ. εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ με βάςθ τισ
διατάξεισ τθσ περιπτ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ΚΦΔ. Ο φορολογοφμενοσ λαμβάνει ςτθν
προςωπικι κυρίδα του ςτο taxisnet ειδοποίθςθ με διαδρομι (link) που τον οδθγεί ςτθν αντίςτοιχθ
ςελίδα του δικτυακοφ τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει και να εκτυπϊςει τθν
εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου. Επιπρόςκετα αποςτζλλεται θλεκτρονικι ειδοποίθςθ ςτθ
δθλωκείςα από τον φορολογοφμενο διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
10. Στισ περιπτϊςεισ που θ διλωςθ υποβάλλεται εμπρόκεςμα θλεκτρονικά και ο
φορολογοφμενοσ καλείται για ζλεγχο δικαιολογθτικϊν ςτθ Δ.Ο.Υ., τα δικαιολογθτικά
προςκομίηονται εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ διλωςθσ και λιψθσ του μθνφματοσ με το οποίο καλείται για ζλεγχο
δικαιολογθτικϊν. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ αυτισ θ Δ.Ο.Υ. εκκακαρίηει τισ εν λόγω
δθλϊςεισ, με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ (άρκρο 32 παρ. 2 ΚΦΔ), αμελλθτί και το
αργότερο, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Εάν θ
εμπρόκεςμθ διλωςθ εκκακαριςτεί μετά τθν 31θ Αυγοφςτου 2021 ο φόροσ δφναται να
καταβλθκεί εφάπαξ ι ςε οκτϊ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. Αν ο φόροσ εξοφλθκεί εφάπαξ εντόσ
τθσ προκεςμίασ τθσ πρϊτθσ δόςθσ, παρζχεται θ ζκπτωςθ 3% του άρκρου 72 παρ. 65 ΚΦΕ.
11. Για τισ δθλϊςεισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, ωσ αφετθρία υπολογιςμοφ των τόκων
λαμβάνεται θ λιξθ τθσ προκεςμίασ που κα ζπρεπε ο φόροσ να είχε αρχικά καταβλθκεί.
Ειδικότερα, για δθλϊςεισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα και οδθγοφνται για ζλεγχο ςτθ ΔΟΥ δεν
λαμβάνεται υπόψθ, για τον υπολογιςμό των τόκων, το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από
τθν υποβολι τθσ διλωςθσ μζχρι τθν εκκακάριςθ αυτισ από τθ ΔΟΥ.
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12. Δεν βεβαιϊνεται το ποςό που οφείλεται με βάςθ τθν πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου, εφόςον
αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρϊ ανά ςφηυγο (παρ. 1 του άρκρου 18 του ν.3522/2006 Αϋ 276).
13. Δεν επιςτρζφεται ποςό φόρου με βάςθ τθν πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου μικρότερο των
πζντε (5) ευρϊ ανά ςφηυγο (παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 3522/2006).
14. Ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020 δεν επιβάλλεται ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ ςτα
ειςοδιματα που προζρχονται από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, από κεφάλαιο (μερίςματα,
τόκοι, δικαιϊματα και ακίνθτθ περιουςία) κακϊσ και από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 298 του ν.4738/2020 με τισ οποίεσ προςτζκθκαν οι
παράγραφοι 49 και 50 ςτο άρκρο 72 του ν.4172/2013. Αν το ειςόδθμα φορολογικοφ ζτουσ 2020
προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ περ. β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 34 ΚΦΕ, θ απαλλαγι τθσ
ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ παρζχεται εφόςον και για τα δφο (2) προθγοφμενα φορολογικά
ζτθ δεν ζτυχε εφαρμογισ ο εναλλακτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ φορολογίασ,
ςφμφωνα με τα άρκρα 30, 31, 32, 33 και 34 ΚΦΕ. Κατόπιν τοφτων, αν ςτο φορολογικό ζτοσ 2020
προκφψει προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων που φορολογείται ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, προκειμζνου να μθν επιβλθκεί θ ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ, πρζπει για τα δφο
προθγοφμενα φορολογικά ζτθ (2018 και 2019), είτε να μθν υπάρχει προςτικζμενθ διαφορά
τεκμθρίων είτε αυτι να ζχει καλυφκεί ζςτω και με εκπρόκεςμθ τροποποιθτικι διλωςθ (ςχετ. θ Ε
2204/2020 εγκφκλιοσ).
15. Στο ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι των φυςικϊν προςϊπων που ζχουν υπαχκεί
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ΚΦΕ δεν επιβάλλεται ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου
43Α του ν. 4172/2013 (Α.1217/2020).
Άρκρο 5
Περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Στθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και
τθσ ςυηφγου, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που δεν υποχρεοφνται ςε απόκτθςθ ΑΜΚΑ.
Υποχρεωτικι είναι επίςθσ και θ αναγραφι ΑΜΚΑ των εξαρτϊμενων μελϊν, ςτον Ρίνακα 8.
Ρεραιτζρω, εξαιροφνται από τθν αναγραφι του ΑΜΚΑ ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ και
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οι φορολογοφμενοι οι οποίοι για λόγουσ που άπτονται ευαίςκθτων προςωπικϊν τουσ
δεδομζνων, δεν επικυμοφν να γνωςτοποιιςουν τον ΑΜΚΑ, οφτε για τουσ ίδιουσ, οφτε για τα
εξαρτϊμενα μζλθ τουσ, κακϊσ και οι υπάλλθλοι τθσ Τράπεηασ Εμπορίου και Ανάπτυξθσ Εφξεινου
Ρόντου.
2. Είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι όλων των ειςοδθμάτων των υπόχρεων, ανεξάρτθτα από το αν
φορολογοφνται ι όχι, κακϊσ και ανεξάρτθτα από τον τρόπο φορολόγθςισ τουσ. Για τα αυτοτελϊσ
ι με ειδικό τρόπο φορολογοφμενα ειςοδιματα αναγράφεται και ο παρακρατθκείσ ι αποδοκείσ,
κατά περίπτωςθ, φόροσ.
3. Με βάςθ τα θλεκτρονικά αρχεία που αποςτζλλονται ςτθ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ, με τθν Α. 1099/2019
απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, τθν Α. 1101/2019, τθν Α.1035/2021 (Βϋ 797) όπωσ τροποποιικθκε με
τθν Α.1052/2021 (Βϋ 962) απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και τθν ΡΟΛ. 1033/2014 (Βϋ 276), όπωσ
αυτι τροποποιικθκε με τισ ΡΟΛ. 1054/2015 (Βϋ 495), 1260/2015 (Βϋ 2637), Α.1177/2019 (Βϋ
1509) αποφάςεισ, είτε προςυμπλθρϊνονται οριςμζνεσ κατθγορίεσ ειςοδθμάτων (όπωσ από
μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, ςυντάξεισ κλπ.) και οι παρακρατθκζντεσ φόροι ςτουσ αντίςτοιχουσ
κωδικοφσ των πινάκων τθσ διλωςθσ, είτε οι φορολογοφμενοι ενθμερϊνονται μζςω πίνακα για τα
ποςά των ειςοδθμάτων τουσ και των παρακρατθκζντων φόρων, κακϊσ και λοιπϊν ςτοιχείων τθσ
διλωςθσ (πχ. δόςεισ δανείων).
4. Στισ περιπτϊςεισ κοινϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ςε χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (κάκε
μορφισ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό) υπάρχει υποχρζωςθ διλωςθσ των ποςϊν των τόκων
κατακζςεων που αναλογοφν ςτουσ πραγματικοφσ δικαιοφχουσ, οι οποίοι κακορίηονται με βάςθ
τισ πραγματικζσ περιςτάςεισ. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ζχει, ςε κάκε περίπτωςθ, τθ διακριτικι
ευχζρεια να κρίνει αιτιολογθμζνα διαφορετικά.
5. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 31 του ν. 3986/2011 (Αϋ 152) εξαιροφνται από
τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ, εκτόσ εάν πρόκειται για τουριςτικοφσ
τόπουσ, οι εμπορικζσ επιχειριςεισ και ελεφκεροι επαγγελματίεσ που αςκοφν τθ δραςτθριότθτα
τουσ ςε χωριά με πλθκυςμό ζωσ πεντακόςιουσ (500) κατοίκουσ και ςε νθςιά κάτω από τρεισ
χιλιάδεσ εκατό (3.100) κατοίκουσ. Για τθ διαπίςτωςθ των πλθκυςμιακϊν εξαιρζςεων από τθν
επιβολι του τζλουσ επιτθδεφματοσ ι τθν επιβολι μειωμζνου τζλουσ, λαμβάνεται υπόψθ θ
τελευταία επίςθμθ Απογραφι Μόνιμου Ρλθκυςμοφ τθσ Χϊρασ. Στθν περίπτωςθ που θ
δραςτθριότθτα δεν αςκείται ολόκλθρο το φορολογικό ζτοσ ςε περιοχι που απαλλάςςεται, αλλά
λόγω μεταφοράσ ζδρασ αςκείται κάποιουσ μινεσ και ςε περιοχι που δεν υπάρχει θ πλθκυςμιακι
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εξαίρεςθ, το τζλοσ επιτθδεφματοσ επιβάλλεται αναλογικά για τουσ μινεσ λειτουργίασ ςτθ μθ
απαλλαςςόμενθ περιοχι.
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν.4484/2017 (Αϋ 110) τροποποιικθκε θ παράγραφοσ 1 του
άρκρου 31 του ν. 3986/2011, ωσ προσ τθν ζννοια του υποκαταςτιματοσ για τθν εφαρμογι των
διατάξεων επιβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ και δόκθκαν ςχετικζσ οδθγίεσ με τθν ΡΟΛ.
1156/2017 εγκφκλιο. Συνεπϊσ, για τισ εγκαταςτάςεισ που δεν νοοφνται ωσ υποκαταςτιματα για
τισ ανάγκεσ επιβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ και οι οποίεσ δθλϊνονται ςτον κωδικό 008 του
εντφπου Ε3, δεν υπολογίηεται τζλοσ επιτθδεφματοσ.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 17 του ν. 4577/2018 (Αϋ 199), που
τροποποίθςαν τθν παρ. 3 του άρκρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ
καταβολισ τζλουσ επιτθδεφματοσ, οι αγρότεσ - μζλθ αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 8 του ν. 4384/2016 (Α' 78), κακϊσ και όςοι ζχουν πραγματοποιιςει
ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ αλλά βρίςκονται ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι αδράνειασ.
Σε περίπτωςθ που θ αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκλθρο το φορολογικό ζτοσ, το τζλοσ
επιτθδεφματοσ περιορίηεται ανάλογα με τουσ μινεσ λειτουργίασ.
6. Για το φορολογικό ζτοσ 2020 εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του τζλουσ
επιτθδεφματοσ οι αγρότεσ κανονικοφ κακεςτϊτοσ για τουσ οποίουσ ζχουν παρζλκει τα πρϊτα
πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τιρθςθσ βιβλίων και ζνταξισ τουσ ςτο κανονικό κακεςτϊσ
ΦΡΑ, κακϊσ και οι αλιείσ παράκτιασ αλιείασ, που εκμεταλλεφονται, αλιευτικά ςκάφθ μζχρι
δϊδεκα (12) μζτρων, μεταξφ κακζτων. Θ εξαίρεςθ εφαρμόηεται για τουσ φορολογοφμενουσ με
τουσ Κ.Α.Δ. που αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο Ε.2140/2020 και ςτθν Ε 2114/2021 εγκφκλιο.
7. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 57 ν.4646/2019 (Αϋ 201) απαλλάςςονται από το
τζλοσ επιτθδεφματοσ οι πλοιοκτιτεσ των υπό ελλθνικι ςθμαία αλιευτικϊν πλοίων και πλοιαρίων,
κακϊσ και των ρυμουλκϊν των οποίων ο χρόνοσ δραςτθριοποίθςθσ ςε υπθρεςίεσ καλαςςίων
μεταφορϊν δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ χρόνου
δραςτθριοποίθςισ τουσ (Σχετ. θ Ε. 2115/2021 Εγκφκλιοσ).
Τα φυςικά πρόςωπα που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 57 του ν.4646/2019 (Αϋ 201) ιτοι
είναι πλοιοκτιτεσ αποκλειςτικά ρυμουλκϊν ι κατϋ εντολι του πλοιοκτιτθ ι οποιαςδιποτε αρχισ
ι από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, διαχειρίηονται το ρυμουλκό πλοίο και ειςπράττουν ναφλουσ
υποβάλουν τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ με επιφφλαξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20
του ν.4174/2013 και προςκομίηουν ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία τουσ Δ.Ο.Υ., εντόσ προκεςμίασ τριάντα
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(30) θμερϊν, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία, ϊςτε θ Δ.Ο.Υ. να αποφανκεί για τθ
ςχετικι επιφφλαξθ περί μθ επιβολισ τζλουσ επιτθδεφματοσ.

Β. ΕΝΣΤΠΟ Ε2
8. Για τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αναλυτικισ κατάςταςθσ για τα μιςκϊματα ακίνθτθσ
περιουςίασ (ζντυπο Ε2), ορίηονται τα κάτωκι:
Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςτιλθσ 4, γίνεται επιλογι τθσ κατθγορίασ του δθλοφμενου ακινιτου
ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ κατθγοριοποίθςθ των ακινιτων, που ιςχφει για τθ ςυμπλιρωςθ του
εντφπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματικι Στζγθ, Οικόπεδο, Αποκικθ, Θζςθ
Στάκμευςθσ, Στακμόσ Αυτοκινιτων ΔΧ, Βιομθχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοςθλευτιριο,
Εκπαιδευτιριο, Ακλθτικι Εγκατάςταςθ, Άλλο Κτίριο (Θζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςείο κ.λ.π.),
Αγροτεμάχιο, Άλλθ Χριςθ. Αντίςτοιχθ ςυμπλιρωςθ κα γίνεται και ςε περίπτωςθ χειρόγραφθσ
υποβολισ τθσ διλωςθσ.
9. Οι ςτιλεσ 13, 14 και 15 ςυμπλθρϊνονται με το ακακάριςτο ειςόδθμα των ακινιτων που
αναλογεί ςτον υπόχρεο κατά κατθγορία όπωσ εμφανίηεται ςτουσ τίτλουσ των ςτθλϊν. Στισ ςτιλεσ
αυτζσ ςυμπλθρϊνονται και τα ανείςπρακτα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ
(παρ. 4 άρκρου 39 του ν. 4172/2013) που δθλϊκθκαν ςτα φορολογικά ζτθ 2015-2019 ςτουσ
κωδικοφσ 125-126 και ειςπράχκθκαν κατά το ζτοσ 2020.
10. Θ ςτιλθ 16 ςυμπλθρϊνεται με τα ποςά των ανείςπρακτων ειςοδθμάτων από τθν εκμίςκωςθ
ακίνθτθσ περιουςίασ, εφόςον ζωσ τθν προκεςμία υποβολισ τθσ ετιςιασ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του μιςκωτι διαταγι πλθρωμισ ι διαταγι απόδοςθσ
μιςκίου ι δικαςτικι απόφαςθ αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων ι ζχει αςκθκεί εναντίον του
μιςκωτι αγωγι αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων που ςυνοδεφεται από το αποδεικτικό
επίδοςισ τθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 39 του ΚΦΕ και ζχουν προςκομιςτεί ςτθ Δ.Ο.Υ.
ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν πριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ. Στθν περίπτωςθ
αςκθκείςασ αγωγισ ςτθν οποία αναγράφεται ότι διεκδικοφνται μιςκϊματα μζχρι τθν εκδίκαςθ
αυτισ, θ αγωγι γίνεται δεκτι ωσ δικαιολογθτικό, εφόςον ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ,
όπου κα αναγράφεται το χρονικό διάςτθμα για το οποίο οφείλονται τα μιςκϊματα. Ειδικά, για
τθν περίπτωςθ που ο μιςκωτισ/υπομιςκωτισ ζχει πτωχεφςει, αρκεί θ προςκόμιςθ αντιγράφου
του πίνακα αναγγελίασ χρεϊν ςτον οποίο εμφανίηεται θ απαίτθςθ του εκμιςκωτι/υπεκμιςκωτι.
11. Επιπλζον, για το φορολογικό ζτοσ 2020, τα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ,
τα οποία δεν ζχουν ειςπραχκεί από τον δικαιοφχο, δε ςυνυπολογίηονται ςτο ςυνολικό ειςόδθμά
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του και ςτθν περίπτωςθ που μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων ζχει κοινοποιθκεί ςτον μιςκωτι εξϊδικθ καταγγελία τθσ
μίςκωςθσ, λόγω μθ καταβολισ του μιςκϊματοσ ι εξϊδικθ όχλθςθ για τθν καταβολι των
οφειλόμενων μιςκωμάτων *(άρκρο 72 παρ. 66 ν.4172/2013 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 32
του ν.4797/2021 (Αϋ 66)+.
Αντίγραφο του εξωδίκου πρζπει να προςκομιςτεί με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ και ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ. Εάν ζχει κοινοποιθκεί εξϊδικο, ο
φορολογοφμενοσ οφείλει, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2021, να προςκομίςει διαταγι πλθρωμισ ι διαταγι απόδοςθσ
χριςθσ μίςκιου ι δικαςτικι απόφαςθ αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων ι αντίγραφο τθσ
αγωγισ αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων, προκειμζνου να μθ φορολογθκοφν τα ειςοδιματα
αυτά ςτο φορολογικό ζτοσ 2020. Σε περίπτωςθ που προςκομιςτοφν τα εν λόγω δικαιολογθτικά,
τα ςυγκεκριμζνα ειςοδιματα φορολογοφνται ςτο ζτοσ και κατά το ποςό που αποδεδειγμζνα
ειςπράχκθκαν, κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 8 του ν.4172/2013. Στθν περίπτωςθ που τα ωσ άνω
δικαιολογθτικά δεν προςκομιςτοφν εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, ο φορολογοφμενοσ
οφείλει να δθλϊςει τα μιςκϊματα αυτά με τθν υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020, θ οποία υποβάλλεται χωρίσ τόκουσ και πρόςτιμα μζχρι
τθν 31θ Δεκεμβρίου 2022.
12. Εξαιρετικά και προκειμζνου να δθλωκοφν ανείςπρακτα ειςοδιματα για το χρονικό διάςτθμα
που μεςολαβεί από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποβολισ ι τθσ διαταγισ απόδοςθσ χριςθσ
μιςκίου μζχρι τθν εκτζλεςθ αυτισ, θ οποία ζλαβε χϊρα μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, αρκεί θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ και ζκκεςθσ
αποβολισ και εγκατάςταςθσ που ζχει ςυνταχκεί από τον δικαςτικό επιμελθτι, ότι για το
ανωτζρω διάςτθμα τα μιςκϊματα δεν ζχουν ειςπραχκεί. Τα αναφερόμενα ςτο προθγοφμενο
εδάφιο καταλαμβάνουν και τθ μθ ειςπραχκείςα αποηθμίωςθ για εξωςυμβατικι χριςθ του
ακινιτου. Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ελζγχονται
και καταχωροφνται πριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ.
13. Στθ ςτιλθ 17 ςυμπλθρϊνεται το είδοσ μίςκωςθσ και θ χριςθ του ακινιτου.
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Θ ςτιλθ αυτι ςυμπλθρϊνεται, ανά κατθγορία χριςθσ ακινιτου, και όταν ειςπράττεται
αποηθμίωςθ για εξωςυμβατικι χριςθ του ακινιτου, ςφμφωνα με το άρκρο 601 ΑΚ θ οποία
εμπίπτει ςτο ειςόδθμα από ακίνθτα (ΡΟΛ. 1069/2015).
Επιλζγοντασ τον κωδικό 60 τθσ ςτιλθσ αυτισ κα δθλϊνονται ςυγκεντρωτικά ανά ακίνθτο όλα τα
ειςοδιματα που αποκτικθκαν από τθ βραχυχρόνια εκμίςκωςθ ακινιτων μζςω ψθφιακϊν
πλατφορμϊν (Airbnb, Βooking κ.λ.π.), ενϊ επιλζγοντασ τον κωδικό 61 τθσ ςτιλθσ κα δθλϊνονται
ςυγκεντρωτικά ανά ακίνθτο όλα τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν από τθ βραχυχρόνια
υπεκμίςκωςθ ακινιτων μζςω ψθφιακϊν πλατφορμϊν (Airbnb, Βooking κ.λ.π.) κατά το
φορολογικό ζτοσ 2020, ςφμφωνα με το άρκρο 39Α του ν. 4172/2013, όπωσ ιςχφει.
Στον κωδικό 62: «Εκμίςκωςθ κατοικίασ

που υπεκμιςκϊνεται» δθλϊνεται το ακακάριςτο

ειςόδθμα που αποκτά ο εκμιςκωτισ από τθν εκμίςκωςθ κατοικίασ θ οποία ςτθ ςυνζχεια
υπεκμιςκϊνεται από τον μιςκωτι. Το εν λόγω ειςόδθμα μεταφζρεται από τθν υπθρεςία ςτουσ
κωδικοφσ 105-106 του εντφπου Ε1.
Στον κωδικό 63: «Εκμίςκωςθ κατοικίασ που υπεκμιςκϊνεται για βραχυχρόνια μίςκωςθ μζςω
ψθφιακισ πλατφόρμασ» δθλϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα που αποκτά ο εκμιςκωτισ από τθν
εκμίςκωςθ κατοικίασ θ οποία υπεκμιςκϊνεται βραχυχρόνια ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του
διαμοιραςμοφ μζςω ψθφιακισ πλατφόρμασ από τον μιςκωτι. Το εν λόγω ειςόδθμα μεταφζρεται
από τθν υπθρεςία ςτουσ κωδικοφσ 105-106 του εντφπου Ε1.
14. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςτιλθσ 18 «Αρικμόσ Ραροχισ εφματοσ» αναγράφεται
υποχρεωτικά ο εννιαψιφιοσ αρικμόσ παροχισ ρεφματοσ όλων των ακινιτων, εφόςον υπάρχει
παροχι, ανεξάρτθτα από τθ λειτουργία τθσ ι μθ, από τθν εταιρεία που το παρζχει (ΔΕΘ ι
οποιαδιποτε άλλθ επιχείρθςθ), από το είδοσ του παρεχόμενου ρεφματοσ (ςυμβατικό,
εργοταξιακό κ.λ.π.) και ανεξάρτθτα αν από τθν ίδια παροχι θλεκτροδοτοφνται περιςςότερα
ακίνθτα (γραφεία, καταςτιματα, αποκικεσ, χϊροι ςτάκμευςθσ κ.λ.π.). Σε περίπτωςθ που δεν
υπάρχει παροχι ρεφματοσ (μετρθτισ) ι πρόκειται για αποκικθ ι χϊρο ςτάκμευςθσ που
θλεκτροδοτείται από τθ κοινόχρθςτθ παροχι ρεφματοσ, θ ςτιλθ αυτι ςυμπλθρϊνεται με τον
αρικμό «999999999».
15. Στθ ςτιλθ 19 ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ τθσ διλωςθσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων μίςκωςθσ
ακίνθτθσ περιουςίασ.
Ωσ αφξων αρικμόσ του Ρίνακα Ι «Εκμιςκοφμενα κ.τ.λ. Ακίνθτα» των «Συμπλθρωματικϊν Στοιχείων
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ» αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ του Ρίνακα τθσ 1θσ ςελίδασ.
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Στθν Αναλυτικι Κατάςταςθ Μιςκωμάτων (ζντυπο Ε2) δθλϊνεται και θ ακίνθτθ περιουςία των
εξαρτϊμενων ανιλικων τζκνων από τον κατά περίπτωςθ υπόχρεο γονζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται με
τισ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 11 του ΚΦΕ. Τα ακίνθτα αυτά
ςυμπλθρϊνονται και ςτον Ρίνακα Ι τθσ δεφτερθσ ςελίδασ του εντφπου, αναγράφοντασ
υποχρεωτικά και τον ΑΦΜ του τζκνου.
Γ. ΕΝΣΤΠΟ Ε1
Για τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων
(ζντυπο Ε1), ορίηονται τα κάτωκι:
16. Τα ςτοιχεία του φορολογοφμενου απαιτείται να είναι επικαιροποιθμζνα, κακόςον
χρθςιμοποιοφνται και ωσ ςτοιχεία επικοινωνίασ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ. Κατά τθν
θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ, ςτθν επιβεβαίωςθ ςτοιχείων, υποχρεωτικά καταχωρείται και
θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) που χρθςιμοποιείται. Στισ κοινζσ δθλϊςεισ ζγγαμων,
υποχρεωτικά δθλϊνουν διεφκυνςθ e-mail και οι δφο ςφηυγοι/τα ΜΣΣ, ζςτω και τθν ίδια. Στισ
χωριςτζσ δθλϊςεισ ζγγαμων, κατά τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τουσ ςτθν Α.Α.Δ.Ε.,
εμφανίηονται αποκλειςτικά τα ατομικά τουσ ςτοιχεία. Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ να ςυμπλθρϊνεται
ορκά θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) του φορολογοφμενου, κακϊσ αυτι χρθςιμοποιείται για
τθν κοινοποίθςθ πράξεων ςφμφωνα με το άρκρο 5 ΚΦΔ. Θ κοινοποίθςθ που ζχει
πραγματοποιθκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςτεί νόμιμα με
αποτζλεςμα να επιφζρει όλεσ τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τον νόμο για τον
φορολογοφμενο.
17. Ειδικά, ο φορολογικόσ κάτοικοσ αλλοδαπισ υποχρεοφται να επιβεβαιϊςει και τθ χϊρα
φορολογικισ κατοικίασ του, όπωσ αυτι είναι καταχωρθμζνθ ςτα ςτοιχεία Μθτρϊου/φυςικοφ
προςϊπου, κακϊσ χρθςιμοποιείται για ςκοποφσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των κρατϊν.
Επιπλζον, για τον ίδιο λόγο, ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά τον αρικμό φορολογικισ ταυτοποίθςθσ
ςτθν αλλοδαπι (ΑΦΤ). Αρικμόσ φορολογικισ ταυτοποίθςθσ μπορεί να είναι ο αντίςτοιχοσ ΑΦΜ
ςτθν αλλοδαπι χϊρα, ο αρικμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ο αρικμόσ ταυτότθτασ ι οποιοδιποτε
άλλο ςτοιχείο χρθςιμοποιοφν οι αλλοδαπζσ φορολογικζσ αρχζσ. Συμπλθρϊνει, επίςθσ, τθν πλιρθ
διεφκυνςθ κατοικίασ του ςτθν αλλοδαπι με λατινικοφσ χαρακτιρεσ ςτα αντίςτοιχα πεδία. Εάν ωσ
Α.Φ.Τ. χρθςιμοποιείται ο αρικμόσ ταυτότθτασ ι ο αρικμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι
οποιοςδιποτε άλλοσ αρικμόσ ανάλογα με τα ιςχφοντα ςε κάκε χϊρα και ςε αυτόν περιζχονται
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και γράμματα τότε ςυμπλθρϊνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ. Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα
φορολογικισ κατοικίασ δεν υπάρχει υποχρζωςθ απόκτθςθσ Α.Φ.Τ. ι αρικμοφ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ το πεδίο καταχϊρθςθσ παραμζνει κενό. Στθν περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ δεν
ςυμφωνεί με τθ χϊρα φορολογικισ κατοικίασ που εμφανίηεται ςτθν επιβεβαίωςθ ςτοιχείων ι το
πεδίο τθσ χϊρασ φορολογικισ κατοικίασ είναι κενό, κα πρζπει να τροποποιιςει/ςυμπλθρϊςει το
ςχετικό πεδίο.
Οι παραπάνω φορολογοφμενοι υποχρεοφνται ςε κάκε περίπτωςθ, εφόςον κλθκοφν, να
προςκομίςουν το πιςτοποιθτικό φορολογικισ κατοικίασ (tax residence certificate) ςτθν αρμόδια
Δ.Ο.Υ., προκειμζνου να αποδείξουν τθ χϊρα τθσ φορολογικισ τουσ κατοικίασ.
Τα φυςικά πρόςωπα τα οποία αιτοφνται μεταβολισ τθσ φορολογικισ τουσ κατοικίασ για το ζτοσ
2020, ακολουκοφν τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν ΡΟΛ. 1201/2017 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ,
ενϊ για προγενζςτερα του 2020 ζτθ, ακολουκοφν τθ διαδικαςία τθσ ΡΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου,
αλλά με τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν ΡΟΛ.1201/2017 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ.
ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟΤ)
18. Στον Ρίνακα αυτόν, μεταξφ άλλων πεδίων που υπάρχουν για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων
των φορολογοφμενων, υπάρχει και πεδίο για τον ζγγαμο φορολογοφμενο που ζχει επιλζξει να
υποβάλλει χωριςτι διλωςθ από τον άλλο ςφηυγο, ςτο οποίο προςυμπλθρϊνεται ο ΑΦΜ του
ετζρου ςυηφγου.
ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)
19. α. Οι κωδ. 327-328 ςυμπλθρϊνονται από όςουσ φορολογοφμενουσ υποβάλλουν διλωςθ με
ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για πρϊτθ φορά, προκειμζνου να υπολογιςτεί θ
προκαταβολι μειωμζνθ κατά 50%. Θ προκαταβολι περιορίηεται ςτο μιςό ςε όςουσ αναγράφουν
για πρϊτθ φορά ειςοδιματα, θμεδαπισ ι αλλοδαπισ προζλευςθσ από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, ςτουσ υποπίνακεσ Γ1 και Γ2 του ζντυπου Ε1. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα περιορίηεται
ςτο μιςό, ςε όςουσ δθλϊςουν για πρϊτθ φορά ειςόδθμα αγροτικισ ι επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ υπόχρεων ςε υποβολι εντφπου Ε3 (φυςικά πρόςωπα με ζναρξθ ςτο Μθτρϊο),
ειςόδθμα επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ μθ υπόχρεων ςε υποβολι εντφπου Ε3 (φυςικά
πρόςωπα χωρίσ ζναρξθ ςτο Μθτρϊο, μθ επιτθδευματίεσ, όπωσ δθμόςιοι υπάλλθλοι αυτοεκδότεσ
βιβλίων ι ειςθγθτζσ ςεμιναρίων, κακϊσ επίςθσ και ειςόδθμα τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 του ΚΦΕ
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(φυςικά πρόςωπα που ζχουν πραγματοποιιςει μεμονωμζνθ πράξθ με ςκοπό τθν επίτευξθ
κζρδουσ ι ςυςτθματικι διενζργεια πράξεων, 3 ομοειδείσ κ.λ.π.). Ομοίωσ, θ προκαταβολι κα
περιορίηεται ςτο μιςό και όταν προκφπτει για πρϊτθ φορά προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων, θ
οποία φορολογείται ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.
β. Οι κωδ. 319-320 ςυμπλθρϊνονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, ςτθν περίπτωςθ που ο/θ
φορολογοφμενοσ/θ είναι φορολογικόσ κάτοικοσ αλλοδαπισ.
γ. Οι κωδικοί 015-016 ςυμπλθρϊνονται από φορολογοφμενουσ, ανεξαρτιτωσ φορολογικισ
κατοικίασ, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 30 του ΚΦΕ και μόνο εφόςον
ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:
i) πρόκειται για αλλοδαπό διπλωματικό ι προξενικό εκπρόςωπο, πρόςωπο που εργάηεται ςε
πρεςβεία, διπλωματικι αποςτολι, προξενείο ι αποςτολι αλλοδαποφ κράτουσ για τθ
διεκπεραίωςθ κρατικϊν υποκζςεων, ο οποίοσ είναι πολίτθσ του εν λόγω κράτουσ και κάτοχοσ
διπλωματικοφ διαβατθρίου. Απαιτείται να προςκομίηεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Α.Α.Δ.Ε., κατά
περίπτωςθ, δικαιολογθτικό που αποδεικνφει τθν υπθκοότθτα του προςϊπου αυτοφ και το
διπλωματικό του διαβατιριο ι βεβαίωςθ από τθν πρεςβεία/προξενείο που εργάηεται.
ii) πρόκειται για πρόςωπο που εργάηεται ςε κεςμικό όργανο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ που ζχει εγκαταςτακεί βάςει διεκνοφσ ςυνκικθσ τθν οποία εφαρμόηει θ Ελλάδα.
Απαιτείται να προςκομίηεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Α.Α.Δ.Ε., κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικό
που αποδεικνφει τθν ιδιότθτα αυτι, όπωσ είναι θ βεβαίωςθ του κεςμικοφ οργάνου τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ ςτον οποίο εργάηεται.
δ. Οι κωδικοί 023-024 από το φορολογικό ζτοσ 2020 και εφεξισ, ςυμπλθρϊνονται από τουσ
φορολογοφμενουσ που απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ πραγματοποίθςθσ δαπανϊν με
θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 15
ν.4172/2013.
Τα πρόςωπα που εμπίπτουν ςτθν εν λόγω εξαίρεςθ είναι τα ακόλουκα:
(i) Φορολογοφμενοι που ζχουν ςυμπλθρϊςει το εβδομθκοςτό (70ό) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ιτοι
όςοι γεννικθκαν ζωσ και τθν 31-12-1950.
(ii) Άτομα με ποςοςτό αναπθρίασ ογδόντα τοισ εκατό (80%) και άνω.
(iii) Πςοι βρίςκονται ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.
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(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπισ, που υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ ςτθν Ελλάδα.
(v) Δθμόςιοι λειτουργοί και δθμόςιοι υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτθν αλλοδαπι, κακϊσ και
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδασ που διαβιοφν ι εργάηονται ςτθν αλλοδαπι.
(vi) Ανιλικοι που υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (για το
φορολογικό ζτοσ 2020 όςοι γεννικθκαν από τθν 1-1-2002 και ζπειτα).
(vii) Οι υπθρετοφντεσ τθν υποχρεωτικι ςτρατιωτικι τουσ κθτεία.
(viii) Φορολογοφμενοι που κατοικοφν μόνιμα ςε χωριά με πλθκυςμό ζωσ 500 κατοίκουσ και ςε
νθςιά με πλθκυςμό κάτω των 3.100 κατοίκων, ςφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι, εκτόσ αν
πρόκειται για τουριςτικοφσ τόπουσ. Ωσ τουριςτικοί τόποι ορίηονται όςοι περιλαμβάνονται ςτο
π.δ. 899/1976, όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ. 664/1977.
(ix) Οι φορολογοφμενοι που είναι δικαιοφχοι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ, του
άρκρου 29 του ν.4659/2020 *(πρϊθν Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ (ΚΕΑ)+.
(x) Οι φορολογοφμενοι που βρίςκονται ςε κατάςταςθ μακροχρόνιασ νοςθλείασ (πζραν των ζξι (6)
μθνϊν).
(xi) Πςοι διαμζνουν ςε οίκο ευγθρίασ και ςε ψυχιατρικό κατάςτθμα.
(xii) Οι φυλακιςμζνοι.
ε. Ο κωδ. 329 ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που θ διλωςθ υποβάλλεται από κθδεμόνα
ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ, μεςεγγυοφχο, προςωρινό διαχειριςτι, ςφνδικο πτϊχευςθσ, ι
δικαςτικό εκκακαριςτι. Οι δθλϊςεισ αυτζσ υποβάλλονται χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.
αυτοπροςϊπωσ ι με αποςτολι με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ.
Σε περίπτωςθ διοριςμοφ δικαςτικοφ εκκακαριςτι κλθρονομιάσ, ο δικαςτικόσ εκκακαριςτισ ζχει
υποχρζωςθ να υποβάλει και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ για τα ειςοδιματα που
αποκτικθκαν μζχρι τθν θμερομθνία κανάτου (ςτον ΑΦΜ του αποβιϊςαντοσ). Για τα ειςοδιματα
τθσ κλθρονομιάσ που αποκτϊνται μετά τον κάνατο του κλθρονομουμζνου, ο δικαςτικόσ
εκκακαριςτισ υποβάλει χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτοπροςϊπωσ ι με αποςτολι με
τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ, τθ διλωςθ ςτον ΑΦΜ του κλθρονόμου, ενϊ παραμζνει θ
υποχρζωςθ του κλθρονόμου να υποβάλλει (με θλεκτρονικι υποβολι) διλωςθ για τα μθ
κλθρονομιαία ειςοδιματά του.
ςτ. Ο κωδ. 331 ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που θ διλωςθ υποβάλλεται από κλθρονόμο του
φορολογοφμενου που απεβίωςε.
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Ο εξ απογραφισ κλθρονόμοσ δθλϊνει τα ειςοδιματα που προζρχονται από τθν κλθρονομιαία
περιουςία, θ οποία ζγινε αποδεκτι με το ευεργζτθμα τθσ απογραφισ, από κοινοφ με τα
ειςοδιματα που προζρχονται από τθν ατομικι του περιουςία (ςε μια ενιαία διλωςθ),
αδιαφόρωσ εάν θ κλθρονομιά αποτελεί χωριςτι ομάδα με πικανότθτα μερικισ ι ολικισ
διάκεςθσ αυτισ προσ ικανοποίθςθ των κλθρονομικϊν πιςτωτϊν (Γνωμ. 474/1998 Ν.Σ.Κ).
η. Οι κωδ. 017-018 ςυμπλθρϊνονται από όςουσ φορολογοφμενουσ υποβάλλουν διλωςθ και
ζχουν κάνει πρϊτθ διλωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από 1.1.2018 και μετά, κακόςον για τα τρία
(3) πρϊτα ζτθ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ, εφαρμόηεται ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ του
πρϊτου κλιμακίου τθσ κλίμακασ τθσ παρ.1 του άρκρου 15 μειωμζνοσ κατά πενιντα τοισ εκατό
(50%), με τθν προχπόκεςθ ότι το ετιςιο ακακάριςτο ειςόδθμα που προζρχεται από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι και αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα είναι μζχρι δζκα
χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ.
θ. Οι κωδ. 021-022 ςυμπλθρϊνονται όταν αςκείται επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ο
φορολογοφμενοσ είναι αςφαλιςμζνοσ ςτον ΕΦΚΑ (πρϊθν ΟΓΑ) προκειμζνου να υπολογιςτεί θ
μείωςθ του φόρου που προβλζπεται ςτο άρκρο 16 του ΚΦΕ, για το μζροσ του ειςοδιματοσ που
προζρχεται από τθν αγροτικι δραςτθριότθτα.
κ. Στουσ κωδ. 037-038 καταχωρείται θ ζνδειξθ ότι ο αςκϊν αγροτικι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότθσ ςφμφωνα με τθν επίςθμθ ταυτοποίθςθ από το
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (άρκρο 2 παρ. 1 του ν.3874/2010, Αϋ 151, όπωσ τροποποιικθκε
με το άρκρο 65 του ν.4389/2016, Αϋ 94).
ι. Οι κωδικοί 385-386 ςυμπλθρϊνονται προκειμζνου να γίνει υπαγωγι ςτισ εξαιρζςεισ του
άρκρου 20 του ΚΦΕ, ςχετικά με τισ μειϊςεισ φόρου των φορολογικϊν κατοίκων αλλοδαπισ. Σε
αυτοφσ τουσ κωδικοφσ καταχωρείται θ ζνδειξθ όταν ο φορολογοφμενοσ είναι κάτοικοσ χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι ΕΟΧ και
α) απζκτθςε ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον το 90% του παγκόςμιου ειςοδιματόσ τ ο υ ι

β) το φορολογθτζο ειςόδθμά του είναι τόςο χαμθλό ϊςτε κα δικαιοφταν τθν μείωςθ του φόρου
δυνάμει τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ του κράτουσ τθσ κατοικίασ του.
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ια. Οι κωδικοί 029-030 ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο ςτθν περίπτωςθ που αποκτά
ειςοδιματα ι/και ζχει περιουςία ι/και τθρεί χρθματοοικονομικό λογαριαςμό ςτθν αλλοδαπι και
επιλζγεται ι ςυμπλθρϊνεται θ χϊρα, κακϊσ και μία από τισ κάτωκι κατθγορίεσ:
1. ειςόδθμα ςτθν αλλοδαπι
2. περιουςία ςτθν αλλοδαπι
Ωσ περιουςία νοείται και επιλζγεται διακριτά:
α) ακίνθτα και λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία
β)χρθματοοικονομικόσ λογαριαςμόσ ςτθν αλλοδαπι(πχ.τραπεηικζσκατακζςεισ,
χρθματοοικονομικζσ επενδφςεισ)
γ) χρθματοοικονομικά προϊόντα αλλοδαποφ εκδότθ που ζχουν επενδυκεί μζςω θμεδαποφ
χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ αναγράφεται ο ΑΦΜ του
θμεδαποφ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ κεματοφφλακα)
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4428/2013 (Ενότθτα Γ' του Τμιματοσ VIII του Ραραρτιματοσ Ι του
άρκρου τρίτου του ν. 4428/2016), ωσ χρθματοοικονομικόσ λογαριαςμόσ τθσ πιο πάνω
περίπτωςθσ 2β) νοείται κάκε λογαριαςμόσ που τθρείται ςε Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα. Στον όρο
περιλαμβάνονται

οι

Κατακετικοί

Λογαριαςμοί,

οι

Λογαριαςμοί

Θεματοφυλακισ

και:

α) ςε περίπτωςθ Επενδυτικισ Οντότθτασ, κάκε ςυμμετοχικό ι ςυνδεόμενο με οφειλι δικαίωμα
επί του Χρθματοπιςτωτικοφ Ιδρφματοσ,
β) κάκε ςυμμετοχικό ι ςυνδεόμενο με οφειλι δικαίωμα επί του Χρθματοπιςτωτικοφ Ιδρφματοσ
και
γ) κάκε Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο με Αξία Εξαγοράσ ι Συμβόλαιο Ρροςόδων που προςφζρεται
από Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα ι τθρείται ςε Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα, πλθν των μθ
ςυνδεόμενων με επενδφςεισ και μθ μεταβιβάςιμων ςυμβολαίων προςόδων άμεςθσ καταβολισ
που προςφζρονται ςε φυςικά πρόςωπα και καλφπτουν παροχζσ ςφνταξθσ ι αναπθρίασ.
ιβ. Οι κωδικοί (905) – (906) ςυμπλθρϊνονται από άτομα που παρουςιάηουν αναπθρίεσ κάκε
μορφισ, από ογδόντα τοισ εκατό (80%) και άνω, προκειμζνου να μθν επιβλθκεί ειδικι ειςφορά
αλλθλεγγφθσ.
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ιγ. Οι κωδ. 011-012 ςυμπλθρϊνονται από όςουσ ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ παρ. 5 του άρκρου
8 του ν. 3023/2002 (Αϋ 146) και αφορά τουσ βουλευτζσ και ευρωβουλευτζσ των οποίων τα ποςά
τθσ αποηθμίωςθσ και των ςυντάξεων που διακζτουν ςτα κόμματα ι ςε ςυναςπιςμοφσ κομμάτων
δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό του ανϊτατου ορίου ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ
πολιτικοφ κόμματοσ ι ςυναςπιςμοφ.
ιδ. Οι κωδ. 007-008 ςυμπλθρϊνονται από όςουσ φιλοξενοφν ενιλικεσ υπόχρεουσ ςε υποβολι
διλωςθσ, εκτόσ από αυτοφσ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 8. Τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνονται
είναι ο ΑΦΜ του φιλοξενοφμενου, τα τ.μ. του ακινιτου και οι μινεσ φιλοξενίασ. Οι κωδικοί αυτοί
δεν ςυμπλθρϊνονται από τουσ ζγγαμουσ φορολογοφμενουσ που ζχουν γνωςτοποιιςει τθν
επιλογι τουσ για υποβολι χωριςτισ διλωςθσ, προκειμζνου να δθλϊςουν τον ζτερο ςφηυγο με
τον οποίο ςυνοικοφν και ο οποίοσ δεν ζχει ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ ςτθν κφρια κατοικία ι ςτθ
δωρεάν παραχωρθμζνθ ι δεν ςυμμετζχει ωσ μιςκωτισ ςτθ μιςκωμζνθ κφρια κατοικία.
ιε. Οι κωδικοί 039-040 είναι προςυμπλθρωμζνοι και αφοροφν ςτουσ φορολογοφμενουσ που
ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013, ςχετικά με τθν εναλλακτικι
φορολόγθςθ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν
τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. Για φορολογοφμενουσ που υπάγονται ςτισ εν λόγω
διατάξεισ και πραγματοποίθςαν επενδφςεισ, από τθν 12/12/2019 και μετά, οι οποίεσ αποτελοφν
προχπόκεςθ για τθν ζνταξι τουσ ςτο άρκρο 5Α και προκειμζνου για τθν κάλυψθ ι περιοριςμό
τθσ διαφοράσ που προκφπτει μεταξφ του τεκμαρτοφ και του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ του
φορολογουμζνου, κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 30 του ν. 4172/2013, θ Φορολογικι
Διοίκθςθ υποχρεοφται να λάβει υπόψθ τθσ ειςαγωγι ςυναλλάγματοσ που δεν εκχωρείται
υποχρεωτικά ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και δεν απαιτείται θ δικαιολόγθςθ τθσ απόκτθςισ του
ςτθν αλλοδαπι, κατά τα οριηόμενα ςτθ υποπερίπτωςθ δδ’ τθσ περίπτωςθσ δ’ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 34 του Κ.Φ.Ε. (ςχετ. Α. 1036/2020 Απόφαςθ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ). Θ πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου του άρκρου 5Α εκδίδεται από τθ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ Φορολογικϊν Κατοίκων Θμεδαπισ.
ιςτ. Ρροςτίκενται νζοι κωδικοί 041- 042, οι οποίοι είναι προςυμπλθρωμζνοι και αφοροφν ςτουσ
φορολογοφμενουσ που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ν. 4172/2013 αναφορικά
με τθν εναλλακτικι φορολόγθςθ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν
προςϊπων που λαμβάνουν ςφνταξθ από τθν αλλοδαπι και μεταφζρουν τθ φορολογικι τουσ
κατοικία ςτθν Ελλάδα κατά τα οριηόμενα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ΚΦΕ. Θ υπαγωγι
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ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ αποδεικνφεται με τθν εγκριτικι Απόφαςθ που εκδίδεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ Φορολογικϊν
Κατοίκων Θμεδαπισ.
Οι φορολογοφμενοι που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ΚΦΕ, φορολογοφνται
αυτοτελϊσ με ςυντελεςτι επτά τοισ εκατό (7%) για το ςφνολο του ειςοδιματόσ τουσ που
αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι, ακόμθ κι αν αυτό φορολογείται ςφμφωνα με άλλεσ διατάξεισ του
Κ.Φ.Ε. με χαμθλότερο ςυντελεςτι ι απαλλάςςεται του φόρου, εκτόσ κι αν αυτό φορολογείται
διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ ι άλλων διεκνϊν ςυνκθκϊν.
Τυχόν φόροσ που ζχει καταβλθκεί από τον φορολογοφμενο ςτθν αλλοδαπι για τα ειςοδιματα
που καλφπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ, εκπίπτει από τον φόρο τθσ
περίπτωςθσ αυτισ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 4172/2013 , μζχρι τον φόρο που
αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα, εφόςον είτε προβλζπεται από τισ ΣΑΔΦΕ δικαίωμα
φορολόγθςθσ και ςτα δφο κράτθ, είτε δεν υφίςταται ΣΑΔΦΕ με το κράτοσ πθγισ του
ειςοδιματοσ. Τυχόν υπερβάλλον ποςό φόρου δεν επιςτρζφεται.
ΠΙΝΑΚΑ 3 (ΜΕΙΩΗ ΦΟΡΟΤ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)
20. Για τουσ κωδικοφσ 005-006 και όςον αφορά τθν ςυμπλιρωςι τουσ προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πρόςκετθ μείωςθ φόρου διακοςίων (200) ευρϊ, που προβλζπεται από τισ
διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ του άρκρου 17 του ν. 4172/2013, για τα εξαρτϊμενα μζλθ του
φορολογοφμενου, ορίηονται τα εξισ:
α. Στισ κοινζσ δθλϊςεισ ζγγαμων ι Μ.Σ.Σ. που ζχουν από κοινοφ εξαρτϊμενα τζκνα με
τουλάχιςτον εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) αναπθρία, ςυμπλθρϊνονται οι κωδικοί 005-006 από
τον υπόχρεο κι αν ο φόροσ του δεν επαρκεί για να πιςτωκεί το ποςό των διακοςίων (200) ευρϊ,
αυτό πιςτϊνεται, κατά τθν εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ, ςτον φόρο του άλλου ςυηφγου, εκτόσ κι αν
τθν μείωςθ τθν ζχει ιδθ λάβει το εξαρτϊμενο τζκνο. Στισ περιπτϊςεισ που διενεργείται εκ των
υςτζρων διαςταφρωςθ και διαπιςτϊνεται από τον ζλεγχο ότι θ αναπθρία δθλϊκθκε και θ μείωςθ
λιφκθκε και από το γονζα και από το εξαρτϊμενο τζκνο, θ μείωςθ φόρου δε χορθγείται ςτον
γονζα και εκδίδεται νζα πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 ν. 4174/2013.
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β. Στισ περιπτϊςεισ που ζγγαμοι φορολογοφμενοι ι Μ.Σ.Σ. ζχουν επιλζξει να υποβάλλουν
χωριςτζσ δθλϊςεισ και ζχουν από κοινοφ εξαρτϊμενα τζκνα με αναπθρία τουλάχιςτον εξιντα
επτά τοισ εκατό (67%) θ μείωςθ πραγματοποιείται άπαξ, ςε κάκε περίπτωςθ μόνο ςε ζναν
ςφηυγο/ Μ.Σ.Σ, χωρίσ να μεταφζρεται το δικαίωμα πίςτωςθσ φόρου ςτον άλλο ςφηυγο/ Μ.Σ.Σ.
Στισ περιπτϊςεισ που διενεργείται εκ των υςτζρων διαςταφρωςθ και διαπιςτϊνεται από τον
ζλεγχο ότι το τζκνο με αναπθρία δθλϊκθκε και από τουσ δφο ςυηφγουσ/ Μ.Σ.Σ, θ μείωςθ φόρου
γίνεται ςτον ςφηυγο / ΜΣΣ με τον μεγαλφτερο φόρο ειςοδιματοσ. Θ μείωςθ δεν χορθγείται ςτον
γονζα εάν ζχει ιδθ χορθγθκεί ςτο εξαρτϊμενο τζκνο και εκδίδεται νζα πράξθ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ του φόρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 ν. 4174/2013.
ΠΙΝΑΚΑ 4 (ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΕΙ)
21. Τποπίνακασ 4Α (ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ)
α. Πταν ςυμπλθρϊνονται οι κωδικοί 307- 308 ςε ςυνδυαςμό με τουσ κωδικοφσ 019-020 του
Ρίνακα 2, απαιτείται θ αναγραφι των ΑΦΜ των προςϊπων που λαμβάνουν τισ υπθρεςίεσ, ενϊ
αν πρόκειται για αλλοδαπό πρόςωπο που δεν διακζτει ΑΦΜ ςτθν Ελλάδα, ο φορολογοφμενοσ
καλείται ςτθ Δ.Ο.Υ. για ζλεγχο δικαιολογθτικϊν.
β. Πταν ςυμπλθρϊνονται ειςοδιματα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ (κωδ. 343-344) χωρίσ
θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ, πρζπει να καταχωροφνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτϊν – αςφαλιςτικϊν
φορζων με τα αντίςτοιχα ποςά, βάςει των βεβαιϊςεων αποδοχϊν. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ
πραγματοποιεί θλεκτρονικζσ διαςταυρϊςεισ με βάςθ ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ και κατά
περίπτωςθ καλεί τουσ φορολογοφμενουσ για ζλεγχο δικαιολογθτικϊν. Στουσ ίδιουσ κωδικοφσ
ςυμπλθρϊνεται το ειςόδθμα που προκφπτει από τα δικαιϊματα προαίρεςθσ απόκτθςθσ
μετοχϊν, όταν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 ν.4172/2013 (όπωσ αυτι
ιςχφει από το φορολογικό ζτοσ 2020 και μετά), δθλαδι όταν οι μετοχζσ που αποκτϊνται κατά τθν
άςκθςθ των δικαιωμάτων μεταβιβάηονται πριν από τθ ςυμπλιρωςθ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν
από τθν χοριγθςθ των δικαιωμάτων.
γ. Θ διενεργοφμενθ παρακράτθςθ με ςυντελεςτι 5% επί του κακαροφ ποςοφ των αμοιβϊν που
καταβάλλονται ςε αμειβόμενουσ με θμερομίςκιο, οι οποίοι παρζχουν υπθρεςίεσ οριςμζνου
χρόνου αλλά διάρκειασ μικρότερθσ από ζνα ζτοσ, κακϊσ και ςε ξεναγοφσ που υπάγονται ςτισ
διατάξεισ του άρκρου 37 του ν. 1545/1985 (Αϋ 91) δεν εξαντλεί τθ φορολογικι υποχρζωςθ για τισ
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αμοιβζσ αυτζσ. Οι εν λόγω αμοιβζσ και οι παρακρατθκζντεσ φόροι δθλϊνονται, όπωσ και οι
αντίςτοιχεσ αμοιβζσ και παρακρατθκζντεσ φόροι από μιςκοφσ.
δ. Οι κωδικοί 325-326 προςυμπλθρϊνονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ βάςει των
θλεκτρονικϊν αρχείων που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ (Α. 1099/2019) απόφαςθ και αφοροφν ςτισ
κάτωκι περιπτϊςεισ:
i) Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. ανωνφμων εταιριϊν για παροχι υπθρεςίασ που ςφμφωνα με τθν περ. δ'
τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν. 4172/2013 αποτελοφν ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία, μετά τθν
αφαίρεςθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων που τουσ διενεργικθκαν για τθν ιδιότθτά τουσ αυτι
κατά το φορολογικό ζτοσ 2020.
ii) Αμοιβζσ διαχειριςτϊν και εταίρων I.K.E. που αποτελοφν ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία.
iii) Αμοιβζσ διαχειριςτϊν και εταίρων Ε.Ρ.Ε. μετά τθν αφαίρεςθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων
που τουσ διενεργικθκαν για τθν ιδιότθτά τουσ αυτι.
iv) Αμοιβζσ εκπροςϊπων και εταίρων προςωπικϊν εταιριϊν για τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν με
βάςθ τθν ιδιότθτά τουσ αυτι προσ τισ υπόψθ εταιρίεσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν
εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ εταιρίασ (ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015
ζγγραφο) και οι οποίεσ αποτελοφν ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία. Οι αμοιβζσ μελϊν και
διαχειριςτϊν O.E. και Ε.Ε. αναγράφονται μετά τθν αφαίρεςθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων.
Στουσ κωδικοφσ αυτοφσ δεν αναγράφονται οι τυχόν αμοιβζσ των πιο πάνω προςϊπων που
προζρχονται από διανομι κερδϊν, διότι αποτελοφν μζριςμα.
ε. Οι κωδικοί 351-352 ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο και αφοροφν ςε αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ που καταβάλλονται από τουσ ίδιουσ τουσ μιςκωτοφσ ι ςυνταξιοφχουσ ςε
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ εξαιτίασ εξαγοράσ χρόνου αςφάλιςθσ,
όπωσ χρόνου ςτρατιωτικισ κθτείασ, και οι οποίεσ μειϊνουν το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία ι
ςυντάξεισ. Συμπλθρϊνονται ομοίωσ οι ειςφορζσ ΝΑΤ, όπωσ και τα ποςά που καταβάλλονται από
τουσ ίδιουσ τουσ μιςκωτοφσ υπζρ ταμείων επαγγελματικισ αςφάλιςθσ (ΤΕΑ), κατά το μζροσ που
αφοροφν τθ μιςκωτι τουσ εργαςία (ΡΟΛ.1227/2018 εγκφκλιοσ).
Επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ που λαμβάνεται αμοιβι διαχείριςθσ από εταίρουσ πολυπρόςωπθσ
Ι.Κ.Ε. που είναι και διαχειριςτζσ, κακϊσ και από διαχειριςτζσ και εταίρουσ μονοπρόςωπθσ ΙΚΕ,
και δεδομζνου ότι

με τον ν. 4670/2020 (άρκρο 35) από τθν 1.1.2020 άλλαξε ο τρόποσ

υπολογιςμοφ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των διαχειριςτϊν των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν
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Εταιρειϊν (ΙΚΕ) κακϊσ και του μοναδικοφ εταίρου μονοπρόςωπθσ ΙΚΕ. Συγκεκριμζνα, τα εν λόγω
πρόςωπα κατατάςςονται πλζον με ελεφκερθ επιλογι τουσ υποχρεωτικά ςε μία από τισ ζξι
οριςμζνεσ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ μεταξφ του μζρουσ των
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που αφορά ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ι ςτθν
αμοιβι που λαμβάνουν ωσ διαχειριςτζσ θ οποία κεωρείται ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία. Οι
καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ μερίηονται από τον ίδιο τον φορολογοφμενο αναλογικά
και ςτισ δφο κατθγορίεσ του ειςοδιματόσ του (μζριςμα και μιςκωτι εργαςία) και ςτουσ
κωδικοφσ 351 – 352 ςυμπλθρϊνεται μόνο το μζροσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που αναλογεί
ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία (αμοιβι διαχείριςθσ) (ΡΟΛ.1113/2015 εγκφκλιοσ). Στθν
περίπτωςθ που δε διανζμεται μζριςμα από τθν ΙΚΕ και λαμβάνεται μόνο αμοιβι διαχείριςθσ
εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ, εκπίπτει όλο το ποςό των ειςφορϊν από τθν αμοιβι διοίκθςθσ.
Στουσ ίδιουσ κωδικοφσ αναγράφονται ομοίωσ και οι καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ από
διαχειριςτζσ μονοπρόςωπθσ ι πολυπρόςωπθσ Ι.Κ.Ε. που δεν ζχουν εταιρικι ιδιότθτα.
Κανζνα άλλο ποςό καταβλθκειςϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν αναγράφεται ςτουσ κωδικοφσ
αυτοφσ. Οι ειςφορζσ αυτζσ, οι οποίεσ εκπίπτουν από το ειςόδθμα από μιςκωτι υπθρεςία,
αποδεικνφονται βάςει αποδεικτικϊν εγγράφων ι ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν που οι
φορολογοφμενοι προςκομίηουν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, κατόπιν προςκλιςεϊσ τουσ.
ςτ. Οι κωδικοί 311 - 312 ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο και το ειςόδθμα τθσ
περίπτωςθσ αυτισ προςδιορίηεται με βάςθ τισ αναλυτικζσ καταςτάςεισ (οικοδομικϊν ενςιμων,
αυταςφάλιςθσ, κ.λπ.) του αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ - πρϊθν Ι.Κ.Α.). Επιπλζον αναγράφονται
και τα ποςά που καταβάλλει ο αςφαλιςτικόσ φορζασ ςτουσ δικαιοφχουσ ωσ δωρόςθμα, εκτόσ κι
αν ζχει ιδθ περιλθφκεί το ποςό αυτό ςτουσ κωδικοφσ 301 – 302.
η. Οι κωδικοί 389-390 ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο που αποκτά μιςκό ι ςφνταξθ
κ.λ.π αλλοδαπισ προζλευςθσ, όταν ζχει και θ Ελλάδα δικαίωμα φορολόγθςθσ.
θ. Οι κωδικοί 393-394 προςυμπλθρϊνονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ βάςει των
θλεκτρονικϊν αρχείων που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ (Α. 1099/2019 απόφαςθ)

και αφοροφν

αποδοχζσ που καταβάλλονται από θμεδαπζσ εταιρείεσ για μιςκωτζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται
ςτθν αλλοδαπι από φορολογικό κάτοικο Ελλάδασ και οι οποίεσ δεν υπόκεινται ςε παρακράτθςθ
φόρου ςτθν Ελλάδα. Οι κωδικοί αυτοί ςυμπλθρϊνονται προκειμζνου να ςυμψθφιςτοφν ποςά
φόρου που εκ παραδρομισ παρακρατικθκαν ςτθν Ελλάδα.

37

ΑΔΑ: 9ΕΣ646ΜΠ3Ζ-Υ23

κ. Οι κωδικοί 395-396 ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο και αφοροφν αςφάλιςμα που
καταβάλλεται ςε αυτόν από αλλοδαποφσ φορείσ, χωρίσ μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, ςτο
πλαίςιο ομαδικοφ αςφαλιςτθρίου ςυνταξιοδοτικοφ ςυμβολαίου που ο εργοδότθσ του είχε
ςυνάψει με αυτοφσ τουσ φορείσ. Το αςφάλιςμα αυτό, για το οποίο δεν διενεργικθκε θ
παρακράτθςθ τθσ περ. εϋ παρ.1 άρκρου 64 του ν.4172/2013 από τουσ εν λόγω φορείσ,
φορολογείται αυτοτελϊσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 15 του ίδιου νόμου
ανάλογα με τον τρόπο καταβολισ (περιοδικά, εφάπαξ, πρόωρθ εξαγορά) και οι φορολογοφμενοι
καλοφνται ςτθ Δ.Ο.Υ. για ζλεγχο δικαιολογθτικϊν.
ι. Στουσ νζουσ κωδικοφσ 359- 360 προςυμπλθρϊνονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, ςφμφωνα
με τθν Α. 1099/2019 απόφαςθ όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Α. 1261/20 απόφαςθ, τα
ςυνολικά ειςοδιματα θμεδαπισ προζλευςθσ που αποκτοφν οι αμειβόμενοι ακλθτζσ και οι
προπονθτζσ από τισ ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, τα τμιματα αμειβόμενων ακλθτϊν ι τα
αναγνωριςμζνα ακλθτικά ςωματεία κακϊσ και οι εκπαιδευτζσ των Διαιτθτϊν Ομαδικϊν
Ακλθμάτων από τισ Ομοςπονδίεσ (παρ. 2.α του άρκρου 15 του ΚΦΕ, ςχετ. Ε.2026/2020 και
Ε.2169/2020 εγκφκλιοι). Ο φόροσ που παρακρατικθκε ςτθν Ελλάδα για το ειςόδθμα τθσ
περίπτωςθσ αυτισ αναγράφεται ςτουσ κωδικοφσ 315 - 316 προκειμζνου να πιςτωκεί ζναντι
αυτοφ που αναλογεί.
ια. Στουσ νζουσ κωδικοφσ 397 - 398 ςυμπλθρϊνονται τα ςυνολικά ειςοδιματα που αποκτοφν οι
αμειβόμενοι ακλθτζσ και οι προπονθτζσ από αλλοδαπζσ ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, από
αλλοδαπά τμιματα αμειβόμενων ακλθτϊν ι από αλλοδαπά αναγνωριςμζνα ακλθτικά ςωματεία
κακϊσ και οι εκπαιδευτζσ των Διαιτθτϊν Ομαδικϊν Ακλθμάτων από τισ αλλοδαπζσ Ομοςπονδίεσ.
ιβ. Οι κωδικοί 651-652 ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο με το ποςό του φόρου που
καταβλικθκε ι/και παρακρατικθκε ςτθν αλλοδαπι για ειςόδθμα από μιςκοφσ-ςυντάξεισ
αλλοδαπισ προζλευςθσ ςτο οποίο θ Ελλάδα ζχει δικαίωμα φορολόγθςθσ.
Στουσ κωδικοφσ αυτοφσ αναγράφεται και ο φόροσ που παρακρατικθκε ι καταβλικθκε ςτθν
αλλοδαπι για το ειςόδθμα που αποκτοφν οι αμειβόμενοι ακλθτζσ και οι προπονθτζσ, από τισ
ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, τα τμιματα αμειβόμενων ακλθτϊν ι τα αναγνωριςμζνα ακλθτικά
ςωματεία αλλοδαπισ και για το ειςόδθμα των εκπαιδευτϊν των Διαιτθτϊν Ομαδικϊν Ακλθμάτων
από τισ Ομοςπονδίεσ αλλοδαπισ και κα επιλζγεται εάν το ποςό φόρου παρακρατικθκε ι
καταβλικθκε ςε χϊρεσ με τισ οποίεσ υφίςταται ΣΑΔΦ και ςτθ ΣΑΔΦ προβλζπεται θ μζκοδοσ τθσ
πίςτωςθσ ι λοιπζσ περιπτϊςεισ.
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Τυχόν φόροσ που ζχει παρακρατθκεί ςτθν αλλοδαπι ι ζχει καταβλθκεί από τον φορολογοφμενο
ςτθν αλλοδαπι για τα εν λόγω ειςοδιματα, εκπίπτει από τον φόρο τθσ παροφςασ περίπτωςθσ με
βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ του ΚΦΕ, ιτοι μζχρι τον φόρο που αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό
ςτθν Ελλάδα. Τυχόν υπερβάλλον ποςό φόρου δεν επιςτρζφεται.
Δεν ςυμπλθρϊνεται ςτουσ κωδικοφσ αυτοφσ τυχόν ποςό φόρου που καταβλικθκε ςτθν
αλλοδαπι, για ειςόδθμα από μιςκοφσ-ςυντάξεισ αλλοδαπισ προζλευςθσ όπου θ Ελλάδα, βάςει
ΣΑΔΦ, ζχει αποκλειςτικό δικαίωμα φορολόγθςθσ.
22. Τποπίνακασ 4Β (ειςόδθμα αξιωματικών και κατώτερου πλθρώματοσ Ε.Ν.)
Το ειςόδθμα που αποκτοφν οι αξιωματικοί και το κατϊτερο πλιρωμα που υπθρετοφν ςε πλοία
του εμπορικοφ ναυτικοφ φορολογείται με φορολογικό ςυντελεςτι 15% και 10%, αντίςτοιχα, και
εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των δικαιοφχων για τα ειςοδιματα αυτά. Στουσ κωδικοφσ
257-258, 259-260 του Υποπίνακα 4Β που αφοροφν τισ αμοιβζσ αξιωματικϊν και κατϊτερου
πλθρϊματοσ εμπορικοφ ναυτικοφ, αναγράφεται μόνο ο φόροσ που παρακρατικθκε με βάςθ τισ
βεβαιϊςεισ αποδοχϊν. Στουσ κωδικοφσ 263-264 αναγράφεται το κακαρό ποςό αποδοχϊν
αλλοδαπισ προζλευςθσ (ςε ευρϊ), ενϊ ςτουσ κωδικοφσ 267-268 το κακαρό ποςό αποδοχϊν
αλλοδαπισ προζλευςθσ κατϊτερου πλθρϊματοσ που τθν ίδια χριςθ ζχει και τθν ιδιότθτα
αξιωματικοφ εμπορικοφ ναυτικοφ.
23. Τποπίνακασ 4Γ1 (ειςόδθμα από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα)
Το ειςόδθμα που αποκτάται από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φορολογείται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 21 του ν. 4172/2013.
Το ειςόδθμα από ατομικι αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προςδιορίηεται με λογιςτικό
τρόπο (ζςοδα μείον ζξοδα) ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ βιβλίων. Οι μθ υπόχρεοι
ςε ζκδοςθ ςτοιχείων που ζχουν πραγματοποιιςει και λιανικζσ πωλιςεισ, προςκζτουν ςτα
ακακάριςτα ζςοδά τουσ και τισ πωλιςεισ αυτζσ που αποδεικνφονται είτε με απλζσ αποδείξεισ
είςπραξθσ, είτε με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο.
Ρροκειμζνου να δθλωκεί ειςόδθμα από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, για το
φορολογικό ζτοσ 2020, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου Ε3.
Τα κζρδθ από ατομικι αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (λογιςτικόσ προςδιοριςμόσ)
φορολογοφνται πλζον αυτοτελϊσ με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 (κλίμακα
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μιςκωτϊν), χωρίσ δθλαδι τα ειςοδιματα αυτά να ακροίηονται με τυχόν ειςοδιματα από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και από μιςκοφσ και ςυντάξεισ (παρ. 3 άρκρου 29 ν. 4172/2013).
Ο χαρακτθριςμόσ του κατ’ επάγγελμα αγρότθ προκφπτει από επίςθμθ ταυτοποίθςθ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (άρκρο 2 παρ. 1 ν. 3874/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 65 του ν.4389/2016). Για τουσ κατ’ επάγγελμα αγρότεσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία, εφαρμόηονται οι μειϊςεισ του φόρου του άρκρου 16, εφόςον τουλάχιςτον το
πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ προζρχεται από αγροτικι
δραςτθριότθτα. Στο ςυνολικό ειςόδθμα του προθγοφμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται θ
κφρια ςφνταξθ από τον ΕΦΚΑ (πρϊθν ΟΓΑ), οι αμοιβζσ από παροχι εργαςίασ με εργόςθμο, οι
αμοιβζσ εργαηομζνων υπαγομζνων ςτθν αςφάλιςθ ΕΦΚΑ (πρϊθν ΟΓΑ) ςε τυποποιθτιρια,
ςυςκευαςτιρια και ςε ςυναφείσ χϊρουσ, για ζωσ εκατόν πενιντα (150) θμερομίςκια ανά ζτοσ,
κακϊσ και οι αμοιβζσ μελϊν αγροτικϊν ι/και γυναικείων ςυνεταιριςμϊν, που απαςχολοφνται
περιςταςιακά και υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ ΕΦΚΑ (πρϊθν ΟΓΑ).
Κατϋ εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4172/2013 και για το φορολογικό ζτοσ 2020 τα
φυςικά πρόςωπα με πρϊτθ διλωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ από 1θ Ιανουαρίου 2018 και μετά,
κατά τα τρία (3) πρϊτα ζτθ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ, ζχουν τθ μείωςθ του φορολογικοφ
ςυντελεςτι του πρϊτου κλιμακίου του άρκρου 15 κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) εφόςον
ακροιςτικά τα ακακάριςτα ζςοδα από επιχειρθματικι και αγροτικι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα δεν υπερβαίνουν τισ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ.
Επιπλζον, θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 29 του ν. 4172/2013 ζχει εφαρμογι για όποιον αςκεί
ατομικι αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα από το αν υπάρχει απαλλαγι ι όχι
από τθν τιρθςθ βιβλίων με βάςθ τα Ε.Λ.Ρ. και τθν ζνταξι του ςτα κακεςτϊτα του ΦΡΑ. Θ εν
λόγω μείωςθ εφαρμόηεται για το πρϊτο ζτοσ που δθλϊνεται ειςόδθμα από αγροτικι
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μζςω Ε3 και για τα δφο (2) επόμενα ζτθ για τα οποία δθλϊνεται
ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (ΡΟΛ. 1205/2018 εγκφκλιοσ).
Το ειςόδθμα από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα λογίηεται ανεξάρτθτα από τον τόπο
και τον τρόπο (λιανικϊσ ι χονδρικϊσ) πϊλθςθσ των ιδίων παραγόμενων αγροτικϊν προϊόντων
(Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014/24.7.2014 ζγγραφο) και κατϋ εφαρμογι τθσ περ. ςτϋ τθσ παρ. 2 του ν.
3874/2010 (Αϋ 151) *(όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 116 του ν. 4316/2014, Αϋ 270) ο οριςμόσ τθσ
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αγροτικισ δραςτθριότθτασ ιςχφει και για λόγουσ φορολόγθςθσ του κζρδουσ από τθ διαχείριςθ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ζωσ 100 KW (ΡΟΛ. 1116/2015 εγκφκλιοσ)+.
Από 1.1.2017 θ δραςτθριότθτα τθσ οικοτεχνίασ όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του ν. 3874/2010
(άρκρο 2 περ. δ’) και του ν. 4235/2014 (άρκρο 56 παρ. 2α), περιλαμβάνεται για φορολογικοφσ
ςκοποφσ ςτθν ζννοια τθσ αγροτικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
Πλεσ οι κατθγορίεσ των ειςοδθματικϊν αγροτικϊν επιδοτιςεων/ενιςχφςεων, κατά το μζροσ που
δεν λιφκθκαν υπόψθ κατά τον προςδιοριςμό του κζρδουσ από ατομικι αγροτικι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο ςτουσ κωδικοφσ 659-660 του εντφπου
Ε1 (ΡΟΛ. 1116/2015 εγκφκλιοσ). Ειδικά οι αγροτικζσ ενιςχφςεισ που καταβάλλονται από τον
ΟΡΕΚΕΡΕ ςτο πλαίςιο δράςεων αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτον
πρωτογενι τομζα, δεν λαμβάνονται υπόψθ οφτε κατά τον υπολογιςμό τθσ Ειδικισ Ειςφοράσ
Αλλθλεγγφθσ, οπότε ςυμπλθρϊνονται από τον φορολογοφμενο ςτουσ κωδικοφσ 657-658 (άρκρο
146 του ν.4764/2020).
Οι αγροτικζσ επιδοτιςεισ που αφοροφν ςτα φορολογικά ζτθ 2019 και προθγοφμενα
φορολογοφνται ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο ζτοσ που ανάγονται (ΡΟΛ. 1116/2015 εγκφκλιοσ).
Δεν επιβάλλονται πρόςτιμα και τόκοι για τισ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ
που υποβάλλονται από όςουσ λαμβάνουν αγροτικζσ επιδοτιςεισ, εφόςον οι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ
εκδόκθκαν κακυςτερθμζνα από τον ΟΡΕΚΕΡΕ και εκ του λόγου αυτοφ δεν ιταν δυνατι θ
υποβολι εμπρόκεςμθσ διλωςθσ για το ειςόδθμα αυτό. Από το φορολογικό ζτοσ 2018 και μετά οι
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά ενϊ για τα προθγοφμενα ζτθ υποβάλλονται
χειρόγραφα ςτθ Δ.Ο.Υ., με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ, μζχρι το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ
που εκδόκθκε θ βεβαίωςθ. Θ καταβολι του φόρου γίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηουν οι διατάξεισ
του τζταρτου εδαφίου τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 67 του ΚΦΕ.
Τα ποςά που προζρχονται από πλεονάςματα Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν (ΑΣ) αποτελοφν,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 27 του ν. 4673/2020, ειςόδθμα από αγροτικι
δραςτθριότθτα των μελϊν τουσ και περιλαμβάνονται ωσ ακακάριςτο ζςοδό τουσ ςτο ατομικό
Ζντυπο Ε3 που υποβάλλουν, ενϊ τα διανεμόμενα κζρδθ των Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν
αποτελοφν, ςφμφωνα με τθν παρ. 10βϋ του άρκρου 26 του ίδιου νόμου, ειςόδθμα από μερίςματα
των μελϊν τουσ και αναγράφονται ςτισ ατομικζσ δθλϊςεισ των μελϊν, ανάλογα με τθν κατθγορία
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των βιβλίων που τθρεί ο ΑΣ, είτε ςτουσ κωδικοφσ 431-432 του Ρίνακα 6 είτε ςτουσ κωδικοφσ 291292 του Υποπίνακα 4Δ1.
24. Υποπίνακασ 4Γ2 (ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα)
Τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φορολογοφνται με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 15 του ΚΦΕ, αφοφ προςτεκοφν ςε τυχόν ειςοδιματα από μιςκοφσ και ςυντάξεισ. Για
τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα δεν εφαρμόηονται οι μειϊςεισ του άρκρου 16 του
ΚΦΕ.
Εάν

δθλϊνεται

ειςόδθμα

από

επιχειρθματικι

δραςτθριότθτα

και

από

μιςκωτι

εργαςία/ςυντάξεισ, θ προκαταβολι φόρου υπολογίηεται ςτον φόρο κλίμακασ που προκφπτει
μόνο από το ειςόδθμα τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Θ προκαταβολι φόρου υπολογίηεται
χωριςτά για τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και χωριςτά για τθν αγροτικι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, ενϊ υπολογίηεται προκαταβολι και όταν θ προςτικζμενθ διαφορά
αντικειμενικϊν δαπανϊν εντάςςεται ςτθν κατθγορία του ειςοδιματοσ τθσ επιχειρθματικισ ι τθσ
αγροτικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
α. Στον υποπίνακα 4Γ2 δθλϊνονται τα ακακάριςτα ζςοδα, κακαρά κζρδθ/ηθμίεσ και οι
παρακρατθκζντεσ - προκαταβλθτζοι φόροι των ειςοδθμάτων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
για τα φυςικά πρόςωπα με ζναρξθ δραςτθριότθτασ είτε τθροφν βιβλία με βάςθ τα Ε.Λ.Ρ., είτε
είναι απαλλαςςόμενα από τθν ενθμζρωςθ βιβλίων με βάςθ τα Ε.Λ.Ρ. (κωδ. 401-402, 413-414,
415-416, 601-602, 605-606). Θ μθ ςυμψθφιηόμενθ ηθμία μεταφζρεται από τον ίδιο τον
φορολογοφμενο ςτο επόμενο φορολογικό ζτοσ, εφόςον ςτο τρζχον φορολογικό ζτοσ δεν
φορολογείται με προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων.
Ρεριλαμβάνονται και οι πρϊθν ελεφκεροι επαγγελματίεσ (πρϊθν Ηϋ πθγι άρκρου 48 του
ν.2238/1994), οι οποίοι πλζον κεωροφνται αςκοφντεσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, αλλά μθ
ζχοντεσ τθν εμπορικι ιδιότθτα.
β. Ρεριλαμβάνονται τα ειςοδιματα θμεδαπισ (κωδ. 401-402) και αλλοδαπισ προζλευςθσ (κωδ.
411-412).
γ. Πταν ςυμπλθρϊνονται ειςοδιματα από ςυντάξεισ (κωδ. 303-304, 321-322) και ο
φορολογοφμενοσ παράλλθλα αποκτά και ειςόδθμα από τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ για τθν οποία ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ
ςτϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 12 του ίδιου νόμου, τότε το ειςόδθμα που αποκτά από τθν άςκθςθ
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επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ φορολογείται ωσ ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ (ςχετ. το
ΔΕΑΦ Α 1159118/24.11.2015 ζγγραφό μασ).
δ. Πταν αποκτάται ειςόδθμα από τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 12 και παράλλθλα αποκτάται και ειςόδθμα από παροχι ςε είδοσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 13 του ΚΦΕ, τότε το ειςόδθμα που προζρχεται από τθν άςκθςθ τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ εντάςςεται για τθ φορολόγθςι του ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι
εργαςία και ςυντάξεισ.
ε. Γίνεται διάκριςθ του ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που δθλϊνεται από τουσ
μθ υπόχρεουσ ςε υποβολι Ε3, δθλαδι φυςικά πρόςωπα χωρίσ ζναρξθ ςτο Μθτρϊο (κωδ. 403404 ι 409-410, ανάλογα με το αν υπάρχει ι όχι θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ), τα οποία δεν είναι
υπόχρεα ςε τιρθςθ βιβλίων κατά τισ διατάξεισ των Ε.Λ.Ρ. και αμείβονται με τίτλο κτιςθσ,
φορολογοφνται επί των ακακαρίςτων εςόδων τουσ, αφοφ αφαιρεκοφν οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
που ζχουν παρακρατθκεί από τισ αμοιβζσ τουσ όπου προβλζπεται, ενϊ δεν αναγνωρίηονται προσ
ζκπτωςθ από το ειςόδθμά τουσ λοιπζσ δαπάνεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι υπάγεται ενδεικτικά το
ειςόδθμα δθμόςιων ι ιδιωτικϊν υπαλλιλων ι ςυνταξιοφχων που είναι αυτοεκδότεσ ςυγγραφείσ
ι ειςθγθτζσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και ςεμιναρίων. Ωσ αυτοεκδότεσ νοοφνται οι
ςυγγραφείσ που ζχουν απαλλαγεί από τθν τιρθςθ βιβλίων και ςτοιχείων και ςυγγράφουν,
τυπϊνουν, εκδίδουν και προωκοφν τα βιβλία τουσ, χωρίσ να ζχουν παραχωριςει τθν
εκμετάλλευςθ ςε κάποιο εκδοτικό οίκο (ΔΕΑΦ Α 1118624 ΕΞ2016/25.7.2016 ζγγραφό μασ).
ςτ. Ρροβλζπονται ειδικοί κωδικοί για να αναγραφοφν ακακάριςτα ζςοδα από τθν απόκτθςθ
ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα όταν ο καταβάλλων τισ αμοιβζσ δεν αποςτζλλει
θλεκτρονικά τθν πλθροφορία για τον δικαιοφχο του ανάλογου ειςοδιματοσ (κωδ. 409 - 410),
κακϊσ επίςθσ και ειδικοί κωδικοί για να αναγραφοφν οι αντίςτοιχοι παρακρατθκζντεσ φόροι
(κωδ. 611-612).
η. Το κακαρό ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ανεξάρτθτα τθσ τιρθςθσ
απλογραφικϊν/διπλογραφικϊν βιβλίων προκφπτει με λογιςτικό προςδιοριςμό, με βάςθ τα
τθροφμενα

βιβλία

απεικόνιςθσ

των

ςυναλλαγϊν

τθσ

περιόδου

κατά

τθν

οποία

πραγματοποιοφνται και αποδεικνφονται με τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά και αποτυπϊνονται ςτο
ζντυπο Ε3.
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θ. Για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 21 του ΚΦΕ ςυμπλθρϊνονται οι κωδ. 427428.
κ. Τα απαλλαςςόμενα ειςοδιματα ι τα ειςοδιματα που φορολογοφνται με ειδικό τρόπο και
προζρχονται από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα αναγράφονται ςτον Ρίνακα 6 τθσ διλωςθσ
ςτουσ κωδ.659-660.
ι. Στουσ κωδ. 607-608 «Φόροσ που προςδιορίςτθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν.δ.
1146/1972» (Αϋ 64) αναγράφεται διακεκριμζνα ο αυτοτελισ φόροσ που προκφπτει βάςει των
διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ν.δ.1146/1972, κατά τθν πϊλθςθ αυτοκινιτου που
αποτελεί πάγιο ςτοιχείο επιχείρθςθσ, όταν θ πωλιτρια επιχείρθςθ επικυμεί ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ ανωτζρω διατάξεισ να ςυμπεριλάβει το υπερτίμθμα από τθν εν λόγω πϊλθςθ ςτα
λοιπά τθσ ειςοδιματα, προκειμζνου αυτό να φορολογθκεί με τισ γενικζσ διατάξεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ.
ια. Οι νζοι κωδικοί 437-438 και 439-440 αφοροφν ςτα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (περιοχζσ Κοηάνθσ,
Καςτοριάσ, Γρεβενϊν κ Φλϊρινασ) και ςτθν περιφερειακι ενότθτα Αρκαδίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Ρελοποννιςου και παράγουν θλεκτρικά οχιματα και αγακά ι είδθ ςχετικά με τα θλεκτρικά
οχιματα. Αναγράφεται κατά περίπτωςθ το κζρδοσ ι θ ηθμιά που προςδιορίηεται από τθν
δραςτθριότθτα αυτι. Ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ κάκε κλιμακίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 29
μειϊνεται κατά πζντε (5) ποςοςτιαίεσ μονάδεσ μόνο ςτο ειςόδθμα που αποκτάται από τθ
δραςτθριότθτα αυτιν, αρχισ γενομζνθσ από το φορολογικό ζτοσ μζςα ςτο οποίο
πραγματοποιικθκαν για πρϊτθ φορά κζρδθ από τθν παραγωγι αυτιν και ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ
πζντε (5) κερδοφόρων φορολογικϊν ετϊν (παρ. 1 άρκρου 71Η του ΚΦΕ, ςχετ. Ε. 2051/2021
εγκφκλιοσ).
25. Τποπίνακασ 4Δ1 (ειςόδθμα από κεφάλαιο)
Στον υποπίνακα Δ1 δθλϊνονται τα ειςοδιματα τθσ κατθγορίασ ειςοδιματοσ από κεφάλαιο που
αποκτικθκαν κατά το φορολογικό ζτοσ 2020, ο φόροσ που παρακρατικθκε ςτθν Ελλάδα ςτισ
περιπτϊςεισ που προβλεπόταν παρακράτθςθ, ο φόροσ που παρακρατικθκε ςτθν αλλοδαπι
εφόςον και θ αλλοδαπι χϊρα και θ Ελλάδα είχαν δικαίωμα φορολόγθςθσ.
Θ ςυμπλιρωςθ των ειςοδθμάτων είναι υποχρεωτικι, είτε αποκτικθκαν ςτθν Ελλάδα είτε ςτθν
αλλοδαπι, ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι τα χρθματικά ποςά παρζμειναν ςτθν αλλοδαπι. Δεν
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υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ τα φυςικά πρόςωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι
αλλοδαπισ και αποκτοφν ειςόδθμα αποκλειςτικά από τόκουσ κρατικϊν ομολόγων και εντόκων
γραμματίων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κακϊσ και από τόκουσ εταιρικϊν ομολογιϊν τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 37 ΚΦΕ(άρκ. 67, παρ. 1 ΚΦΕ).
Με βάςθ τα θλεκτρονικά αρχεία που αποςτζλλονται ςτθ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ [Α.1035/2021 (Βϋ 797) όπωσ
τροποποιικθκε με τθν Α.1052/2021 (Βϋ 962) απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και ΡΟΛ. 1033/2014
απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε. όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τισ ΡΟΛ. 1054/2015, 1260/2015 και Α.
1177/2019 Αποφάςεισ], για τα ειςοδιματα θμεδαπισ προζλευςθσ οι φορολογοφμενοι
ενθμερϊνονται μζςω πίνακα για τα ποςά των ειςοδθμάτων τουσ και των παρακρατθκζντων
φόρων.
Στον εν λόγω υποπίνακα δθλϊνονται τα κζρδθ που διανζμουν οι εταιρίεσ όλων των νομικϊν
μορφϊν που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, περιλαμβανομζνων και των προςωπικϊν εταιριϊν. Ο
φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τα μερίςματα που αποκτϊνται από το φορολογικό ζτοσ 2020 και
εξισ είναι πζντε τοισ εκατό (5%).
α. Στουσ κωδικοφσ 291-292 αναγράφονται τα μερίςματα των ειςθγμζνων και μθ ειςθγμζνων
εταιριϊν, τα κζρδθ που διανζμουν νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν
διπλογραφικά βιβλία, οι προςωρινζσ απολιψεισ εταίρων, κακϊσ και οι αμοιβζσ που
καταβάλλονται με οποιαδιποτε μορφι ςτα μζλθ ΔΣ, διαχειριςτζσ και εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό από τα κζρδθ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ, εφόςον είναι
θμεδαπισ προζλευςθσ.
Τα προμερίςματα ΑΕ, κακϊσ και οι προςωρινζσ απολιψεισ ΕΡΕ και ΙΚΕ, αναγράφονται μόνο αν
αποτελοφν ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ 2020, δθλαδι ζχουν καταβλθκεί κατά το
φορολογικό ζτοσ 2019 αλλά εγκρίκθκαν από το αρμόδιο όργανο κατά το φορολογικό ζτοσ 2020.
Αυτά που καταβλικθκαν μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2020, αλλά κα εγκρικοφν κατά το 2021 δεν
αναγράφονται, διότι κα αποτελζςουν ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ 2021.
Οι προςωρινζσ απολιψεισ των εταίρων προςωπικϊν εταιριϊν με διπλογραφικά βιβλία,
αναγράφονται εφόςον καταβλικθκαν κατά το φορολογικό ζτοσ 2020 (ςχετ. ΡΟΛ. 1223/2015
εγκφκλιοσ).
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Στουσ ίδιουσ κωδικοφσ αναγράφονται και οι υπεραποδόςεισ των μακθματικϊν αποκεματικϊν
από ατομικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν (ςχετ. ΡΟΛ. 1042/2015
εγκφκλιοσ). Στθν περίπτωςθ λιξθσ ι πρόωρθσ εξαγοράσ ατομικοφ ςυμβολαίου αςφάλιςθσ ηωισ,
το μζροσ που αναλογεί ςτθν επιςτροφι καταβεβλθμζνων αςφαλίςτρων, αποτελεί επενδεδυμζνο
κεφάλαιο που επιςτρζφεται και όχι ειςόδθμα και δεν καλφπτει τεκμιρια.
β. Στουσ κωδικοφσ 295-296 αναγράφονται τα μερίςματα και προμερίςματα των ειςθγμζνων και
μθ ειςθγμζνων μετοχϊν αλλοδαπισ, οι υπεραποδόςεισ των μακθματικϊν αποκεματικϊν από
ατομικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια αςφαλιςτικϊν εταιριϊν αλλοδαπισ, οι διανομζσ κερδϊν
προςωπικϊν εταιριϊν με διπλογραφικά αλλοδαπισ, οι προςωρινζσ απολιψεισ αλλοδαπισ, οι
διανομζσ κερδϊν των καταπιςτευμάτων και των εξωχϊριων εταιρειϊν, θ διανομι κερδϊν
αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ και οι αμοιβζσ που
καταβάλλονται με οποιαδιποτε μορφι ςτα μζλθ ΔΣ, διαχειριςτζσ και εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό από τα κζρδθ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ αλλοδαπισ
προζλευςθσ. Αν ζχει παρακρατθκεί ςτο εξωτερικό φόροσ, εξετάηεται ποια χϊρα προβλζπεται με
βάςθ τισ διμερείσ ςυμβάςεισ να φορολογιςει κι αν μποροφν και οι δφο χϊρεσ να φορολογιςουν
ι αν δεν υπάρχει ςφμβαςθ με τθν χϊρα προζλευςθσ του ειςοδιματοσ, ςυμπλθρϊνεται ολόκλθρο
το ποςό του φόρου ςτουσ κωδικοφσ 683-684 και κατά τθν εκκακάριςθ πιςτϊνεται ποςό κατά
ανϊτατο μζχρι και το ποςό του φόρου που αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό ςτθν θμεδαπι. Θ
καταβολι του ποςοφ του φόρου ςτθν αλλοδαπι ι θ παρακράτθςι του, αποδεικνφεται με τα
δικαιολογθτικά ζγγραφα που ορίςτθκαν με τθν ΡΟΛ. 1026/2014 απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε. (Βϋ 170). Ειδικά
για τθν πίςτωςθ του εταιρικοφ φόρου που προβλζπεται ςτουσ όρουσ των ΣΑΔΦ με τισ χϊρεσ που
αναφζρονται ςτθν Ε. 2018/2019 εγκφκλιο, όςον αφορά ςτθ φορολογία μεριςμάτων, προκειμζνου
για τθ ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν 683-684 με το ποςό του εταιρικοφ αλλοδαποφ φόρου που
αναλογεί ςτον μζτοχο, ζτςι ϊςτε ο φόροσ αυτόσ να πιςτωκεί από αυτόν που αναλογεί για το
μζριςμα αυτό ςτθν Ελλάδα, απαιτοφνται τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν ωσ άνω
εγκφκλιο.
γ. Στθν περίπτωςθ που εκ παραδρομισ ζχει παρακρατθκεί φόροσ για τα αλλοδαπά μερίςματα και
ςτθν θμεδαπι, ενϊ δεν προβλζπεται (ΡΟΛ. 1042/2015 εγκφκλιοσ), αυτόσ ςυμπλθρϊνεται ςτουσ
κωδικοφσ 297-298.
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Αν δεν ςυμπλθρωκεί κανζνα ποςό παρακρατθκζντοσ φόρου, υπολογίηεται ο φόροσ που αναλογεί
και επιβάλλεται με τθν πράξθ διοικθτικοφ ι διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου που εκδίδεται
κατά περίπτωςθ.
δ. Ρροκειμζνου να κρικεί αν το ειςόδθμα από μερίςματα ι λοιπά διανεμόμενα ποςά από νομικό
πρόςωπο ι νομικι οντότθτα αποτελεί ειςόδθμα θμεδαπισ ι αλλοδαπισ προζλευςθσ, ζχουν
εφαρμογι οι διατάξεισ των περιπτϊςεων ιϋ και ιαϋ, κατά περίπτωςθ, τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 5 του ΚΦΕ.
ε. Στουσ κωδικοφσ 299-300 με περιγραφι «Ειςαχκζντα μερίςματα πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που
φορολογοφνται με τον ν. 4607/2019», αναγράφονται τα ποςά των ειςαχκζντων μεριςμάτων
πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που ζχουν υπογράψει το Συνυποςχετικό οικειοκελοφσ παροχισ που
υπογράφτθκε ανάμεςα ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και τθ ναυτιλιακι κοινότθτα, αόριςτθσ χρονικισ
διάρκειασ, με τθν οποία επιβάλλεται από το φορολογικό ζτοσ 2018 και εφεξισ φόροσ δζκα τοισ
εκατό (10%) αν ειςαχκοφν ςτθν Ελλάδα. Τα μερίςματα τθσ περίπτωςθσ αυτισ απαλλάςςονται
από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013.
ςτ. Στουσ κωδικοφσ 667-668 και 669-670 του υποπίνακα αυτοφ δθλϊνονται οι τόκοι που
ειςπράττονται ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ (θμεδαπισ ι αλλοδαπισ) και επιλζγεται, κατά
τθν θλεκτρονικι υποβολι, αν προζρχονται από τραπεηικζσ κατακζςεισ ι από οποιαδιποτε άλλθ
αιτία.
η. Αναφορικά με τα μερίςματα και τουσ τόκουσ αλλοδαπισ προζλευςθσ που προκφπτουν από
επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται μζςω θμεδαποφ κεματοφφλακα, δεν απαιτείται θ
αναγραφι τθσ χϊρασ προζλευςισ τουσ για το κακζνα ξεχωριςτά και δεν επιλζγεται αλλοδαπι
χϊρα, αναγράφεται όμωσ ο ΑΦΜ του θμεδαποφ κεματοφφλακα.
θ. Στουσ κωδικοφσ 671-672 και 673-674, ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ, δθλϊνονται τα
δικαιϊματα, όταν δεν ειςπράττονται ςτο πλαίςιο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Πςον αφορά
ςτα ςυγγραφικά δικαιϊματα, αυτά αποτελοφν ειςόδθμα αυτισ τθσ κατθγορίασ όταν θ
εκμετάλλευςθ των βιβλίων ζχει ανατεκεί ςε εκδοτικοφσ οίκουσ, οι οποίοι καταβάλλουν
δικαιϊματα ςε ςυγγραφείσ που δεν αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με τθν
είςπραξθ των δικαιωμάτων (ςχετ. το ΔΕΑΦ Α 1118624/25.7.2016 ζγγραφό μασ).
26. Τποπίνακασ 4Δ2 ( Ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία)
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Στον υποπίνακα 4Δ2 δθλϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα ςε χριμα ι ςε είδοσ που προκφπτει
από τθν εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ ι από ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι παραχϊρθςθ χριςθσ γαιϊν - γθσ
και ακινιτων ςε τρίτουσ, εγκαταςτάςεων ι καταςκευϊν, χϊρων τοποκζτθςθσ διαφθμιςτικϊν
επιγραφϊν κακϊσ επίςθσ και από εκμίςκωςθ, υπεκμίςκωςθ, ιδιοχρθςιμοποίθςθ, δωρεάν
παραχϊρθςθ κοινοχριςτων χϊρων που ανικουν ςε ιδιοκτιτεσ διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν (κωδ.
131-132, 133-134) και από ανείςπρακτα ειςοδιματα (κωδ. 125-126). Τα ωσ άνω ποςά
μεταφζρονται ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ τθσ διλωςθσ Ε1 από τα ςυνολικά ποςά των ςτθλϊν
του εντφπου Ε2, κατά κατθγορία ακινιτου. Επίςθσ, δθλϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα για το
οποίο δεν βεβαιϊνεται χαρτόςθμο (κωδ. 741-742) κακϊσ και από αποηθμίωςθ λόγω πρόωρθσ
λφςθσ εμπορικισ μίςκωςθσ καταβλθκείςα από τον μιςκωτι (κωδ. 121-122).
Τα ανείςπρακτα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ (παρ. 4 άρκρου 39 ν.
4172/2013) που δθλϊκθκαν ςτα φορολογικά ζτθ 2015-2019 ςτουσ κωδικοφσ 125-126 και
ειςπράχκθκαν κατά το ζτοσ 2020, δθλϊνονται ανά κατθγορία ακινιτου και είδοσ μίςκωςθσ ςτο
ζντυπο Ε2 και τα επιμζρουσ ποςά μεταφζρονται κατά κατθγορία γαιϊν - γθσ ι ακινιτου ςτουσ
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ τθσ διλωςθσ Ε1.
Για όςουσ αςκοφν ατομικι αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα δεν υπολογίηεται τεκμαρτό
ειςόδθμα από ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι δωρεάν παραχϊρθςθ προσ ανιόντεσ, κατιόντεσ και
ςυηφγουσ, αγροτικϊν εκτάςεων ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργιςιμεσ γαίεσ,
βοςκιςιμεσ γαίεσ και κάκε είδουσ καταςκευζσ ι εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ.
Το ειςόδθμα από ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι δωρεάν παραχϊρθςθ τεκμαίρεται ότι ςυνίςταται ςτο τρία
τοισ εκατό (3%) τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ τιμζσ κατά τθν
31/12/2020. Δεν αποφζρει ειςόδθμα θ χριςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ ι αποκικθσ ςε άλλθ οικοδομι,
πλθςίον αυτισ που βρίςκεται θ κφρια κατοικία.
Αναγνωρίηεται ποςοςτό 5% επί του ακακάριςτου ειςοδιματοσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ
προζλευςθσ ωσ δαπάνεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, ανακαίνιςθσ, ι άλλεσ πάγιεσ και λειτουργικζσ
δαπάνεσ όςων ακινιτων αποφζρουν φορολογθτζο ειςόδθμα, ανεξάρτθτα από το είδοσ και τθ
χριςθ αυτϊν. Οι δαπάνεσ γαιϊν για αντιπλθμμυρικά ζργα και ζργα αποξιρανςθσ (κωδ. 159-160),
εκπίπτουν ςε ποςοςτό 10% επί του ακακάριςτου ειςοδιματοσ από εκμίςκωςθ, υπεκμίςκωςθ,
δωρεάν παραχϊρθςθ και ιδιόχρθςθ γαιϊν. Για τθν απόδειξθ του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ που
καταβάλλει, βάςει νόμου, ο εκμιςκωτισ ςτον μιςκωτι (κωδ. 163-164) για τθ λφςθ τθσ
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μιςκωτικισ ςχζςθσ ακινιτου, κακϊσ και του ποςοφ για τισ δαπάνεσ για αντιπλθμμυρικά ζργα και
ζργα αποξιρανςθσ, τα δικαιολογθτικά εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ε.Λ.Ρ. όπωσ
αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά.
Το τεκμαρτό ειςόδθμα από δωρεάν παραχϊρθςθ κατοικίασ μζχρι διακόςια τετραγωνικά μζτρα
(200 τμ), ολόκλθρθσ ι τμιματοσ αυτισ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ κφρια κατοικία προσ
ανιόντεσ ι κατιόντεσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, το οποίο απαλλάςςεται από τον φόρο και τθν
ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ δεν αναγράφεται ςτθ διλωςθ. Αντίκετα, αναγράφεται ςτθ διλωςθ
το τεκμαρτό ειςόδθμα 3% τθσ αντικειμενικισ αξίασ των επιφανειϊν τθσ ωσ άνω κατοικίασ που
υπερβαίνουν τα διακόςια (200τμ) τετραγωνικά μζτρα. Δεν δφναται να δθλωκεί μζροσ τθσ
κατοικίασ ωσ δωρεάν παραχωροφμενο και το υπόλοιπο να δθλωκεί ωσ κενό.
Στθν επιφάνεια των διακοςίων τετραγωνικϊν μζτρων προςμετρϊνται εκτόσ από κφριουσ και οι
βοθκθτικοί χϊροι (κζςεισ ςτάκμευςθσ, αποκικεσ κ.λ.π.), ακόμθ κι αυτοί που βρίςκονται ςε
διαφορετικι οικοδομι από αυτι που βρίςκεται θ κφρια κατοικία, πλθςίον αυτισ και εφόςον δεν
υπάρχουν ςτθν οικοδομι τθσ κφριασ κατοικίασ τζτοιοι χϊροι.
Ομοίωσ, απαλλάςςεται από τον φόρο ειςοδιματοσ και από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ και
το τεκμαρτό ειςόδθμα που προκφπτει από τθ δωρεάν παραχϊρθςθ χριςθσ ακινιτων ςτο
Ελλθνικό Δθμόςιο ι ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, το οποίο επίςθσ δεν αναγράφεται
ςτθ διλωςθ.
Στο ειςόδθμα από ακίνθτα δεν περιλαμβάνεται το ποςό του μιςκϊματοσ που δεν ειςπράχκθκε
για όλουσ τουσ μινεσ που ίςχυςε εντόσ του 2020 το μζτρο μειωμζνθσ καταβολισ επί του μθνιαίου
μιςκϊματοσ ςε ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) ι κατόπιν ςυμφωνίασ μεταξφ εκμιςκωτι και
μιςκωτι για τθν απαλλαγι από τθν καταβολι μζρουσ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ, κατά
τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 42 αρ. 72 ΚΦΕ, ςτο
πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19.

27.Τποπίνακασ 4Ε (Ειςόδθμα από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου)
Στον υποπίνακα 4Ε δθλϊνεται το ειςόδθμα που προκφπτει από μεταβιβάςεισ τίτλων του άρκρου
42 του ΚΦΕ που πραγματοποιοφνται από επαχκι αιτία. Οι μεταβιβάςεισ από χαριςτικι αιτία δεν
αποτελοφν αντικείμενο του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.
Στον υποπίνακα αυτόν επίςθσ δεν ςυμπλθρϊνεται θ υπεραξία από μεταβιβάςεισ ειςθγμζνων
μετοχϊν όταν ο μεταβιβάηων ςυμμετζχει ςτθν εταιρία με ποςοςτό ςυμμετοχισ μικρότερο του
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0,5% ι από μεταβιβάςεισ τίτλων που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε οργανωμζνθ
αγορά οι οποίοι ζχουν αποκτθκεί πριν από τθν 1/1/2009. Τα ειςοδιματα αυτά είναι
αφορολόγθτα και δθλϊνονται ςτον Ρίνακα 6.
Ωσ τιμι κτιςθσ για τίτλουσ που ζχουν αποκτθκεί λόγω κλθρονομικισ διαδοχισ ι μεταβίβαςθσ με
χαριςτικι αιτία, λαμβάνεται θ αξία βάςει τθσ οποίασ υπολογίςτθκε ο φόροσ κλθρονομιάσ,
δωρεάσ ι γονικισ παροχισ ι χορθγικθκε απαλλαγι από αυτόν (εδ. δϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 42
του ν. 4172/2013, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 115 του ν. 4549/2018, Αϋ105).
Στον εν λόγω Υποπίνακα ςυμπλθρϊνεται και το ειςόδθμα του άρκρου 42 Α του ΚΦΕ.
Ειδικότερα ςυμπλθρϊνονται ανά κωδικό τα ακόλουκα ειςοδιματα:
Κωδικοί 829-830:
Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ:
α) το κζρδοσ από τθν πϊλθςθ τίτλων του άρκρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όταν οι τίτλοι ζχουν
εκδοκεί από θμεδαπι επιχείρθςθ και θ υπεραξία τουσ φορολογείται.
β) Το ειςόδθμα που προκφπτει κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 42Α του ΚΦΕ για ζναν εργαηόμενο ι
εταίρο ι μζτοχο από νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα με τθ μορφι δικαιωμάτων προαίρεςθσ
απόκτθςθσ μετοχϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται κατά τον χρόνο άςκθςθσ του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ και ανεξαρτιτωσ εάν ςυνεχίηει να ιςχφει θ εργαςιακι ςχζςθ, εφόςον
μεταβιβάςτθκαν οι μετοχζσ εντόσ του 2020 και μετά από τθ ςυμπλιρωςθ είκοςι τεςςάρων (24)
μθνϊν από τθν απόκτθςθ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ. Κατά το φορολογικό ζτοσ άςκθςθσ των
δικαιωμάτων οι φορολογοφμενοι ζχουν διακζςιμθ τθν αναρτθμζνθ θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ
για το ειςόδθμα που προςδιορίςτθκε κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων (προςυμπλιρωςθ ςτουσ
κωδικοφσ 423-424 του πίνακα 6), κακϊσ και τον χρόνο χοριγθςθσ των δικαιωμάτων για να
υπολογίςουν τον χρόνο διακράτθςθσ, αλλά το αναγράφουν ςτθ διλωςθ για να φορολογθκεί
κατά το φορολογικό ζτοσ μεταβίβαςθσ των μετοχϊν.
γ) Το ειςόδθμα που προκφπτει κατά τθν παρ. 2 του άρκρου 42Α του ΚΦΕ για ζναν εργαηόμενο ι
εταίρο ι μζτοχο από νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα με τθ μορφι δικαιωμάτων προαίρεςθσ
απόκτθςθσ μετοχϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται κατά τον χρόνο άςκθςθσ του δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ και ανεξαρτιτωσ εάν ςυνεχίηει να ιςχφει θ εργαςιακι ςχζςθ, εφόςον
μεταβιβάςτθκαν οι μετοχζσ, εντόσ του 2020 και πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκοι όροι:
(i) τα ωσ άνω δικαιϊματα αποκτϊνται εντόσ πζντε (5) ετϊν μετά από τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ,
(ii) θ εταιρεία δεν ζχει ςυςτακεί μζςω ςυγχϊνευςθσ,
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και
(iii) οι μετοχζσ μεταβιβαςτοφν μετά από τθ ςυμπλιρωςθ τριάντα ζξι (36) μθνϊν από τθν
απόκτθςθ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ. Κατά το φορολογικό ζτοσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων οι
φορολογοφμενοι ζχουν διακζςιμθ τθν αναρτθμζνθ θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ για το ειςόδθμα
που προςδιορίςτθκε κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων (προςυμπλιρωςθ ςτουσ κωδικοφσ 423 424 του πίνακα 6), κακϊσ και τον χρόνο χοριγθςθσ των δικαιωμάτων για να υπολογίςουν τον
χρόνο διακράτθςθσ, αλλά το αναγράφουν ςτθ διλωςθ για να φορολογθκεί κατά το φορολογικό
ζτοσ μεταβίβαςθσ των μετοχϊν.
δ) Το ειςόδθμα που προκφπτει κατά τθν παρ. 3 του άρκρου 42 Α του ΚΦΕ για ζναν εργαηόμενο ι
εταίρο ι μζτοχο με τθ μορφι μετοχϊν που του χορθγοφνται από νομικό πρόςωπο ι νομικι
οντότθτα ςτο πλαίςιο προγραμμάτων δωρεάν διάκεςθσ μετοχϊν, ςτα οποία τίκεται ωσ
προχπόκεςθ θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων ι θ επζλευςθ ςυγκεκριμζνου γεγονότοσ,
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ διάκεςθ των μετοχϊν, το οποίο αποτελεί ειςόδθμα από
υπεραξία εφόςον μεταβιβαςτοφν οι μετοχζσ οποτεδιποτε μετά από τθν απόκτθςι τουσ από τον
δικαιοφχο του προγράμματοσ. Κατά το φορολογικό ζτοσ που διατίκενται οι δωρεάν μετοχζσ οι
φορολογοφμενοι ζχουν διακζςιμθ τθν αναρτθμζνθ θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ με τον αρικμό
των μετοχϊν που τουσ χορθγικθκαν και τθν αξία των μετοχϊν κατά τον χρόνο τθσ δωρεάν
διάκεςισ τουσ (προςυμπλιρωςθ ςτουσ κωδικοφσ 423 -424 του πίνακα 6) , αλλά το αναγράφουν
ςτθ διλωςθ για να φορολογθκεί κατά το ζτοσ μεταβίβαςθσ των μετοχϊν αυτϊν, υπολογίηοντάσ
το ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 4α και 4β του άρκρου 42Α.
Για κάκε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ αϋ, βϋ, γϋ, δϋ αναγράφεται ο ΑΦΜ τθσ εταιρείασ τθσ
οποίασ μεταβιβάςτθκαν οι μετοχζσ.
Στισ περιπτϊςεισ που εντόσ του ίδιου φορολογικοφ ζτουσ προκφπτει παράλλθλα και ειςόδθμα
του άρκρου 42 και ειςόδθμα του άρκρου 42Α, ςυμπλθρϊνονται τα ποςά διακριτά, κακϊσ επίςθσ
και όταν ςυμπλθρϊνεται ειςόδθμα του άρκρου 42Α, ο φορολογοφμενοσ επιλζγει αν τυχόν
πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, προκειμζνου να φορολογθκεί το
ειςόδθμα αυτό με ςυντελεςτι πζντε τοισ εκατό (5%), ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του
άρκρου 43 του ΚΦΕ.
Κωδικοί 865-866:
Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ:
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α) Το κζρδοσ από τθν πϊλθςθ τίτλων του άρκρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όταν οι τίτλοι ζχουν
εκδοκεί από αλλοδαπι επιχείρθςθ και θ υπεραξία τουσ φορολογείται
β) Το ειςόδθμα που προκφπτει ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 42Α του ν. 4172/2013,
όταν οι τίτλοι εκδίδονται ςτθν αλλοδαπι από αλλοδαπι επιχείρθςθ.
Κωδικοί 867-868: Συμπλθρϊνεται ο φόροσ που τυχόν παρακρατικθκε ι καταβλικθκε ςτθν
αλλοδαπι για το ειςόδθμα των άρκρων 42 και 42 Α (παρ. 1 και 3) του ΚΦΕ. Στθν περίπτωςθ που
το ειςόδθμα που αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ των παρ. 1 και 3
του άρκρου 42Α του ΚΦΕ, ο φόροσ που παρακρατικθκε ι καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι εκπίπτει
από τον φόρο που αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα κατά τον χρόνο φορολογίασ του
ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ ςυνδυαςμζνεσ διατάξεισ του άρκρου 9 του ΚΦΕ και τθσ ιςχφουςασ
Σ.Α.Δ.Φ. που εφαρμόηεται, ανεξάρτθτα από το ενδεχόμενο να ζχει πραγματοποιθκεί θ
φορολόγθςθ ςτθν αλλοδαπι ςε προγενζςτερο ζτοσ.
Κωδικοί 871-872: Συμπλθρϊνεται θ ηθμία από τθν πϊλθςθ τίτλων του άρκρου 42 του ν. 4172/13
(ΚΦΕ), θ οποία δφναται να μεταφζρεται για πζντε (5) ζτθ προκειμζνου να ςυμψθφιςτεί με κζρδθ
από τθν ίδια αιτία. Ωσ ηθμιά νοείται μόνο αυτι που προκφπτει αποκλειςτικά από τίτλουσ που
κατονομάηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 42 του ΚΦΕ και όχι από τουσ τίτλουσ των οποίων θ
υπεραξία από τθ μεταβίβαςι τουσ απαλλάςςεται τθσ φορολογίασ.
Ρροκειμζνου να κρικεί αν το ειςόδθμα από τθ μεταβίβαςθ τίτλων αποτελεί ειςόδθμα θμεδαπισ
ι αλλοδαπισ προζλευςθσ, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 5 του ΚΦΕ.
Πταν προςδιορίηονται κζρδθ από αγοραπωλθςίεσ τίτλων προερχόμενων από πολλζσ
διαφορετικζσ αλλοδαπζσ χϊρεσ, επιλζγεται θ χϊρα που βρίςκεται ο κεματοφφλακασ των τίτλων.
Σε περίπτωςθ που ζχει παρακρατθκεί φόροσ ςτθν αλλοδαπι και οι τίτλοι τθροφνται ςε
αλλοδαπό κεματοφφλακα εξετάηεται θ χϊρα που βρίςκεται ο κεματοφφλακασ προκειμζνου να
επιλεχκεί εάν το ποςό φόρου παρακρατικθκε ςε χϊρα με τθν οποία υφίςταται ΣΑΔΦ και ςτθ
ΣΑΔΦ προβλζπεται θ μζκοδοσ τθσ πίςτωςθσ ι, αν δεν ςυντρζχει θ περίπτωςθ αυτι, λοιπζσ
περιπτϊςεισ.
Αν πρόκειται για θμεδαπό κεματοφφλακα δεν απαιτείται θ αναγραφι τθσ χϊρασ προζλευςθσ και
δεν επιλζγεται αλλοδαπι χϊρα, ςυμπλθρϊνεται όμωσ ο Α.Φ.Μ. του.
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ΠΙΝΑΚΑ 5 (ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΣΗΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)
28. Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ταχυδρομικόσ κϊδικασ (Τ.Κ.) τθσ κφριασ και των δευτερευουςϊν
κατοικιϊν.
29.

Ρροςτίκεται πεδίο για τθν αναγραφι του ΑΦΜ του ιδιοκτιτθ που παραχωρεί κφρια ι

δευτερεφουςα κατοικία, για όςουσ φορολογοφμενουσ δθλϊνουν ότι διαμζνουν ςε δωρεάν
παραχωροφμενθ κατοικία.
30. Σε περίπτωςθ που εξαρτϊμενο μζλοσ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του ΚΦΕ,
μιςκϊνει κατοικία ι οποιουδιποτε τφπου και για οςοδιποτε χρόνο κατάλυμα, διαφορετικι από
αυτιν τθσ κφριασ κατοικίασ τθσ οικογζνειασ (φοιτθτισ που ςπουδάηει ςε διαφορετικό τόπο, τζκνο
που υπθρετεί τθ ςτρατιωτικι του κθτεία, κ.λπ.) και εφόςον δεν ζχει δικι του υποχρζωςθ
υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 11 και 67 του
Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ςχετ. ΡΟΛ 1067/2015 εγκφκλιοσ), θ κατοικία αυτι δθλϊνεται ωσ
δευτερεφουςα από τον γονζα που είναι υπόχρεοσ να περιλάβει τα ειςοδιματα του εξαρτϊμενου
μζλουσ του ςτθ δικι του διλωςθ, προκειμζνου να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 31 του ΚΦΕ,
ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που το μιςκωτιριο ςυντάςςεται ςτο όνομα του τζκνου.
Σε περίπτωςθ διαμονισ ςε φοιτθτικι εςτία πανεπιςτθμίου δεν προκφπτει τεκμαρτι δαπάνθ
διαβίωςθσ.
Ακολοφκωσ, ςτον Ρίνακα 6 αναγράφεται το κακαρό ποςό του ενοικίου που καταβάλλεται για τθν
ενοικίαςθ κατοικίασ ι άλλου καταλφματοσ, θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν ικανοποίθςθ των
ςτεγαςτικϊν αναγκϊν κάκε παιδιοφ που ςπουδάηει ςε ςχολζσ ι ςχολεία του εςωτερικοφ, εφόςον
τα παιδιά αυτά αναγράφονται ςτον Ρίνακα 8 τθσ διλωςθσ.
31. Για τθν περίπτωςθ βοθκθτικϊν χϊρων που δεν βρίςκονται ςτθν ίδια οικοδομι με τθν κφρια ι
τισ δευτερεφουςεσ κατοικίεσ, θ επιφάνεια και θ διεφκυνςθ τουσ ςυμπλθρϊνονται ςτα αντίςτοιχα
πεδία τθσ κφριασ ι των δευτερευουςϊν κατοικιϊν.
Επιπρόςκετα για τθν διλωςθ χριςθσ αυτοτελϊν βοθκθτικϊν χϊρων χωρίσ ςτοιχεία κφριασ ι
δευτερεφουςασ κατοικίασ, θ επιφάνεια ςυμπλθρϊνεται ςτο πεδίο των βοθκθτικϊν χϊρων και ςτθν
χριςθ επιλζγεται λοιπζσ κατοικίεσ/αυτοτελείσ βοθκθτικοί χϊροι. Θ αντικειμενικι δαπάνθ
διαβίωςθσ αυτϊν των αυτοτελϊν βοθκθτικϊν χϊρων υπολογίηεται με 40 ευρϊ επί του ςυνόλου
των τ.μ., ςφμφωνα με τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 άρκρο 31 του ΚΦΕ.
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32. Θ προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων, που τυχόν προκφπτει για φορολογοφμενουσ που ιταν
άνεργοι κατά το εκάςτοτε εξεταηόμενο φορολογικό ζτοσ, φορολογείται ςφμφωνα με τθν κλίμακα
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 (κλίμακα των μιςκωτϊν), ανεξαρτιτωσ τθσ διάρκειασ εντόσ του
ζτουσ τθσ ανεργίασ τουσ (ΡΟΛ. 1109/2016 εγκφκλιοσ).
33. Θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ και θ δαπάνθ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν
εφαρμόηονται προκειμζνου για αγορά επιβατικοφ αυτοκινιτου ιδιωτικισ χριςθσ, οχιματοσ τφπου
L, μοτοποδθλάτου, μοτοςυκλζτασ, κακϊσ και οχιματοσ παντόσ εδάφουσ ι άλλου μικροφ οχιματοσ
με τρεισ ι τζςςερεισ τροχοφσ, μθδενικϊν ρφπων με Λιανικι Τιμι Ρρο Φόρων (Λ.Τ.Ρ.Φ.) ζωσ
πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ. Για τα αυτοκίνθτα του προθγοφμενου εδαφίου ορίηεται μθδενικι
ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ, ενϊ για τα άνω του ορίου αυτοφ θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ
ορίηεται ςε τζςςερισ χιλιάδεσ (4.000) ευρϊ (άρκρο 33 περ. κϋ του Κ.Φ.Ε.). Θ αγορά των ωσ άνω
οχθμάτων με ΛΤΡΦ άνω των 50.000 ευρϊ δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 33 του ΚΦΕ και
κατϋ επζκταςθ υπάγεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 32 του ΚΦΕ ολόκλθρο το ποςό που
καταβλικθκε για τθν αγορά ενόσ αυτοκινιτου τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. Δεν επιβάλλεται ςτα
αυτοκίνθτα αυτά φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ.
34. Πςον αφορά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνθτα με θμερομθνία πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν
Ελλάδα πριν τισ 4.3.2004, τα οποία δεν βρίςκονται πλζον ςτθν κατοχι των ιδιοκτθτϊν τουσ, οι
τελευταίοι, προκειμζνου να μθν επιβαρυνκοφν με τθν ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ του άρκρου 31
του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, οφείλουν να προβοφν ςε διαγραφι αυτϊν από το Μθτρϊο
Αδειϊν Κυκλοφορίασ Οχθμάτων του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία που προβλζπεται από τθν παρ. 6 του άρκρου 8 του π.δ. 116/2014 (Αϋ 81)(όπωσ
προςτζκθκε με το άρκρο 69 του ν. 4484/2017, Αϋ 110) (προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ
καταςτροφισ, διάλυςθσ ι αχριςτευςθσ).
35. Δεν υπολογίηεται αντικειμενικι δαπάνθ αυτοκινιτων Ε.Ι.Χ. κακϊσ και ςκαφϊν αναψυχισ
προκειμζνου για αυτοκίνθτα ι ςκάφθ αναψυχισ που βρίςκονται ςτθν κατοχι ι κυριότθτα νομικϊν
προςϊπων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (άρκρο 31 ΚΦΕ).
36. Με βάςθ τθν περίπτωςθ εϋ του άρκρου 33 του ν. 4172/2013, δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ
περί τεκμθρίου απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων όταν πρόκειται για αγορά παγίου εξοπλιςμοφ
επαγγελματικισ χριςθσ από πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Στθν ζννοια
του επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ δεν περιλαμβάνεται θ αγορά ι ανζγερςθ ακινιτου κακϊσ και θ
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απόκτθςθ Ι.Χ. επιβατικοφ αυτοκινιτου, για τα οποία ιςχφει ςε κάκε περίπτωςθ το τεκμιριο
απόκτθςθσ.
Οι καταβλθκείςεσ δόςεισ επιχειρθματικϊν δανείων που ζχουν καταχωρθκεί ςτα λογιςτικά αρχεία
των ατομικϊν επιχειριςεων και αφοροφν ςε δανειακζσ ςυμβάςεισ που ςυνιψαν τα εν λόγω
πρόςωπα για επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ, δεν αποτελοφν δαπάνθ απόκτθςθσ περιουςιακϊν
ςτοιχείων κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 32 (περίπτωςθ ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου αυτοφ), οπότε
δεν αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ 727-728 του εντφπου Ε1. Το ίδιο ιςχφει και για τισ δόςεισ που
καταβάλλονται από τα παραπάνω πρόςωπα ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων που χαρακτθρίηονται από τα
πιςτωτικά ιδρφματα ωσ «δάνεια κεφαλαίου κίνθςθσ» ι ωσ «ςφμβαςθ πίςτωςθσ δι' ανοιχτοφ
λογαριαςμοφ».
Στουσ εν λόγω κωδικοφσ αναγράφονται ακροιςτικά τα ποςά που κατζβαλε ο ίδιοσ ο
φορολογοφμενοσ και θ ςυνειςφορά του Δθμοςίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 71 του ν.4714/2020
(πρόγραμμα «Γζφυρα»), για τισ δόςεισ που αφοροφν ςτθν αποπλθρωμι των πάςθσ φφςεωσ
δανείων προσ χρθματοδοτικοφσ φορείσ, τα οποία εξαςφαλίηονται με εμπράγματθ αςφάλεια ςτθν
κφρια κατοικία του οφειλζτθ. Θ ςυνειςφορά του Δθμοςίου με το πρόγραμμα «Γζφυρα»
αναγράφεται και ςτουσ κωδικοφσ (781) – (782) ςτθν επιλογι «Λοιπζσ περιπτϊςεισ».
37. Το ςυνολικό ποςό όλων των αγορϊν χρεογράφων (μετοχϊν κλπ.) γενικά που
πραγματοποιικθκαν εντόσ του ίδιου φορολογικοφ ζτουσ δθλϊνεται ςτουσ κωδικοφσ 743-744 τθσ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Εκεί αναγράφονται και οι καταβολζσ που πραγματοποιοφνται
για τα αςφαλιςτικά επενδυτικά ςυμβόλαια, κατά το μζροσ που αποτελοφν επενδυτικό προϊόν
(άρκρο 32 περ. βϋ ΚΦΕ, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 115 παρ. 7 ν. 4549/2018). Εάν ο
φορολογοφμενοσ αποκτιςει τίτλουσ μθ ειςθγμζνουσ ςε οργανωμζνθ αγορά ςυμπλθρϊνει και τον
Α.Φ.Μ. του εκδότθ τουσ. Στουσ κωδικοφσ αυτοφσ αναγράφονται και οι ειςφορζσ κεφαλαίου που
υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 70Α του ν.4172/2013.
38. Στθν περίπτωςθ διλωςθσ αποβιϊςαντοσ, θ ελάχιςτθ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ, τθσ περ. κ’
τθσ παρ. 1 του άρκρου 31 του ν. 4172/2013, περιορίηεται ςε δωδζκατα, βάςει του αρικμοφ των
μθνϊν που ο φορολογοφμενοσ ιταν εν ηωι.
39. Για τουσ κωδικοφσ 719 ζωσ 728, οι οποίοι αφοροφν ςε δαπάνεσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν
ςτοιχείων, υπάρχει διάκριςθ αν πρόκειται για δαπάνθ που πραγματοποιικθκε ςτθν θμεδαπι ι
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ςτθν αλλοδαπι ι για δαπάνθ θμεδαπισ που το τίμθμα καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι. Επίςθσ,
ηθτείται ο ΑΦΜ του αντιςυμβαλλόμενου όταν ζχει ΑΦΜ ςτθν Ελλάδα.
40. Στον κωδικό 769 αναγράφεται θ δαπάνθ για δίδακτρα ςε ιδιωτικά ςχολεία και εμφανίηεται
πίνακασ προσ διευκόλυνςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ με τα ποςά που ζχει ςτθν διάκεςι τθσ θ Φορολογικι
Διοίκθςθ από τθν θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ τθσ ΡΟΛ. 1033/2014 απόφαςθσ. Για τον
προςδιοριςμό τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ διαβίωςθσ, λαμβάνεται υπόψθ θ ετιςια δαπάνθ που
καταβάλλεται για ιδιωτικά ςχολεία ςτοιχειϊδουσ και μζςθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει
από τισ ςχετικζσ αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν. Εξαιροφνται οι δαπάνεσ που καταβάλλονται ςε
εςπερινά γυμνάςια και λφκεια, κακϊσ και ςτα ειδικά ςχολεία ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Στθν
περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων όπου άλλοσ γονζασ βαρφνεται με τα τζκνα και άλλοσ καταβάλλει
τισ δαπάνεσ διδάκτρων των τζκνων, θ ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ διαβίωςθσ κα βαρφνει τον
γονζα που καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ. Εάν τα δίδακτρα κλπ καταβάλλονται από εταιρεία που
εργάηεται γονζασ, θ αντικειμενικι δαπάνθ εξακολουκεί να επιβαρφνει τον γονζα αυτόν (ΡΟΛ.
1076/2015 εγκφκλιοσ). Στθν περίπτωςθ των κοινϊν δθλϊςεων ζγγαμων φορολογοφμενων θ
δαπάνθ αυτι επιμερίηεται και ςτουσ δφο ςυηφγουσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ χωριςτϊν δθλϊςεων θ
δαπάνθ αναγράφεται ςτθ διλωςθ του γονζα που βαρφνεται με τθν καταβολι του ποςοφ. Σχολεία
ςτοιχειϊδουσ και μζςθσ εκπαίδευςθσ κεωροφνται τα νθπιαγωγεία, τα δθμοτικά, τα γυμνάςια και
τα λφκεια, όχι οι παιδικοί ςτακμοί, τα πανεπιςτιμια, τα κολλζγια, τα παραρτιματα ξζνων
πανεπιςτθμίων, τα ιδιωτικά ΙΕΚ, τα εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν, τα ινςτιτοφτα ςπουδϊν και οι
επαγγελματικζσ και τεχνικζσ ςχολζσ, τα δίδακτρα των οποίων δεν ςυνιςτοφν δαπάνθ υπαγόμενθ
ςε τεκμιρια.
41. Από το φορολογικό ζτοσ 2019 και εξισ, εξαιροφνται από τθν επιβολι του φόρου πολυτελοφσ
διαβίωςθσ και τα επιβατικά αυτοκίνθτα ιδιωτικισ χριςθσ πολυτζκνων με τζςςερα (4) τουλάχιςτον
εξαρτϊμενα τζκνα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11 του ν.
4172/2013. Θ απαλλαγι κα χορθγείται ςτα επιβατικά αυτοκίνθτα ιδιωτικισ χριςθσ των ζξι και άνω
κζςεων και με βάςθ τα ςτοιχεία των εξαρτϊμενων τζκνων που αναγράφονται ςτον Ρίνακα 8.1.,
όπωσ αυτά ορίηονται παραπάνω.
42. Το άρκρο 31 του ν.4172/2013 περί αντικειμενικϊν δαπανϊν και υπθρεςιϊν, δεν εφαρμόηεται,
ςφμφωνα με τθν παρ. 70 του άρκρου 72 του ν.4172/2013 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 36 του
ν.4797/2021 (Αϋ66):
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α) Πταν προκφπτει διαφορά μεταξφ του τεκμαρτοφ και του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ κατά τθν παρ.
1 του άρκρου 30 για τουσ φορολογοφμενουσ :
(i) που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα θ οποία βάςει κανονιςτικϊν πράξεων τθσ
διοίκθςθσ, εντόσ του 2020 χαρακτθρίςτθκε ωσ πλθττόμενθ, λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του
κορωνοϊοφ COV1D-19 ι ανεςτάλθ θ λειτουργία τθσ, ανεξαρτιτωσ χρονικοφ διαςτιματοσ
αναςτολισ,
(ii) των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ ανεςτάλθ για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα εντόσ του
ζτουσ 2020 λόγω των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19, ςφμφωνα με το
άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 14.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Α' 64), θ οποία
κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρκρο 11 τθσ από 20.3.3020 Ρράξθσ
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Α' 68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και
το άρκρο 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235),
(iii) των οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ ανεςτάλθ κατά τθ διάρκεια οποιουδιποτε
διαςτιματοσ εντόσ του 2020 με βάςθ το άρκρο εξθκοςτό τρίτο τθσ από 30.3.2020 Ρράξθσ
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Α' 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86),
όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν από 1.5.2020 Ρράξθ Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου (Α' 90), θ οποία κυρϊκθκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104),
(iv) που

εντάχκθκαν ςτον μθχανιςμό ενίςχυςθσ «ΣΥΝ-ΕΓΑΣΙΑ» ανεξαρτιτωσ χρονικοφ

διαςτιματοσ εντόσ του 2020, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρκρο 123 του ν.
4714/2020 (Α' 148),
(v) που είναι ιδιοκτιτεσ ακινιτων, που ζλαβαν μειωμζνο μίςκωμα εντόσ του 2020, για το οποίο
ζχει υποβλθκεί ζςτω και μία εγκεκριμζνθ διλωςθ COVID-19, κατόπιν ςχετικισ επεξεργαςίασ από
τθν ΑΑΔΕ, ςφμφωνα με το άρκρο δεφτερο τθσ από 20.3.2020 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020, όπωσ διαμορφϊκθκε με τθν
παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 227) και τθν παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4690/2020
(Α' 104), όπωσ ιςχφουν μετά και τθν τροποποίθςι τουσ με το άρκρο 54 του ν. 4758/2020 (Α' 242),
εφόςον ςωρευτικά:
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(αα) τουλάχιςτον ςε ζνα από τα δφο (2) προθγοφμενα φορολογικά ζτθ (2018 ι 2019) δεν ζτυχε
εφαρμογισ ο εναλλακτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ φορολογίασ ςφμφωνα με τα
άρκρα 30, 31, 32, 33, 34,
(ββ) δεν υπιρξε αφξθςθ των αντικειμενικϊν δαπανϊν και υπθρεςιϊν του άρκρου 31 του
φορολογικοφ ζτουσ 2020 ςε ςχζςθ με το φορολογικό ζτοσ 2019 και,
(γγ) ςε περίπτωςθ δαπάνθσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του άρκρου 32, θ εν λόγω
δαπάνθ δικαιολογείται από όλα τα αναγραφόμενα ςτθ διλωςθ χρθματικά ποςά, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 34 του ν. 4172/2013,
β) Μθ κιγομζνου του άρκρου 32, αν το ειςόδθμα των φορολογοφμενων τθσ περ. α' τθσ παρ. 70
του άρκρου 72 ΚΦΕ και για τα δυο προθγοφμενα φορολογικά ζτθ (2018 και 2019),
προςδιορίςτθκε κατόπιν εφαρμογισ του εναλλακτικοφ τρόπου υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ
φορολογίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 30, 31, 32, 33, 34 και για το φορολογικό ζτοσ 2020 προκφπτει
προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων, ωσ δαπάνθ του άρκρου 31 για το φορολογικό ζτοσ 2020,
λαμβάνεται υπόψθ το μικρότερο ποςό αντικειμενικϊν δαπανϊν και υπθρεςιϊν του άρκρου 31
μεταξφ των φορολογικϊν ετϊν 2018, 2019 και 2020, εφόςον δεν υπιρξε αφξθςθ των
αντικειμενικϊν δαπανϊν και υπθρεςιϊν του άρκρου 31 του φορολογικοφ ζτουσ 2020 ςε ςχζςθ
με το φορολογικό ζτοσ 2019.
ΠΙΝΑΚΑ 6 (ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΟΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)
43. α. Κωδικοί 655-656: Κατά τθν υποβολι των αρχικϊν δθλϊςεων για τα ειςοδιματα του
φορολογικοφ ζτουσ 2020, δεν ςυμπλθρϊνονται οι κωδικοί 655-656. Οι κωδικοί αυτοί
ςυμπλθρϊνονται μόνο με υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ.
εκκακάριςθσ τθσ αρχικισ διλωςθσ. Οι ανωτζρω κωδικοί είναι ανενεργοί και ενεργοποιοφνται
από τθν Δ.Ο.Υ. όταν ο φορολογοφμενοσ υποβάλλει εμπρόκεςμα αίτθςθ (μζχρι 30 Σεπτεμβρίου)
για μείωςθ προκαταβολισ ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 70 του ν. 4172/2013, εφόςον
βζβαια ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι των προθγοφμενων διατάξεων.
Σε

περίπτωςθ

διακοπισ

εργαςιϊν

ατομικισ

επιχειρθματικισ

δραςτθριότθτασ

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αγροτικισ) κατά το φορολογικό ζτοσ 2020 και εφόςον δεν ζχει
υποβλθκεί εκ νζου ζναρξθ εργαςιϊν μζχρι τθν υποβολι τθσ διλωςθσ (αρχικισ ι
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τροποποιθτικισ), δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω κωδικϊν, διότι δεν βεβαιϊνεται
προκαταβολι φόρου κακόςον δεν υφίςταται ειςόδθμα ςτο διανυόμενο αυτό ζτοσ (ζτοσ
υποβολισ τθσ διλωςθσ).
Πταν ο φορολογοφμενοσ προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν ατομικισ επιχειρθματικισ ι και ατομικισ
αγροτικισ δραςτθριότθτασ κατά το φορολογικό ζτοσ 2020 και ςυνεχίςει τθν επιχειρθματικι του
δραςτθριότθτα ωσ αγρότθσ ειδικοφ κακεςτϊτοσ, δεν βεβαιϊνεται προκαταβολι μόνο για το
ειςόδθμα τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ.
Πταν φυςικό πρόςωπο προβαίνει ςε διακοπι των εργαςιϊν τθσ επιχειρθματικισ του
δραςτθριότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αγροτικισ) εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ 2020
αλλά ςτο ίδιο φορολογικό ζτοσ αποκτά και άλλα ειςοδιματα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
για τα οποία δεν απαιτείται ζναρξθ και ςυνεπϊσ και διακοπι εργαςιϊν (π.χ. ειςόδθμα από
τεκμιρια, ειςοδιματα με τίτλουσ κτιςθσ, ειςοδιματα αλλοδαπισ προζλευςθσ) για τα
ειςοδιματα αυτά βεβαιϊνεται προκαταβολι φόρου.
Δεν υπολογίηεται προκαταβολι για το εφάπαξ ποςό που ειςπράττει ενιλικο τζκνο υπαλλιλου
ΟΤΕ από τον λογαριαςμό νεότθτασ, το οποίο φορολογείται ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα.
β. Κωδικοί 659-660 ι 619-620: Στουσ κωδικοφσ αυτοφσ, ανάλογα με το αν υπάρχει θλεκτρονικι
πλθροφόρθςθ,

ςυμπλθρϊνονται

τα

ειςοδιματα

που

απαλλάςςονται

του

φόρου

ι

φορολογοφνται με ειδικό τρόπο και εμφανίηεται πίνακασ ςτον οποίο αναλφονται ανάλογα με τθν
προζλευςι τουσ:
 Ειςόδθμα φορολογικϊν κατοίκων αλλοδαπισ που εργάηονται ςε πρεςβείεσ, προξενεία κλπ.
 Διατροφι ςυηφγου και τζκνων που λαμβάνεται είτε με δικαςτικι απόφαςθ είτε με
ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο
 Συντάξεισ αναπιρων πολζμου ι κυμάτων πολζμου ι αναπιρων που υπζςτθςαν βλάβθ κατά
τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ
 Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάκε ςυναφζσ ποςό που καταβάλλεται ςε αναπιρουσ και το
οποίο ςυγκεντρϊνει τα εννοιολογικά χαρακτθριςτικά του ειςοδιματοσ όπωσ περιοδικότθτα,
μόνιμθ πθγι προζλευςθσ
 Επιδόματα αναγνωριςμζνων πολιτικϊν προςφφγων
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 Ροςοςτό 65% των επιδομάτων επικίνδυνθσ εργαςίασ και τθσ από 11.10.2018 καταβαλλόμενθσ
πτθτικισ αποηθμίωςθσ ςτουσ πιλότουσ πολιτικισ αεροπορίασ και τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ
Αεροπορίασ
 Κζρδθ από τθν διάκεςθ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι 10 KW
 Κζρδθ από πϊλθςθ προϊόντων για τθν παραγωγι των οποίων χρθςιμοποιικθκε ευρεςιτεχνία
διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ (άρκ.71Α ν. 4172/2013)
 Τόκοι ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι ζντοκων γραμματίων Ελλθνικοφ Δθμοςίου
 Κζρδθ πϊλθςθσ ειςθγμζνων μετοχϊν με ποςοςτό ςυμμετοχισ μικρότερο του 0,5%
 Κζρδθ μεταβίβαςθσ ειςθγμζνων κινθτϊν αξιϊν (απόκτθςθ πριν από 1.1.2009)
 Αφορολόγθτα κζρδθ από θμεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΗΕΗ αμοιβαία κεφάλαια
 Ειςαχκζντα μερίςματα αλλοδαπϊν και θμεδαπϊν πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που δεν
φορολογοφνται με τον ν. 4607/2019
 Μερίςματα λοιπϊν θμεδαπϊν πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν του ν. 27/1975
 Μερίςματα εταιριϊν ναφλωςθσ γυμνοφ πλοίου και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ πλοίου
 Κζρδθ από ατομικζσ πλοιοκτιτριεσ επιχειριςεισ του ν. 27/1975
 Κζρδθ ατομικϊν επιχειριςεων από αλιεφματα αλιευτικϊν πλοίων, υπεραξία από εκποίθςθ
πλοίου, είςπραξθ από αςφαλιςτικι αποηθμίωςθ, εκμίςκωςθ για καλάςςιεσ ζρευνεσ ι
οποιαδιποτε άλλθ αιτία,
 Είςπραξθ αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ ι οικονομικισ ενίςχυςθσ λόγω διάλυςθσ αλιευτικοφ
ςκάφουσ
 Κζρδθ ατομικϊν επιχειριςεων ναφλωςθσ γυμνοφ πλοίου και χρθματοδοτικι μίςκωςθ πλοίου.
 Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα αρ. 29 ν. 4659/2020
 Κζρδθ μεταβίβαςθσ τίτλων φορολογικοφ κατοίκου χϊρασ με τθν οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και
είναι υπόχρεοσ για υποβολι διλωςθσ από άλλθ αιτία με βάςθ το άρκρο 67 του ΚΦΕ
 Αςφάλιςμα ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων θμεδαπισ προζλευςθσ
 Ρράςινεσ και ςυνδεδεμζνεσ αγροτικζσ ενιςχφςεισ μζχρι 12.000 ευρϊ ακροιηόμενεσ
 Λοιπζσ ειςοδθματικζσ αγροτικζσ ενιςχφςεισ
 Αγροτικι επιδότθςθ πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ
 Κζρδοσ από μεταβίβαςθ εταιρικϊν ομολόγων του ν. 3156/2003, κακϊσ και εταιρικά ομόλογα
εταιριϊν ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΗΕΗ
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 Κζρδοσ που προκφπτει κατά τθν θμερομθνία λιξθσ ομολόγων, μεταξφ τθσ αξίασ κτιςθσ και τθσ
ονομαςτικισ αξίασ τουσ, όταν αυτά διακρατοφνται μζχρι τθ λιξθ τουσ
 Ροςά που καταβάλλονται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκ. 166 του ν.
4001/2011 (Αϋ 179), ςτο πλαίςιο τθσ εγκατάςταςθσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου (ςχετ. το ΔΕΑΦ
1019566/5.2.2018 ζγγραφο)
 Μερίςματα ειςθγμζνων ςε χρθματιςτιριο μετοχϊν που απαλλάςςονται του φόρου
 Αμοιβζσ που καταβάλλονται από τθν Ραγκόςμια Ζνωςθ Αναπιρων Καλλιτεχνϊν ςε
φορολογικοφσ κάτοικουσ Ελλάδοσ
 Αποηθμίωςθ που λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδασ κυβερνιτεσ, ςυγκυβερνιτεσ και
μθχανικοί αεροςκαφϊν, αεροπορικϊν εταιρειϊν με φορολογικι κατοικία ι μόνιμθ εγκατάςταςθ
ςτθν Ελλάδα, θ οποία φορολογείται αυτοτελϊσ (περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 15 του ΚΦΕ)
 Αποηθμίωςθ που λαμβάνουν τα μζλθ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Ρροςφυγϊν του άρκρου 5
του ν. 4375/2016 (Αϋ 51) (περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 15 του ΚΦΕ).
 Αμοιβζσ των πρϊθν δικαςτικϊν λειτουργϊν και των μελϊν του κυρίου προςωπικοφ του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ όπωσ και του Γενικοφ Ρροϊςταμζνου που ςυμμετζχουν ςτθν
Επιτροπι Εξϊδικθσ Επίλυςθσ Φορολογικϊν Διαφορϊν του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.10 του
άρκρου 16 του ν.4714/2020.
 Λοιπζσ περιπτϊςεισ που αποτελοφν ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ
 Λοιπζσ περιπτϊςεισ που υπάγονται ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ειςοδιματοσ πλθν μιςκωτισ
εργαςίασ και ςυντάξεων
Πςα από τα παραπάνω ειςοδιματα εμπίπτουν ςτθν κατθγορία τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, του κεφαλαίου ι τθσ υπεραξίασ μεταβίβαςθσ κεφαλαίου, ειδικά για το
φορολογικό ζτοσ 2020 δεν υπάγονται ςε ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ΚΦΕ.
Αν το ειςόδθμα φορολογικοφ ζτουσ 2020 προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ περ. β’ και γ’ τθσ παρ. 1
του άρκρου 34 ΚΦΕ, θ απαλλαγι τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ παρζχεται εφόςον και για τα
δφο (2) προθγοφμενα φορολογικά ζτθ δεν ζτυχε εφαρμογισ ο εναλλακτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ
τθσ ελάχιςτθσ φορολογίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 30, 31, 32, 33 και 34 ΚΦΕ.
Στθν υποπερίπτωςθ «επιδόματα αναγνωριςμζνων πολιτικϊν προςφφγων» αναγράφονται,
εφόςον υφίςταται υποχρζωςθ βάςει των ςχετικϊν διατάξεων του ΚΦΕ, τα χρθματικά ποςά που
δίνονται με τθ μορφι μθνιαίου οικονομικοφ βοθκιματοσ για τθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν των
πολιτϊν τρίτων χωρϊν που αιτοφνται ι/και λαμβάνουν διεκνι προςταςία και εντάςςονται ςε
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προγράμματα

παροχισ

προςωρινισ

ςτζγαςθσ

ι/και

οικονομικοφ

βοθκιματοσ

που

πραγματοποιοφνται από τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ και τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, κακόςον αποτελοφν ειςόδθμα απαλλαςςόμενο του φόρου, βάςει των διατάξεων τθσ
παρ. 2 του άρκρου 14 του ΚΦΕ. Αν υπάρχει για αυτά τα ποςά θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ από
τουσ φορείσ που τα καταβάλλουν, τότε εμφανίηονται ςτουσ κωδικοφσ 619-620.
Στα ειςαχκζντα μερίςματα αλλοδαπϊν και θμεδαπϊν πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που δεν
φορολογοφνται με τον ν.4607/2019, αναγράφονται τα ειςαχκζντα ςτθν Ελλάδα μερίςματα που
λαμβάνουν τα φυςικά πρόςωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδοσ, από πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ
που δεν ζχουν υπογράψει το νζο Συνυποςχετικό οικειοκελοφσ παροχισ.
Στα μερίςματα λοιπϊν θμεδαπϊν πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν του ν. 27/1975, εντάςςονται οι
διανομζσ κερδϊν νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων προερχόμενα από επαγγελματικά
πλοία αναψυχισ, τουριςτικά θμερόπλοια, ρυμουλκά, επιβατθγά, φορτθγά, αλιευτικά και λοιπά
πλοία του ν. 27/1975, θ υπεραξία πραγματοποιοφμενθ από εκποίθςθ πλοίου, θ είςπραξθ
αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ ι είςπραξθ από οποιαδιποτε άλλθ αιτία ςφμφωνα με το άρκρο 2 του
νόμου αυτοφ.
Ρροςτζκθκε νζα υποπερίπτωςθ για τθν αναγραφι μεριςμάτων από εταιρίεσ ναφλωςθσ γυμνοφ
πλοίου και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ πλοίου, λόγω τθσ προςκικθσ των νζων άρκρων 26 β και 26
γ ςτον ν. ν. 27/1975, με το άρκρο 61 του ν. 4646/2019.
Πςον αφορά ςτα κζρδθ από ατομικζσ πλοιοκτιτριεσ επιχειριςεισ του ν. 27/1975 αναγράφονται
τα ποςά των ίδιων ωσ άνω περιπτϊςεων, όταν προζρχονται από ατομικζσ επιχειριςεισ των πιο
πάνω πλοίων.
Στθν υποπερίπτωςθ «Κζρδθ από αλιεφματα αλιευτικϊν πλοίων, υπεραξία από εκποίθςθ πλοίου,
είςπραξθ από αςφαλιςτικι αποηθμίωςθ, οικονομικι ενίςχυςθ λόγω διάλυςθσ αλιευτικοφ,
εκμίςκωςθ για καλάςςιεσ ζρευνεσ ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία» αναγράφονται τα ποςά που
προζρχονται από ατομικι επιχείρθςθ αλιευμάτων αλιευτικϊν πλοίων, ανεξαρτιτωσ κόρων ολικισ
χωρθτικότθτασ αυτϊν, τα οποία από τθν 1.1.2014 και εφεξισ φορολογοφνται με τθν ειδικι
φορολογία του ν.27/1975, όπωσ ςυνζβαινε και ζωσ 31.12.2013, με βάςθ τθν υπ’ αρ. 47/2015
γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ. Με τον ίδιο τρόπο φορολογοφνται και τα λοιπά ειςοδιματα από τθν
εκμετάλλευςθ αλιευτικϊν πλοίων ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν.27/1975, δθλαδι υπεραξία
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πραγματοποιοφμενθ από εκποίθςθ πλοίου, είςπραξθ αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ ι είςπραξθ
από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, όπωσ οικονομικι ενίςχυςθ λόγω διάλυςθσ αλιευτικοφ ςκάφουσ,
ειςόδθμα από εκμίςκωςθ ιδιόκτθτου αλιευτικοφ ςκάφουσ για καλάςςιεσ ζρευνεσ με πειραματικι
αλιεία, κ.λ.π. (Ε. 2023/2020 εγκφκλιοσ).
Με τθν επιβολι του φόρου χωρθτικότθτασ αλιευτικϊν πλοίων βάςει του άρκρου 2 του ν. 27/1975
και τθν καταβολι του τζλουσ των ίδιων πλοίων βάςει του άρκρου 57 του ν.4646/2019, από τθν
1.1.2020 και μετά, εξαντλείται κάκε υποχρζωςθ του πλοιοκτιτθ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου
από τον φόρο ειςοδιματοσ εκτόσ από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του
ν.4172/2013.
Ρροςτζκθκε νζα υποπερίπτωςθ για τθν αναγραφι των κερδϊν ατομικϊν επιχειριςεων ναφλωςθσ
γυμνοφ πλοίου και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ πλοίου, λόγω τθσ προςκικθσ των νζων άρκρων
26β και 26γ ςτον ν.27/1975, με το άρκρο 61 του ν. 4646/2019.
Τα ειςοδιματα αυτά απαλλάςςονται από τον φόρο ειςοδιματοσ και ειδικά για το φορολογικό
ζτοσ 2020 δεν υπόκεινται ςε ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013.
Στθν υποπερίπτωςθ «Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάκε ςυναφζσ ποςό που καταβάλλεται ςε
αναπιρουσ» δεν περιλαμβάνονται και ςυνεπϊσ δεν αναγράφονται οι προνοιακζσ παροχζσ ςε
χριμα που διαχειρίηεται και χορθγεί ο ΟΡΕΚΑ ςε άτομα με αναπθρία που αποςκοποφν ςτθν
κάλυψθ των αναγκϊν τθσ αναπθρίασ τουσ και οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 81
του ν.4611/2019 (Αϋ 73) δεν εμπίπτουν ςε καμία κατθγορία ειςοδιματοσ (υποπεριπτϊςεισ ααϋ,
ββϋ, γγϋ, δδϋ, εεϋ, ςτ, ηηϋ, θθ, κκϋ, ιιϋ τθσ περίπτωςθσ εϋ του άρκρου 4 του ν.4520/2018, Αϋ 30).
Ομοίωσ δεν περιλαμβάνονται ςτουσ πιο πάνω κωδικοφσ οι προνοιακζσ παροχζσ, οικονομικζσ και
ειςοδθματικζσ ενιςχφςεισ και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομικι ςτιριξθ – ενίςχυςθ
ειδικϊν και ευπακϊν ομάδων (υποπεριπτϊςεισ ααϋ, ββϋ, γγϋ τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παραγράφου
1 του άρκρου 4 του ν.4520/2018, δθλ. το Επίδομα Στεγαςτικισ Συνδρομισ ςε αναςφάλιςτουσ
υπεριλικεσ, θ ειςοδθματικι ενίςχυςθ Οικογενειϊν Ορεινϊν Μειονεκτικϊν Ρεριοχϊν, θ Κάρτα
μετακίνθςθσ Ρολυτζκνων κ.λ.π).
Δεν αναγράφεται επίςθσ ςτουσ κωδικοφσ αυτοφσ το επίδομα ςτζγαςθσ που χορθγείται με
βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 4472/2017 (Αϋ 74) και το οποίο
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του ίδιου άρκρου και νόμου δεν εμπίπτει ςε
καμία κατθγορία ειςοδιματοσ.
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Εξάλλου, δεν αναγράφονται ςτουσ ίδιουσ κωδικοφσ και οι παροχζσ και υπθρεςίεσ του
Λογαριαςμοφ Αγροτικισ Εςτίασ ςφμφωνα με τον ν. 3050/2002 (Αϋ 214) (περίπτωςθ δϋ του
άρκρ. 4 του ν. 4520/2018).
Επιπροςκζτωσ, δεν αποτελεί ειςόδθμα το επίδομα ομογενϊν προςφφγων που χορθγείται βάςει
των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 (Αϋ 149) ςτο πλαίςιο παροχισ προγραμμάτων Κοινωνικισ
Ρροςταςίασ του οποίου θ διαδικαςία χοριγθςθσ προβλζπεται από τισ υπουργικζσ αποφάςεισ
Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Βϋ 242), Ρ3οικ/603/23.2.1994 (Βϋ 148), Ρ3οικ.2091/6.6.1995 (Βϋ 537),
Ρ3/οικ.3427/5.10.1995 (Βϋ 868).
Τζλοσ, δεν αποτελοφν ειςόδθμα και δεν αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ 659-660 οι ζκτακτεσ
εφάπαξ οικονομικζσ ενιςχφςεισ ςε δικαιοφχουσ που επλιγθςαν από φυςικζσ καταςτροφζσ,
δφνανται ωςτόςο να αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ 781 – 782 εφόςον αποδεικνφονται με
οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Πςον αφορά ςτο αςφάλιςμα ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων θμεδαπισ
προζλευςθσ, δε κεωρείται πρόωρθ εξαγορά ςυμβολαίου κάκε καταβολι που:
(α) πραγματοποιείται ςε εργαηόμενο ο οποίοσ ζχει κεμελιϊςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα ι ζχει
υπερβεί το 60ό ζτοσ τθσ θλικίασ του,
(β) γίνεται χωρίσ τθ βοφλθςθ του εργαηόμενου, όπωσ ςε περίπτωςθ απόλυςθσ του εργαηόμενου,
πτϊχευςθσ του εργοδότθ, ι
(γ) πραγματοποιείται λόγω ςυμμετοχισ του εργαηόμενου ςε πρόγραμμα εκελουςίασ εξόδου.
Οι εν λόγω καταβολζσ καταχωροφνται επίςθσ, κατά περίπτωςθ, ςτουσ κωδικοφσ 659 - 660 ι
619 - 620.
γ. Στουσ κωδικοφσ 649-650 «Μθ ειςαχκζντα μερίςματα πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που δεν
φορολογοφνται με τον ν. 4607/2019» αναγράφονται τα ποςά των μθ ειςαχκζντων ςτθν Ελλάδα
μεριςμάτων των πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που δεν ζχουν υπογράψει το νζο Συνυποςχετικό
οικειοκελοφσ παροχισ. Τα μερίςματα τθσ περίπτωςθσ αυτισ απαλλάςςονται από τον φόρο
ειςοδιματοσ με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 27/1975, και ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020 δεν
υπόκεινται ςε ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013 και καλφπτουν δαπάνεσ
απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν αλλοδαπι ι απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν
θμεδαπι, ςτθν περίπτωςθ που το τίμθμα καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι. Πταν το τίμθμα
καταβάλλεται ςτθν αλλοδαπι, ενϊ το περιουςιακό ςτοιχείο βρίςκεται ςτθν θμεδαπι, επιλζγεται,
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κατά τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν του Ρίνακα 5.2., θ ζνδειξθ «καταβολι του
τιμιματοσ ςτθν αλλοδαπι».
δ. Κωδικοί 657-658 ι 617-618: ανάλογα με το αν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ,
ςυμπλθρϊνονται τα ειςοδιματα που απαλλάςςονται του φόρου και τθσ ειδικισ ειςφοράσ
αλλθλεγγφθσ και εμφανίηεται πίνακασ ςτον οποίο αναλφονται ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ:
 Μιςκοί, ςυντάξεισ και πάγια αντιμιςκία αναπιρων 80% και άνω
 Αποηθμίωςθ λόγω διακοπισ εργαςιακισ ςχζςθσ
 Αμοιβζσ υπαλλιλων τθσ Ε.Ε. (Διατάξεισ Ρρονομίων - Αςυλιϊν τθσ Ε.Ε.)
 Αμοιβζσ των εργαηόμενων ςτθν Τράπεηα Εμπορίου και Ανάπτυξθσ του Εφξεινου Ρόντου
(Διατάξεισ του άρκρου 52 τθσ Ιδρυτικισ Συμφωνίασ τθσ Τράπεηασ)
 Αποδοχζσ που καταβάλλει ο Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν (ΟΘΕ) ςτουσ υπαλλιλουσ του
(Διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ για τα προνόμια και Αςυλίεσ των Θνωμζνων Εκνϊν.)
 Μιςκοί και εν γζνει αποδοχζσ των υπάλλθλων του ΝΑΤΟ
 Επίδομα παιδιοφ του άρκρου 214 του ν. 4512/2018 (Αϋ 5)
 Εκλογικι αποηθμίωςθ (παρ. 3 του άρκρου 108 του Ρ.Δ.26/2012, Αϋ 57)
 Μερίςματα από ναυλομεςιτικζσ εταιρίεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 43 του ν.
4111/2013 (Αϋ 18) κακϊσ και οι ζκτακτεσ αμοιβζσ και τα ποςοςτά (bonus) που οι εταιρίεσ
αυτζσ διανζμουν ςε μζλθ Δ.Σ. ι ςε διευκυντζσ, ςτελζχθ και υπαλλιλουσ τουσ. Στον ίδιο
κωδικό αναγράφονται και οι ζκτακτεσ αμοιβζσ και τα ποςοςτά (bonus) που οι εταιρίεσ του
άρκρου 25 του ν.27/1975, που αςχολοφνται με τθν διαχείριςθ πλοίων και είναι
εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα, διανζμουν ςε μζλθ Δ.Σ. ι ςε διευκυντζσ, ςτελζχθ και
υπαλλιλουσ τουσ
 Επίδομα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ανζργων, κακϊσ και το επίδομα
αναηιτθςθσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο δράςεων ςυμβουλευτικισ (άρκρο 64, ν.4756/2020)
 Ειςόδθμα που με βάςθ τισ ΣΑΔΦ απαλλάςςεται και από τον φόρο ειςοδιματοσ και από τθν
ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ
 Αντιςτάκμιςμα Νθςιωτικοφ Κόςτουσ (Α.ΝΘ.ΚΟ., ν. 4551/2018, Αϋ 116)
 Ιςόβια τιμθτικι παροχι ςτουσ Ζλλθνεσ οπλίτεσ του άρκρου 95 του ν.4714/2020
 Ραροχζσ που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ (αρ.67 ν.4756/2020)
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 Ζκτακτεσ αμοιβζσ, αποηθμιϊςεισ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν
ςτουσ μθ αςκοφντεσ επιχειρθματικι/αγροτικι δραςτθριότθτα, ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των
ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του COVID-19
 Ζκτακτεσ αμοιβζσ αποηθμιϊςεισ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν
ςτουσ αςκοφντεσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του
κινδφνου διαςποράσ του COVID-19
 Ζκτακτεσ αμοιβζσ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν ςτουσ
αςκοφντεσ αγροτικι δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου
διαςποράσ του COVID-19
 Ειςόδθμα φορολογικϊν κατοίκων αλλοδαπισ που με βάςθ τισ ΣΑΔΦ παρακρατείται φόροσ με
χαμθλότερο ςυντελεςτι από αυτόν που προβλζπεται ςτον ΚΦΕ.
Από τον παραπάνω πίνακα, τα ποςά που αφοροφν ςτο επίδομα παιδιοφ δεν προςμετρϊνται ςτο
φορολογθτζο ειςόδθμα κανενόσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 214 του ν. 4512/2018, γεγονόσ που ιςχφει και για το Αντιςτάκμιςμα
Νθςιωτικοφ Κόςτουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 του ν.
4551/2018, κακϊσ και για τα επιδόματα εκπαίδευςθσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και
αναηιτθςθσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο δράςεων ςυμβουλευτικισ (παρ. 5 του άρκρου 30 του
ν.4144/2013 όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 64 του ν.4756/2020), τθν
ζκτακτθ αποηθμίωςθ τθσ παρ.1 άρκ.33 ν.4690/2020, κακϊσ και τισ αγροτικζσ ενιςχφςεισ που
καταβάλλονται από τον ΟΡΕΚΕΡΕ ςτο πλαίςιο δράςεων αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του
κορωνοϊοφ COVID-19 ςτον πρωτογενι τομζα (άρκρο 146 ν.4764/2020) οι οποίεσ δεν
υπολογίηονται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι
προνοιακοφ χαρακτιρα.
Στθν επιλογι: «Ζκτακτεσ αμοιβζσ, αποηθμιϊςεισ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που
χορθγικθκαν ςτουσ μθ αςκοφντεσ/ αςκοφντεσ επιχειρθματικι/αγροτικι δραςτθριότθτα, ςτο
πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του COVID-19 και ανάλογα αν ο
φορολογοφμενοσ

είναι

μιςκωτόσ

ι

αςκεί

επιχειρθματικι/αγροτικι

δραςτθριότθτα,

αναγράφονται ενδεικτικά:
 Ζκτακτθ αποηθμίωςθ τθσ παρ.1 άρκ.33 ν.4690/2020 για τουσ εποχικά εργαηόμενουσ του
τουριςτικοφ και επιςιτιςτικοφ κλάδου
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 Αμοιβζσ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν ςε επιτθδευματίεσ ςτο πλαίςιο
αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του COVID-19
 Αποηθμιϊςεισ που προζρχονται από τθ μίςκωςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων, προκειμζνου να
χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για τθν προςωρινι διαμονι φυςικϊν προςϊπων ςτο πλαίςιο
αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου μετάδοςθσ του COVID-19 (άρκρο 36 ν.4753/2020)
 Αγροτικζσ ενιςχφςεισ που καταβάλλονται από τον ΟΡΕΚΕΡΕ ςτο πλαίςιο δράςεων
αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτον πρωτογενι τομζα (άρκρο 146
ν.4764/2020)
Στθν επιλογι «Ραροχζσ που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ (αρ.67 ν.4756/2020)» αναγράφονται οι
παροχζσ που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του ν.
4756/2020, μεταξφ άλλων, απαλλάςςονται από φόρουσ και ειςφορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013. Οι παροχζσ αυτζσ καταβάλλονται από
τον ΟΑΕΔ, δυνάμει τθσ παρ. 5 του άρκρου 27 του ν. δ. 2961/1954, (παροχι λόγω καταγγελίασ ςχζςθσ
εργαςίασ ι αποχισ του μιςκωτοφ λόγω επίςχεςθσ ι όταν ο εργοδότθσ κζτει τουσ μιςκωτοφσ ςε
διακεςιμότθτα), του άρκρου 16 του ν. 1836/1989 (παροχι λόγω αφερεγγυότθτασ του εργοδότθ), του
άρκρου 22 του ν. 1836/1989 (ειδικό εποχικό βοικθμα), τθσ περ. β' τθσ υποπερ. εε' τθσ παρ. 6 του άρκρου
34 του ν. 4144/2013 (παροχζσ που καλφπτουν δαπάνεσ για κοινωνικοφσ ςκοποφσ) και του άρκρου 142 του
ν. 3655/2008 (ειδικι παροχι προςταςίασ μθτρότθτασ).

Επειδι κατά τθ ςυμπλιρωςθ ποςϊν ςτουσ μιςκοφσ, ςυντάξεισ και πάγια αντιμιςκία αναπιρων
80% και άνω απαιτείται θ αναγραφι των ΑΦΜ των φορζων που καταβάλλουν τα ποςά, αν
πρόκειται για αλλοδαπό φορζα που δε διακζτει ΑΦΜ ςτθν Ελλάδα, ο φορολογοφμενοσ
αποςτζλλει με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ τα δικαιολογθτικά ςτθ Δ.Ο.Υ., κατόπιν πρόςκλθςισ
του για ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν.
ε. Κωδικοί 661-662: Αναγράφεται το επίδομα ανεργίασ του ΟΑΕΔ, ΓΕΝΕ και πρϊθν ΕΤΑΡ-ΜΜΕ
του φορολογικοφ ζτουσ 2020. Με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν.
4172/2013, το επίδομα ανεργίασ απαλλάςςεται από τον φόρο, εφόςον το άκροιςμα των λοιπϊν
ειςοδθμάτων του φορολογοφμενου δεν υπερβαίνει ετθςίωσ τισ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ. Εάν
δθλϊνεται επίδομα ανεργίασ ςτουσ ανωτζρω κωδικοφσ και τα λοιπά ειςοδιματα του
φορολογουμζνου (πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο)
υπερβαίνουν τισ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ, τότε το ποςό του επιδόματοσ ανεργίασ προςτίκεται
ςτο φορολογθτζο ειςόδθμά του.
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ςτ. Κωδικοί 431-432: Αναγράφονται τα ςυνολικά κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτα φυςικά
πρόςωπα-εταίρουσ προςωπικϊν εταιριϊν που τθροφν απλογραφικά βιβλία, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίεσ
αςτικοφ δικαίου που αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα, αςτικζσ

εταιρίεσ, κοινοπραξίεσ,

ςυνεταιριςμοί, ναυτικζσ εταιρίεσ του ν. 959/1979, Αϋ 192, ΝΕΡΑ κ.λ.π.), μετά τθν αφαίρεςθ του
φόρου του νομικοφ προςϊπου. Τα ειςοδιματα αυτά φορολογοφνται μόνο ςτο όνομα των
νομικϊν προςϊπων. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 του ν. 4172/2013 εξαντλείται με
τον φόρο του νομικοφ προςϊπου θ φορολογικι υποχρζωςθ των εταίρων και περαιτζρω δεν
πραγματοποιείται παρακράτθςθ φόρου ςτα κζρδθ που διανζμονται.
η. Κωδικοί 781-782: Συμπλθρϊνονται τα ποςά που δεν αποτελοφν ειςόδθμα, εμφανίηεται
πίνακασ για τθν ανάλυςι τουσ ενϊ κατά περίπτωςθ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ περαιτζρω
πλθροφοριϊν απαραίτθτων για τθν διαςταφρωςθ των ποςϊν που αναγράφονται:
 Ρϊλθςθ ακινιτου
 Εφάπαξ καταβαλλόμενθ παροχι από ταμεία πρόνοιασ και αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ του
Δθμοςίου και επαγγελματικά ταμεία που ζχουν ςυςτακεί με νόμο
 Διάκεςθ λοιπϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
 Ειςαγωγι ςυναλλάγματοσ από νυν ι πρϊθν κατοίκουσ αλλοδαπισ
 Δάνεια
 Κλθρονομιζσ
 Δωρεζσ ι γονικζσ παροχζσ χρθματικϊν ποςϊν (δωρεοδόχοσ)
 Κζρδθ από λαχεία, ΡΟΡΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λ.π.
 Χρθματικι αποηθμίωςθ που καταβάλλεται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 άρκρου 168 του ν.
4001/2011 για τθν αποκατάςταςθ ηθμιάσ ι φκοράσ που προκλικθκε από τθν εγκατάςταςθ
του αγωγοφ φυςικοφ αερίου (ςχετ. το ΔΕΑΦ 1019566/5.2.2018 ζγγραφό μασ)
 Αποηθμίωςθ για θκικι βλάβθ
 Υποτροφίεσ που δεν φζρουν τα εννοιολογικά χαρακτθριςτικά του ειςοδιματοσ και τθσ παρ. 6
του άρκρου 24 του ν. 4386/2016
 Επιςτροφζσ καταβεβλθμζνων κεφαλαίων/δανείων
 Κοινωνικό Μζριςμα
 Ειςπραττόμενα από ςυηφγουσ χρθματικά ποςά, δυνάμει του άρκρου 1400 του Α.Κ., λόγω
αξίωςθσ ςυμμετοχισ ςτα αποκτιματα του γάμου (ςχετ. το ΔΕΑΦ 1017570/1.2.2018 ζγγραφό
μασ)
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 Ροςό που προκφπτει από τον πλειςτθριαςμό κατοικιϊν, προκειμζνου να καλυφκεί το τεκμιριο
τθσ ολοςχεροφσ τοκοχρεωλυτικισ απόςβεςθσ του ςτεγαςτικοφ δανείου (κωδικοί 727-728 του
Ρίνακα 5)
 Ρρονοιακά επιδόματα ΟΡΕΚΑ ςε χριμα
 Επίδομα γζννθςθσ άρκρο 1 και 10 του ν.4659/2020
 Αποηθμιϊςεισ, λοιπζσ παροχζσ ειδικοφ ςκοποφ που χορθγικθκαν ςε εργαηόμενουσ ι ςε μθ
ζχοντεσ εξαρτθμζνθ εργαςία ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου
διαςποράσ του COVID-19 και επιδόματα (περιλαμβάνεται και θ οικονομικι ενίςχυςθ αποηθμίωςθ που καταβλικθκε ςε επιςτιμονεσ πλθττόμενουσ από τον COVID-19)
 Ροςά που ειςπράχκθκαν εντόσ του ζτουσ 2020 ωσ προςωρινό μζτρο ενίςχυςθσ με τθ μορφι
επιςτρεπτζασ προκαταβολισ ςε επιχειριςεισ που επλιγθςαν οικονομικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ
και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ.
 Αποηθμιϊςεισ και λοιπζσ παροχζσ ειδικοφ ςκοποφ που χορθγικθκαν εξαιτίασ των ςυνεπειϊν
φυςικϊν καταςτροφϊν, όπωσ πλθμμφρεσ, ςειςμοί και λοιπζσ κεομθνίεσ (πχ. ο μεςογειακόσ
κυκλϊνασ «Ιανόσ», οι πλθμμφρεσ τθσ Εφβοιασ, ο ςειςμόσ ςτισ περιοχζσ των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων Σάμου, Ικαρίασ και Χίου τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου)
 Λοιπζσ περιπτϊςεισ (ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυγκαταλζγονται και ποςά που δεν ζχουν τα
εννοιολογικά γνωρίςματα του ειςοδιματοσ ιτοι δεν υπάρχει περιοδικότθτα και μόνιμθ πθγι
προζλευςθσ)
Τα ποςά που ζχουν καταβλθκεί εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ 2020, τα οποία ςφμφωνα με τισ
οικείεσ διατάξεισ δεν αποτελοφν ειςόδθμα και αφοροφν ςε κάκε είδουσ παροχζσ, αμοιβζσ,
επιδόματα, αποηθμιϊςεισ και ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των
ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του COVID-19 ι εξαιτίασ των ςυνεπειϊν διαφόρων φυςικϊν
καταςτροφϊν, δφναται να αποδεικνφονται με κάκε πρόςφορο μζςο.
Κατά τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του κωδικοφ 781-782 τθσ διλωςθσ, όταν ςυμπλθρϊνονται
ποςά που προζρχονται από πϊλθςθ ακινιτου, διάκεςθ λοιπϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, δάνεια,
κλθρονομιζσ, δωρεζσ ι γονικζσ παροχζσ χρθματικϊν ποςϊν ι λοιπζσ περιπτϊςεισ, επιλζγεται αν
αυτά ειςπράχκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι και ςτθ ςυνζχεια αν ειςπράχκθκαν ςτθν
αλλοδαπι επιλζγεται αν ζχουν ειςαχκεί ι όχι ςτθν Ελλάδα. Τα ποςά που ειςπράχκθκαν ςτθν
αλλοδαπι αλλά δεν ζχουν ειςαχκεί ςτθν Ελλάδα καλφπτουν μόνο δαπάνεσ απόκτθςθσ
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περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν αλλοδαπι ι δαπάνεσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν
θμεδαπι ςτισ περιπτϊςεισ που το τίμθμα καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι.
Επιςτροφι καταβεβλθμζνων κεφαλαίων/δανείων κ.λ.π. μπορεί να ςυμπλθρωκεί μόνο όταν το
ζτοσ που καταβλικθκαν τα ποςά, υπάγονταν ςε τεκμιριο. Συγκεκριμζνα, μπορεί να δθλωκεί
επιςτροφι εταιρικοφ ι Μετοχικοφ Κεφαλαίου ι χρθματικοφ ποςοφ δανείου που επιςτρζφεται
από τον δανειολιπτθ, μόνο εφόςον τα ζτθ που καταβλικθκαν αυτά τα ποςά (ωσ καταβεβλθμζνο
κεφάλαιο για αγορά επιχείρθςθσ, ςφςταςθ ι ςυμμετοχι ςε αφξθςθ κεφαλαίου, για αγορά
χρεογράφων, για χοριγθςθ δανείων προσ οποιονδιποτε), αποτελοφςαν δαπάνεσ απόκτθςθσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων και είχαν δθλωκεί ορκά και ςυνεπϊσ είχαν λθφκεί υπόψθ κατά τον
προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ του ζτουσ που καταβλικθκαν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κάκε
ποςό που καταβλικθκε για τθν απόκτθςι τουσ μειϊνει τα ποςά αυτά και αναγράφεται μόνο θ
τυχόν διαφορά που προκφπτει. Στθν περίπτωςθ πϊλθςθσ μετοχϊν εντόσ του εξεταηόμενου
φορολογικοφ ζτουσ, αναγράφεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν επιςτροφι του επενδεδυμζνου
κεφαλαίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτζσ αποκτικθκαν από 1.1.2014 και μετά, ενϊ το τυχόν
κζρδοσ, το οποίο αποτελεί ειςόδθμα, αναγράφεται είτε ςτον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται)
είτε ςτον Ρίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωςθ. Το ίδιο ιςχφει και για τα μικτά
αςφαλιςτικά ςυμβόλαια τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα με επενδφςεισ, όπου κατά τθ λιξθ τουσ ι
τθν πρόωρθ εξαγορά τουσ, δφναται να χρθςιμοποιθκεί για κάλυψθ τεκμθρίου, μόνο το μζροσ του
επιςτραφζντοσ επενδεδυμζνου κεφαλαίου που αναλογεί ςε κεφάλαιο που καταβλικθκε μετά
τθν 1.1.2018 (θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ διάταξθσ που ορίηει ότι οι καταβολζσ για
αςφαλιςτικά επενδυτικά ςυμβόλαια, κατά το μζροσ που αποτελοφν επενδυτικό προϊόν,
υπάγονται ςε τεκμιριο απόκτθςθσ) και ςυνεπϊσ να αναγραφεί ςτουσ κωδικοφσ 781-782,
κακόςον μόνο ποςά που αποτελοφςαν δαπάνεσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, είχαν
λθφκεί υπόψθ κατά τον προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ του ζτουσ που καταβλικθκαν και είχαν
δθλωκεί ωσ τεκμιριο όταν καταβλικθκαν, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν κάλυψθ
τεκμθρίων κατά τθν επιςτροφι τουσ.
Ομοίωσ, δφναται να περιλθφκεί ςτουσ κωδικοφσ αυτοφσ και το ποςό φόρου που τυχόν
επιςτράφθκε ςε φορολογοφμενο, ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν, ενϊ είχε δθλωκεί και
ςυμπεριλθφκεί ςτισ δαπάνεσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του φορολογικοφ ζτουσ που
καταβλικθκε.
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Ρροκειμζνου να καλυφκεί θ διαφορά που προκφπτει μεταξφ του τεκμαρτοφ και του ςυνολικοφ
ειςοδιματοσ κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 30 του ν.4172/2013, ειδικά για το φορολογικό
ζτοσ 2020, λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν διαμορφωκεί εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ (Covid19), ςτουσ κωδικοφσ (781)-(782) αναγράφονται και χρθματικά ποςά δωρεϊν ι γονικϊν παροχϊν,
με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φόρου δωρεάσ ι γονικισ παροχισ
εντόσ των μθνϊν Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, οι οποίεσ υποβλικθκαν μετά τθν 31.12.2020
κατόπιν παράταςθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ αρχικά με τθν απόφαςθ Α.1276/2020 (Βϋ
5635) και ςτθ ςυνζχεια με τθν απόφαςθ Α.1038/2021 (Βϋ 773) του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ καταβολι των χρθμάτων από τον δωρθτι ςτον δωρεοδόχο ζγινε εντόσ
του 2020.
Οι προνοιακζσ παροχζσ ΟΡΕΚΑ ςε χριμα που χορθγοφνται ςε άτομα με αναπθρία (ςχετ.
Ε.2077/20) μποροφν να καλφψουν τεκμιρια και να αναγραφοφν ςτουσ κωδικοφσ 781-782
χρθςιμοποιϊντασ ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Δεν αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ αυτοφσ, ςυνεπϊσ δεν καλφπτουν τεκμιρια, τα ποςά που
χορθγικθκαν αποκλειςτικά και μόνο για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων και ειδικϊν αναγκϊν του
φορολογοφμενου, όπωσ ενδεικτικά είναι τα ζξοδα κθδείασ τθσ περίπτωςθσ γϋ του άρκρου 4 του
ν.4520/2018, ι θ παροχι τθσ περίπτωςθσ κϋ του άρκρου 4 του ν.4520/2018 (θ χοριγθςθ
αςφαλιςτικισ ικανότθτασ ςε οριςμζνουσ μοναχοφσ, κλθρικοφσ κ.λ.π).
θ. Κωδικοί 783-784: Δθλϊνεται μόνο το τυχόν υπόλοιπο αχρθςιμοποίθτο μζροσ των ποςϊν που
είχαν ενταχκεί ςτισ διατάξεισ των άρκρων 88 του ν. 3259/2004 (Αϋ 149) και 18 του ν. 3842/2010
(Αϋ 58), το οποίο χρθςιμοποιικθκε κατά το εξεταηόμενο ζτοσ. Οι φορολογοφμενοι που κα
δθλϊςουν ποςά ςτουσ κωδικοφσ αυτοφσ, δφνανται να οδθγθκοφν ςτισ Δ.Ο.Υ. για ζλεγχο. Οι
κωδικοί αυτοί χρθςιμοποιοφνται μόνο για κάλυψθ δαπανϊν απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων.
κ. Κωδικοί 787-788: Ανάλωςθ κεφαλαίου που ιδθ φορολογικθκε ι απαλλαςςόταν από τον
φόρο.
ι. Ρροςτίκενται νζοι κωδικοί 423-424 με προςυμπλθρωμζνο ποςό ειςοδιματοσ που
προςδιορίςτθκε κατά τθν άςκθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ εντόσ του 2020 ςτο πλαίςιο
υφιςτάμενθσ ι παρελκοφςασ εργαςιακισ ςχζςθσ, κακϊσ και τθν αξία

των μετοχϊν που

χορθγικθκαν δωρεάν εντόσ του 2020 ςτο πλαίςιο προγραμμάτων διάκεςθσ μετοχϊν, ςτα οποία
τίκεται ωσ προχπόκεςθ θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων ι θ επζλευςθ ςυγκεκριμζνου
γεγονότοσ. Οι κωδικοί προςυμπλθρϊνονται, για πλθροφοριακοφσ λόγουσ, με βάςθ τθν
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θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ που κα λάβει θ Α.Α.Δ.Ε. από τισ εταιρίεσ, αλλά δεν κα ςυμμετζχουν
ςτθν εκκακάριςθ, κακόςον τελεί υπό αίρεςθ το πότε και πϊσ κα φορολογθκεί το
προςδιοριηόμενο κατά περίπτωςθ ειςόδθμα (ςχετ. Ε. 2208/2020 εγκφκλιοσ).
ια. Στουσ κωδικοφσ 429-430 «Λοιπά πλθροφοριακά ςτοιχεία - χρθματικά ποςά που δεν μειϊνουν
τθν ετιςια δαπάνθ», αναγράφονται χρθματικά ποςά τα οποία ζχουν ειςπραχκεί, αλλά με βάςθ
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ δεν καλφπτουν τεκμιρια. Υποχρεωτικι αναγραφι γίνεται μόνο αν τα
ποςά αυτά αποτελοφν ειςόδθμα, ενϊ δεν υπάγονται ςτθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ. Ροςά
που δεν αποτελοφν ειςόδθμα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποςά που αναγράφονται πρζπει να
αποδεικνφονται με τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ. Στουσ κωδικοφσ αυτοφσ
δφναται να αναγραφεί το επίδομα αλλοδαπισ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 14 του ΚΦΕ, το οποίο δεν καλφπτει τεκμιρια, διότι χορθγείται αποκλειςτικά και μόνο για
να ανταποκρικοφν οι δθμόςιοι λειτουργοί που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό, κατά τθ ρθτι διάταξθ
του νόμου, ςτθν ανάγκθ διαβίωςθσ ςτθν αλλοδαπι χϊρα και ςυνεπϊσ ζχει αποηθμιωτικό
χαρακτιρα και χορθγείται για κάλυψθ ςυγκεκριμζνων δαπανϊν, ςτισ οποίεσ αυτοί υποβάλλονται
εξαιτίασ τθσ υπθρεςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί.
ιβ. Στουσ κωδικοφσ 435-436 «Μθ ειςαχκζντα μερίςματα πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που
φορολογοφνται με τον ν. 4607/2019», αναγράφονται τα μερίςματα πλοιοκτθτριϊν εταιρειϊν που
ζχουν υπογράψει το νζο Συνυποςχετικό οικειοκελοφσ παροχισ, αλλά δεν ζχουν ειςαχκεί ςτθν
Ελλάδα. Τα ποςά αυτά απαλλάςςονται από τον φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ τισ διατάξεισ του
ν.27/1975 κακϊσ και από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013 και
καλφπτουν δαπάνεσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν αλλοδαπι ι απόκτθςθσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν θμεδαπι, ςτθν περίπτωςθ που το τίμθμα καταβλικθκε ςτθν
αλλοδαπι. Πταν το τίμθμα καταβάλλεται ςτθν αλλοδαπι, ενϊ το περιουςιακό ςτοιχείο βρίςκεται
ςτθν θμεδαπι, επιλζγεται, κατά τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν του Ρίνακα 5.2., θ
ζνδειξθ «καταβολι του τιμιματοσ ςτθν αλλοδαπι».
ιγ. Για τθ διλωςθ τθσ κατοικίασ προςϊπων που διαμζνουν ςε διαμερίςματα που ζχουν
εκμιςκωκεί από υπεργολάβουσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ (π.χ. ΜΚΟ, Διμοι κ.λ.π.), δθλαδι
πολιτϊν τρίτων χωρϊν που αιτοφνται ι/και λαμβάνουν διεκνι προςταςία και εντάςςονται ςε
προγράμματα

παροχισ

προςωρινισ

ςτζγαςθσ

ι/και

οικονομικοφ

βοθκιματοσ

που

πραγματοποιοφνται από τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ και τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, ςυμπλθρϊνεται, εφόςον υφίςταται υποχρζωςθ βάςει των ςχετικϊν διατάξεων του
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ΚΦΕ, θ ζνδειξθ «φιλοξενία», κακϊσ και ο κωδικόσ 801 με τον ΑΦΜ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ
νομικισ οντότθτασ που ζχει εκμιςκϊςει το εκάςτοτε διαμζριςμα. Ευνόθτο είναι ότι εν
προκειμζνω δεν τίκεται κζμα αποδοχισ τθσ φιλοξενίασ από τθν πλευρά του νομικοφ προςϊπου ι
τθσ νομικισ οντότθτασ, κακόςον δεν υποχρεοφνται ςε υποβολι εντφπου Ε1. Στθν περίπτωςθ που
οι επωφελοφμενοι των ςχετικϊν προγραμμάτων φιλοξενοφνται ςε Ανοιχτι Δομι Ρροςωρινισ
Υποδοχισ (containers), ςυμπλθρϊνουν ςτον Ρίνακα 6 του εντφπου Ε1 τθν ζνδειξθ «ςκθνίτθσ».
ιδ. Στισ περιπτϊςεισ ζγγαμων φορολογοφμενων που ζχουν γνωςτοποιιςει τθν επιλογι τουσ για
υποβολι χωριςτισ διλωςθσ και ο ζνασ εκ των δφο ςυηφγων δεν ζχει ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ
ςτθν κφρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτθτθ, είτε δωρεάν παραχωρθμζνθ, οφτε ςυμμετζχει ωσ
μιςκωτισ ςτθ μιςκωμζνθ κφρια κατοικία, ςυμπλθρϊνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του ςυηφγου
και τον κωδικό 092 που αφορά ςτθ φιλοξενία, επιλζγοντασ, κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι, τθν
ζνδειξθ που ζχει προςτεκεί «ςυνοίκθςθ με ςφηυγο».
ΠΙΝΑΚΑ 7 (ΠΟΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΑΦΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ Η΄ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΟ)
44. α) Στουσ κωδικοφσ 049-050 «Δαπάνθ αγοράσ αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν με θλεκτρονικά
μζςα πλθρωμισ», αναγράφεται το ποςό δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν με θλεκτρονικά μζςα
πλθρωμισ για τθν αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν και μζχρι το απαιτοφμενο, ςφμφωνα με τθν παρ.
6 του άρκρου 15, τθν παρ. 4 του άρκρου 40 του ν.4172/2013 και τθν παρ. 71 του άρκρου 72 του
ν.4172/2013 (Αϋ 167), όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 37 του ν.4797/2021 (Αϋ 66).
Ο φορολογοφμενοσ απαιτείται να ζχει πραγματοποιιςει τισ δαπάνεσ αυτζσ ςτθν θμεδαπι ι ςε
κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ. και να τισ ζχει εξοφλιςει με θλεκτρονικά μζςα
πλθρωμισ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ προζλευςθσ, όπωσ ενδεικτικά κάρτεσ και μζςα πλθρωμισ με
κάρτεσ *χρεωςτικζσ ι πιςτωτικζσ κάρτεσ, προπλθρωμζνεσ κάρτεσ (prepaid cards)+, πλθρωμι μζςω
λογαριαςμοφ πλθρωμϊν Ραροχϊν Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν του ν. 4537/2018 (μεταφορά πίςτωςθσ,
εντολζσ άμεςθσ χρζωςθσ, πάγιεσ εντολζσ, τραπεηικζσ ι ταχυδρομικζσ επιταγζσ), μζςω
θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking), θλεκτρονικοφ πορτοφολιοφ (e-wallet), paypal κ.λπ. κακϊσ
και θ καταβολι μετρθτϊν προσ Ραρόχουσ Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν του ν.4537/2018 (ςε γκιςζ ι ςε
μθχάνθμα easy-pay).
Οι δαπάνεσ αγοράσ αγακϊν και λιψθσ υπθρεςιϊν που ςυμπλθρϊνονται ςτουσ εν λόγω κωδικοφσ
είναι αυτζσ που ορίηονται με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 15 του
ν.4172/2013 και τθν απόφαςθ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν Α.1163/2020 (Βϋ 3119).
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Το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςό των δαπανϊν προςδιορίηεται ςε ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό
(30%) του πραγματικοφ ειςοδιματοσ, που προζρχεται από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ,
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ακίνθτθ περιουςία και μζχρι είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ
δαπανϊν. Ωσ πραγματικό ειςόδθμα επί του οποίου υπολογίηεται το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςό
δαπανϊν είναι κάκε ειςόδθμα που εμπίπτει ςτισ ωσ άνω κατθγορίεσ ειςοδθμάτων ανεξάρτθτα
από το γεγονόσ ότι φορολογείται αυτοτελϊσ ι με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15
ν. 4172/2013 ι με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 40 ν. 4172/2013 ι απαλλάςςεται
του φόρου.
Στθν περίπτωςθ που οι δαπάνεσ, που ζχουν πραγματοποιθκεί εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ
2020 και αφοροφν ςε καταβολζσ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και ΕΝΦΙΑ
(ανεξαρτιτωσ του χρόνου βεβαίωςθσ αυτϊν), δανειακζσ υποχρεϊςεισ προςωπικζσ ι
επαγγελματικζσ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό) και για ενοίκια,
υπερβαίνουν το εξιντα τοισ εκατό (60%) του πραγματικοφ ειςοδιματοσ, τότε το απαιτοφμενο
ποςοςτό δαπανϊν περιορίηεται ςτο είκοςι τοισ εκατό (20%), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ανωτζρω
δαπάνεσ ζχουν καταβλθκεί με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποςό
που καταβάλλεται για ενοίκιο κφριασ ι/και δευτερεφουςασ κατοικίασ του φορολογοφμενου,
επαγγελματικισ ςτζγθσ, κακϊσ και το ποςό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίασ των
εξαρτϊμενων τζκνων του που φοιτοφν ςε άλλθ πόλθ.
Στον υπολογιςμό του πραγματικοφ ειςοδιματοσ δεν περιλαμβάνονται το ςυνολικό ποςό τθσ
ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013 του φορολογικοφ ζτουσ 2020,
όλων των κατθγοριϊν ειςοδιματοσ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν πράξθ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου του φορολογικοφ ζτουσ 2020. Επιπροςκζτωσ, δεν περιλαμβάνεται το
ποςό τθσ διατροφισ που δίδεται από τον φορολογοφμενο ςτον/ςτθν διαηευγμζνο-θ ςφηυγο ι ςε
μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι/και ςε εξαρτϊμενο τζκνο του, εφόςον αυτό καταβάλλεται με
θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, κακϊσ και το ειςόδθμα που προκφπτει από τθν προςτικζμενθ
διαφορά τεκμθρίων τθσ παρ. 1 του άρκρου 34 του ν. 4172/2013.
Επίςθσ, δεν υπολογίηονται ςτο πραγματικό ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία-ςυντάξεισ και
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, θ αποηθμίωςθ τθσ παρ.3 του άρκρου 15 του ΚΦΕ, το αςφάλιςμα
τθσ παρ. 4 του άρκρου 15 του ΚΦΕ, το επίδομα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
ανζργων, κακϊσ και το επίδομα αναηιτθςθσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο δράςεων ςυμβουλευτικισ
(παρ. 5 άρκρου 64 ν.4756/2020), θ αγροτικι επιδότθςθ πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ, θ είςπραξθ
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αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ ι οικονομικισ ενίςχυςθσ λόγω διάλυςθσ αλιευτικοφ ςκάφουσ, κακϊσ
και οι ζκτακτεσ αποηθμιϊςεισ, αμοιβζσ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που
χορθγικθκαν ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του COVID-19
και αποτελοφν ειςόδθμα.
Οι ςυγκεκριμζνοι κωδικοί δεν προςυμπλθρϊνονται από τθν Α.Α.Δ.Ε., αλλά το ελάχιςτο
απαιτοφμενο ποςό αναγράφεται από τουσ φορολογοφμενουσ. Ρροσ διευκόλυνςθ του
υπολογιςμοφ αυτοφ, θ Α.Α.Δ.Ε. αναρτά τθν θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ
και οι φορολογοφμενοι ζχοντασ οι ίδιοι το βάροσ τθσ απόδειξθσ, αναγράφουν τα ποςά αυτά που
πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ. Δαπάνεσ οι οποίεσ ζχουν μεν εξοφλθκεί με
θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, αλλά δεν περιλαμβάνονται ςτθν αναρτϊμενθ πλθροφόρθςθ,
ςυμπεριλαμβάνονται εφόςον πλθροφν τισ ίδιεσ προχποκζςεισ και αποδεικνφονται από τον
φορολογοφμενο με κάκε πρόςφορο μζςο.
Σε περίπτωςθ που κάποια από τα δικαιολογθτικά που αφοροφν δαπάνεσ αγοράσ αγακϊν και
λιψθσ υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, ζχουν κατατεκεί
ςτον εργοδότθ του φορολογοφμενου ι ςτο αςφαλιςτικό ταμείο/ αςφαλιςτικι εταιρία που είναι
αςφαλιςμζνοσ, προκειμζνου να αποηθμιωκεί για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των δαπανϊν,
λαμβάνεται υπόψθ μόνο το τυχόν μζροσ τθσ δαπάνθσ που επιβαρφνκθκε ο ίδιοσ ο
φορολογοφμενοσ. Ενδεικτικά παραδείγματα τζτοιων δαπανϊν αποτελοφν οι φαρμακευτικζσ
δαπάνεσ, οι δαπάνεσ για τθν αγορά ορκοπεδικϊν ειδϊν (νάρκθκεσ, κθδεμόνεσ, υποδιματα
κ.λ.π.), αναλϊςιμων νοςθλευτικϊν υλικϊν, αναπθρικϊν βοθκθτικϊν οργάνων (πατερίτςεσ,
αναπθρικά αμαξίδια, ςτρϊματα κατάκλιςθσ κ.λ.π.), ειδικϊν μθχανθμάτων (νεφελοποιθτζσ,
ςυςκευζσ αναρρόφθςθσ, φιάλεσ οξυγόνου κ.λ.π.), οι δαπάνεσ για ζξοδα μετακίνθςθσ και
διαμονισ των αςφαλιςμζνων, οι δαπάνεσ για νοςιλια, οι δαπάνεσ για βρεφονθπιακοφσ
ςτακμοφσ κ.λ.π., όταν δεν καλφπτονται ςτο ςφνολό τουσ από εργοδότεσ, αςφαλιςτικά ταμεία και
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ δφναται να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ φορολογουμζνουσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι δεν αποτελοφν δαπάνεσ που εκπίπτουν με βάςθ άλλθ φορολογικι διάταξθ.
Ρροκειμζνου να λθφκοφν αυτά τα ποςά υπόψθ, απαιτείται βεβαίωςθ του εργοδότθ ι του
αςφαλιςτικοφ ταμείου ι τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, θ οποία εκδίδεται κατόπιν αίτθςθσ του
φορολογοφμενου και από τθν οποία να προκφπτουν τα ακόλουκα:
i) Τα ςτοιχεία του προςϊπου για το οποίο καταβλικθκε θ δαπάνθ,
ii) το ςυνολικό ποςό τθσ δαπάνθσ, για το οποίο υποβλικθκαν δικαιολογθτικά,
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iii) το ποςό τθσ δαπάνθσ που καλφφκθκε από τον εργοδότθ ι το αςφαλιςτικό ταμείο ι τθν
αςφαλιςτικι επιχείρθςθ και
iv) το υπόλοιπο ποςό τθσ δαπάνθσ με το οποίο επιβαρφνεται ο φορολογοφμενοσ.
Στθν περίπτωςθ που θ βεβαίωςθ εκδοκεί κατά το επόμενο ζτοσ από το ζτοσ που κατεβλικθςαν
οι δαπάνεσ, είτε υποβάλλεται τροποποιθτικι διλωςθ βάςει του άρκρου 19 του ν. 4174/2013 για
το ζτοσ που κατεβλικθςαν είτε δθλϊνονται για να εκπζςουν ςτο ζτοσ χοριγθςθσ τθσ βεβαίωςθσ.
Μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 18 του ν. 4172/2013, οι ιατρικζσ δαπάνεσ δεν μειϊνουν τον
φόρο (ΡΟΛ.1112/2017 εγκφκλιοσ), αλλά οι εν λόγω δαπάνεσ δθλϊνονται μαηί με τισ λοιπζσ
δαπάνεσ του φορολογοφμενου ςτουσ κωδικοφσ 049-050 (Α.1163/2020 απόφαςθ του
Υφυπουργοφ Οικονομικϊν).
Επίςθσ, ςε περίπτωςθ κοινισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ εγγάμων, όπου καλφπτεται το
απαιτοφμενο ποςό δαπανϊν από οποιονδιποτε εκ των δυο ςυηφγων ι μερϊν ςυμφϊνου
ςυμβίωςθσ, το τυχόν πλεονάηον ποςό δφναται, κατά τον προςδιοριςμό του φόρου ειςοδιματοσ,
να μεταφερκεί ςτον άλλο ςφηυγο ι ςτο άλλο μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ για τυχόν κάλυψθ του
ελάχιςτα απαιτοφμενου ποςοφ δαπανϊν. Ακόμθ ςτθν ίδια ωσ άνω περίπτωςθ, όταν ζνασ εκ των
δυο ςυηφγων ι μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ανικει ςτα πρόςωπα των περιπτϊςεων για τα
οποία δεν απαιτείται θ πραγματοποίθςθ δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ και εφόςον
πραγματοποιεί δαπάνεσ με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, τότε το δθλωκζν ποςό των δαπανϊν
του δφναται κατά τον προςδιοριςμό του φόρου να μεταφερκεί ςτον άλλο ςφηυγο ι ςτο άλλο
μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ για τυχόν κάλυψθ του ελάχιςτα απαιτοφμενου ποςοφ δαπανϊν.
Εάν το δθλωκζν ποςό δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ υπολείπεται του απαιτοφμενου
ποςοφ δαπανϊν, ο φόροσ που προκφπτει κατά τθν εφαρμογι τθσ κλίμακασ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 15

ι τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 40 του ν.4172/13, κατά περίπτωςθ,

προςαυξάνεται ωσ εξισ:
(i) Σε περίπτωςθ που το δθλωκζν ποςό με θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ είναι υψθλότερο του είκοςι
τοισ εκατό (20%) του πραγματικοφ ειςοδιματοσ που προζρχεται από μιςκωτι εργαςία,
ςυντάξεισ, ακίνθτθ περιουςία και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ο φόροσ προςαυξάνεται κατά
το ποςό που προκφπτει από τθ κετικι διαφορά μεταξφ του απαιτοφμενου και του δθλωκζντοσ
ποςοφ δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, πολλαπλαςιαηόμενθ με ςυντελεςτι ζντεκα τοισ
εκατό (11%).
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(ii) Σε περίπτωςθ που το δθλωκζν ποςό με θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ υπολείπεται του 20% του
πραγματικοφ ειςοδιματοσ που προζρχεται από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ, ακίνθτθ περιουςία
και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ο φόροσ προςαυξάνεται κατά το ποςό που προκφπτει από τθ
κετικι διαφορά μεταξφ του είκοςι τοισ εκατό (20%) του πραγματικοφ ειςοδιματοσ που
προζρχεται από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και του
δθλωκζντοσ ποςοφ δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, πολλαπλαςιαηόμενθ με
ςυντελεςτι είκοςι δφο τοισ εκατό (22%) και, επιπροςκζτωσ, κατά το ποςό που προκφπτει από τθ
κετικι διαφορά μεταξφ του απαιτοφμενου ποςοφ δαπανϊν και του είκοςι τοισ εκατό (20%) του
πραγματικοφ ειςοδιματοσ που προζρχεται από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ και επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, πολλαπλαςιαηόμενθ με ςυντελεςτι ζντεκα τοισ εκατό (11%).
Ο φόροσ δεν προςαυξάνεται για τουσ φορολογοφμενουσ :
i) που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, θ οποία, ςφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που
εκδόκθκαν για τον προςδιοριςμό των πλθττόμενων επιχειριςεων από τθν εξάπλωςθ τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID - 19, κεωρικθκε ωσ πλθττόμενθ για οποιοδιποτε χρονικό
διάςτθμα εντόσ του ζτουσ 2020.
ii) των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ ανεςτάλθ για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα εντόσ του
ζτουσ 2020 λόγω των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID -19,
ςφμφωνα με το άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 14.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Α'
64), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρκρο 11 τθσ από 20.3.3020
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Α' 68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020
(Α' 83) και το άρκρο 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235),
iii) των οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ ανεςτάλθ κατά τθ διάρκεια οποιουδιποτε διαςτιματοσ
εντόσ του 2020 με βάςθ το άρκρο εξθκοςτό τρίτο τθσ από 30.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου (Α' 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπωσ αυτό
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν από 1.5.2020 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Α'
90), θ οποία κυρϊκθκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104),
iv) εντάχκθκαν ςτον μθχανιςμό ενίςχυςθσ «ΣΥΝ-ΕΓΑΣΙΑ» ανεξαρτιτωσ χρονικοφ διαςτιματοσ
εντόσ του 2020, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρκρο 123 του ν. 4714/2020
(Α'148), όπωσ τα πρόςωπα αυτά κα αποςταλοφν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από το Υπουργείο
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων,
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v) είναι ιδιοκτιτεσ ακινιτων, που ζλαβαν μειωμζνο μίςκωμα εντόσ του 2020, για το οποίο ζχει
υποβλθκεί ζςτω και μία εγκεκριμζνθ διλωςθ COVID - 19, κατόπιν ςχετικισ επεξεργαςίασ από τθν
Α.Α.Δ.Ε., ςφμφωνα με το άρκρο δεφτερο τθσ από 20.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου,
θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020, όπωσ διαμορφϊκθκε με τθν παρ. 2 του
άρκρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 227) και τθν παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104),
όπωσ ιςχφουν μετά και τθν τροποποίθςι τουσ με το άρκρο 54 του ν. 4758/2020 (Α' 242),
vi) είχαν ςυμπλθρϊςει το εξθκοςτό (60ό) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2019.
β) Στουσ κωδικοφσ 059–060 όπου αναγράφονται οι δωρεζσ χρθματικϊν ποςϊν που προβλζπονται
ςτο άρκρο 19 του ΚΦΕ, αναγράφονται και ποςά που ζχουν καταβλθκεί μζςω e-banking ι
οποιουδιποτε άλλου θλεκτρονικοφ μζςου πλθρωμϊν, εφόςον αυτό αποδεικνφεται από τθν
κίνθςθ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του καταβάλλοντα ι από οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό
εκδϊςει το πιςτωτικό ίδρυμα. Ομοίωσ, δφνανται να αναγράφονται και τα χρθματικά ποςά των
δωρεϊν που ζχουν καταβλθκεί μζςω ΕΛΤΑ και κατατίκενται ςτα καταςτιματα των Ελλθνικϊν
Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) υπζρ φορζων τθσ ΡΟΛ 1010/2014 απόφαςθσ (Β' 4). Από το φορολογικό
ζτοσ 2020 και εξισ επί των ανωτζρω δωρεϊν αναγνωρίηεται προσ ζκπτωςθ από τον φόρο
ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%), εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 19
του ν. 4172/2013. Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ των εν λόγω δωρεϊν μζςω ΕΛΤΑ απαιτείται,
αντί του γραμματίου είςπραξθσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που αναφζρεται ςτθν ΡΟΛ 1088/2015
Απόφαςθ ΓΓΔΕ (Β' 763), αποδεικτικό κατάκεςθσ που εκδίδεται από τα ΕΛΤΑ ςτο οποίο κα πρζπει
να αναγράφονται ο αρικμόσ του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ (αρικμόσ ςυναλλαγισ), το ποςό τθσ
δωρεάσ, κακϊσ και θ θμερομθνία κατάκεςθσ του εν λόγω ποςοφ. Στουσ ίδιουσ κωδικοφσ
αναγράφονται και οι δωρεζσ ςε ακλθτικά ςωματεία, όπωσ ορίςτθκαν με τθν Α.1468/2019
απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν.
γ) Κωδικοί 077-078: Συμπλθρϊνεται το διπλάςιο ποςό του μιςκϊματοσ που καταβλικθκε για
επιχείρθςθ τριτογενοφσ τομζα που είναι εγκατεςτθμζνθ ςε κτιριο τθσ περιοχισ «Γεράνι» ι
«Μεταξουργείο» του Ιςτορικοφ Κζντρου τθσ Ακινασ, το οποίο εκπίπτει από το φόρο ειςοδιματοσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. Β2 των άρκρων 43 και 44 του ν.4030/2011. Θ ζκπτωςθ αυτι
διενεργείται κάκε χρόνο και κατ’ ανϊτατο όριο για μια πενταετία από τον χρόνο πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ (ΡΟΛ 1096/2012 κοινι υπουργικι απόφαςθ Βϋ1162). Οι φορολογοφμενοι που
ωφελοφνται του πιο πάνω κινιτρου τθσ ζκπτωςθσ του διπλάςιου μιςκϊματοσ που καταβάλλεται
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από τον φόρο ειςοδιματοσ, οφείλουν να αποςτείλουν ςτθ Δ.Ο.Υ, με τουσ προβλεπόμενουσ
τρόπουσ, τα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ ΡΟΛ.1096/2012 (ΦΕΚ Βϋ 1162) Α.Υ.Ο.
δ) Στουσ κωδικοφσ 663-664 αναγράφονται τα ποςά επζνδυςθσ για παραγωγι οπτικοακουςτικοφ
ζργου του άρκρου 71 Ε του ν. 4172/2013, οι διατάξεισ του οποίου ενςωματϊκθκαν ςτον ΚΦΕ με
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 116 του ν. 4549/2018 και τροποποιικθκαν με το άρκρο 12 του ν.
4704/2020 (Ε. 2189/2020).
ε) Στουσ κωδικοφσ 055-056 και 057-058 αναγράφονται τα ποςά δαπάνθσ για τθν ιδιωτικι
χρθματοδότθςθ πολιτικοφ κόμματοσ ι ςυναςπιςμοφ κομμάτων, κακϊσ και για τθν ιδιωτικι
χρθματοδότθςθ υποψθφίων ι αιρετϊν αντιπροςϊπων τθσ Βουλισ των Ελλινων και του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, αντίςτοιχα (άρκρο 8 ν. 3023/2002, όπωσ ιςχφει). Σφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 19 του ν.4172/2013 (θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ. 1 του
άρκρου 45 του ν.4472/2017), ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) επί των ανωτζρω ποςϊν που
χορθγοφνται ςε δικαιοφχουσ χρθματοδότθςθσ τθσ περ. ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του
ν.3023/2002, όπωσ ιςχφει, εκπίπτει από τον φόρο, με τθν προχπόκεςθ ότι τα ποςά αυτά
υπερβαίνουν ςτθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ τα εκατό (100) ευρϊ. Επιπλζον, το ςυνολικό
ποςό των εν λόγω δαπανϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το πζντε τοισ εκατό (5%) του
φορολογθτζου ειςοδιματοσ του χρθματοδότθ και με τθν επιφφλαξθ των παρ. 1, 2 και 5 του
άρκρου 8 του ν. 3023/2002.
Θ ιδιωτικι χρθματοδότθςθ πολιτικοφ κόμματοσ ι ςυναςπιςμοφ κομμάτων, από το ίδιο
πρόςωπο/χρθματοδότθ, κατά τθ διάρκεια του ίδιου ζτουσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το ποςό
των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων ςτον υπολογιςμό του εν λόγω
ορίου των ποςϊν τθσ αποηθμίωςθσ βουλευτϊν και ευρωβουλευτϊν και των ςυντάξεων
βουλευτϊν και ευρωβουλευτϊν που διατίκενται ςτα κόμματα ι ςε ςυναςπιςμοφσ κομμάτων).
Αντίςτοιχα, θ χρθματοδότθςθ υποψθφίου ι/και αιρετοφ αντιπροςϊπου τθσ Βουλισ των Ελλινων
και του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου από το ίδιο πρόςωπο/χρθματοδότθ, κατά τθ διάρκεια του
ίδιου ζτουσ, δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το ποςό των πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ (άρκρο 8
ν.3023/2002).
Κάκε ποςό χρθματοδότθςθσ προσ πολιτικά κόμματα ι ςυναςπιςμοφσ κομμάτων, κακϊσ και προσ
υποψθφίουσ ι/και αιρετοφσ αντιπροςϊπουσ τθσ Βουλισ των Ελλινων και του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου που υπερβαίνει τα 500 ευρϊ, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μζςω των
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τραπεηικϊν λογαριαςμϊν που τθροφνται από τουσ δικαιοφχουσ χρθματοδότθςθσ, με ονομαςτικι
κατάκεςθ. Θ χρθματοδότθςθ με ποςά μικρότερα των ανωτζρω μπορεί να πραγματοποιείται με
οποιαδιποτε μζκοδο επιτρζπει τθ ςφνδεςθ του προςφερόμενου ποςοφ με κάποιο φυςικό
πρόςωπο το οποίο να μπορεί να ταυτοποιθκεί. Σε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ χωρίσ τραπεηικι
κατάκεςθ ςτουσ προαναφερκζντεσ λογαριαςμοφσ εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξθ είςπραξθσ,
ςτθν οποία αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο και ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου ι ο αρικμόσ
δελτίου ταυτότθτασ του κατακζτοντοσ προςϊπου (άρκρα 7 και 7β ν. 3023/2002).
Τα πρόςωπα που χρθματοδοτοφν τουσ ωσ άνω δικαιοφχουσ φυςικά πρόςωπα με ποςά άνω των
300 ευρϊ ανεξαρτιτωσ τρόπου χρθματοδότθςθσ, ελζγχονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 32 του ν.4172/2013 και υποχρεοφνται να ςυμπεριλάβουν το ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ
ςτον πίνακα 5.2 (κωδικοί 725-726) τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων.
Για τθν ιδιωτικι χρθματοδότθςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων του ν.3023/2002, για τον
ζλεγχο των οικονομικϊν των πολιτικϊν κομμάτων και βουλευτϊν.
ςτ) Οι κωδικοί 623-624 ςυμπλθρϊνονται με τθν πραγματοποιθκείςα παραγωγικι επζνδυςθ από
τισ επιχειριςεισ που ζχουν κάνει χριςθ των εν λόγω κινιτρων προκειμζνου να αφαιρεκεί το ποςό
τθσ απαλλαγισ από τθν καταβολι φόρου επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ κατά το τρζχον
φορολογικό ζτοσ ςτο πλαίςιο των διατάξεων του ν. 3908/2011 (Αϋ 8) (φορολογικι απαλλαγι ν.
3908/2011) και του ν. 4399/2016 (Αϋ 117) (φορολογικι απαλλαγι ν.4399/2016) μετά τθν
τροποποίθςι του με τον ν. 4605/2019. Με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ περ .α’ τθσ παρ.1 του άρκρου
10 του ν.4399/2016, ςτα επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτα κακεςτϊτα ενιςχφςεων του
υπόψθ νόμου παρζχεται το είδοσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ που ςυνίςταται ςτθν
απαλλαγι από τθν καταβολι φόρου ειςοδιματοσ επί των πραγματοποιοφμενων προ φόρου
κερδϊν, τα οποία προκφπτουν με βάςθ τθ φορολογικι νομοκεςία, από το ςφνολο των
δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ. Ωσ κζρδθ που προκφπτουν με βάςθ τθ φορολογικι νομοκεςία
νοοφνται τα φορολογθτζα κζρδθ, μετά τθν αφαίρεςθ των φορολογικϊν ηθμιϊν παρελκουςϊν
ετϊν. Τα ανωτζρω ζχουν εφαρμογι και για το ποςό τθσ φορολογικισ απαλλαγισ που
υπολογίηεται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 4 του ν.3908/2011. Το δικαίωμα ζναρξθσ
χριςθσ τθσ ωφζλειασ του κινιτρου τθσ φορολογικισ απαλλαγισ κεμελιϊνεται με τθν
πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του 50% του κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου από το αρμόδιο
όργανο ελζγχου.
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η) Στουσ νζουσ κωδικοφσ 625-626 ςυμπλθρϊνονται οι ειςφορζσ κεφαλαίου των επενδυτϊν
(«επενδυτικοί άγγελοι/angel investors») που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 70Α του
ν.4172/2013 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 49 του ν. 4712/2020 (Α' 146). Από το φορολογθτζο
ειςόδθμα του «επενδυτικοφ αγγζλου» (επενδυτι) εκπίπτει ποςό ίςο με το πενιντα τοισ εκατό
(50%) του ποςοφ τθσ ειςφοράσ κεφαλαίου ςε επιχειριςεισ *Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (ΑΕ), Εταιρείεσ
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) και Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ (ΙΚΕ) με ζδρα τθν Ελλάδα+,
που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Νεοφυϊν Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ζρευνασ και Τεχνολογίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, αναλογικά ανά κατθγορία
δθλωκζντοσ ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου πραγματοποιικθκε θ
ειςφορά κεφαλαίου *ςχετικι θ αρικμ. 39937/2021 (Β' 1415) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ+.
Το ποςό τθσ ζκπτωςθσ υπολογίηεται επιμεριςτικά ανά κατθγορία και κατ’ αναλογία του
δθλωκζντοσ ειςοδιματοσ. Θ ζκπτωςθ δφναται να εφαρμόηεται για ειςφορά κεφαλαίου μζχρι του
ςυνολικοφ ποςοφ των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) ευρϊ ανά φορολογικό ζτοσ, οι δε ειςφορζσ
αυτζσ διενεργοφνται ςε ζωσ τρεισ (3), κατά τον μζγιςτο αρικμό, διαφορετικζσ νεοφυείσ
επιχειριςεισ και μζχρι του ποςοφ των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ ανά επιχείρθςθ. Θ ζκπτωςθ
από το φορολογθτζο ειςόδθμα του «επενδυτικοφ αγγζλου» πραγματοποιείται με τθν αναγραφι
του ποςοφ τθσ ειςφοράσ κεφαλαίου ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του φορολογικοφ
ζτουσ ςτο οποίο αυτό καταβλικθκε, με τθν προχπόκεςθ θ πραγματοποίθςθ τθσ ειςφοράσ
κεφαλαίου να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ. Το δικαίωμα ζκπτωςθσ από το φορολογθτζο ειςόδθμα, παρζχεται
τόςο ςτουσ φορολογοφμενουσ που ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν θμεδαπι όςο και
ςτουσ φορολογικοφσ κάτοικουσ αλλοδαπισ.
θ) Στουσ νζουσ κωδικοφσ 627- 628 ςυμπλθρϊνεται το ςυνολικό ποςό των δαπανϊν που ζχουν
πραγματοποιθκεί εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ 2020 και αφοροφν ςτθ λιψθ υπθρεςιϊν για
ενεργειακι, λειτουργικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ κτιρίων του άρκρου 39Β του ν.4172/2013. Με
τισ διατάξεισ αυτζσ αναγνωρίηεται ςτο εξισ μείωςθ από το φόρο ειςοδιματοσ των φυςικϊν
προςϊπων, επί του ποςοφ των δαπανϊν που αφοροφν ςτθ λιψθ υπθρεςιϊν για τθν αιςκθτικι,
λειτουργικι και ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων, τα οποία δεν ζχουν ιδθ ενταχκεί ι δεν κα
ενταχκοφν ςε πρόγραμμα αναβάκμιςθσ κτιρίων και εφόςον οι εν λόγω δαπάνεσ
πραγματοποιοφνται με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ μζςου πλθρωμισ ι μζςω παρόχου υπθρεςιϊν
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πλθρωμϊν. Οι δαπάνεσ μειϊνουν, ιςόποςα κατανεμθμζνεσ ςε περίοδο τεςςάρων (4) ετϊν, ςε
ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) του φψουσ τουσ, τον φόρο ειςοδιματοσ των φυςικϊν
προςϊπων, μζχρι του αναλογοφντοσ για κάκε φορολογικό ζτοσ φόρου, με ανϊτατο ςυνολικά
όριο δαπάνθσ τισ δεκαζξι χιλιάδεσ (16.000) ευρϊ. Αν το ποςό τθσ πίςτωςθσ που δικαιοφται ο
φορολογοφμενοσ για το οικείο φορολογικό ζτοσ είναι μεγαλφτερο από τον φόρο που αναλογεί, το
πλεονάηον ποςό δεν επιςτρζφεται, δεν ςυμψθφίηεται με άλλθ φορολογικι υποχρζωςθ, δεν
μεταφζρεται και δεν εκπίπτει ςε επόμενο φορολογικό ζτοσ οφτε μεταφζρεται προσ ζκπτωςθ ςτον
άλλο ςφηυγο ι ςτο ζτερο μζροσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.
Οι «επιλζξιμεσ δαπάνεσ» αναγνωρίηονται για τθ μείωςθ του φόρου, εφόςον :
i) πραγματοποιοφνται από 1/1/2020 ζωσ και 31/12/2022 ςε ακίνθτα που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα
και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από επιχειριςεισ με φορολογικι κατοικία ςτθν Ελλάδα ι
που διατθροφν μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν θμεδαπι και
ii) δεν ζχουν εκπζςει ωσ δαπάνθ από τα ακακάριςτα ζςοδα επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΦΕ.
Το ποςό τθσ μείωςθσ του φόρου που δικαιοφται ο φορολογοφμενοσ υπολογίηεται επί ανϊτατου
ςυνολικοφ ορίου δαπάνθσ δεκαζξι χιλιάδων (16.000) ευρϊ, για όλα τα ζτθ, ιτοι 2020, 2021 και
2022. Το ανϊτατο ποςό μείωςθσ που δικαιοφται ο φορολογοφμενοσ ανζρχεται ςυνολικά ςτο
ποςό των ζξι χιλιάδων τετρακοςίων (6.400) ευρϊ, κατανεμθμζνο ςτο ζτοσ που πραγματοποιείται
θ δαπάνθ ι μζροσ αυτισ και ςτα τρία επόμενα ζτθ (Σχετ. Α. 1090/2021 κοινι υπουργικι
απόφαςθ).
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ μείωςθ του φόρου από το ποςό των δαπανϊν, αποτελεί θ
απόδειξι τουσ με νόμιμα παραςτατικά του ν. 4308/2014 και θ εξόφλθςι τουσ με θλεκτρονικά
μζςα πλθρωμισ ι μζςω παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. Στα παραςτατικά απαιτείται να
αναγράφεται διακριτά το ποςό που αφορά αποκλειςτικά ςτθ λιψθ υπθρεςιϊν, διότι μόνο αυτό
το μζροσ τθσ δαπάνθσ εμπίπτει ςτισ εν λόγω διατάξεισ, όχι το μζροσ που αφορά ςτα υλικά που
χρθςιμοποιικθκαν.
κ) Στουσ κωδικοφσ 629- 630 ςυμπλθρϊνονται οι δωρεζσ προσ το «Κζντρο Ρολιτιςμοφ Κδρυμα
Σταφροσ Νιάρχοσ» (ν. 3785/2009).
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ι) Στουσ κωδικοφσ 631-632 ςυμπλθρϊνονται οι δωρεζσ προσ τθν Επιτροπι «Ελλάδα 2021»
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 34 του ν.4647/2019.
ΠΙΝΑΚΑ 8 (ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΩΝ)
45.Για τα εξαρτϊμενα μζλθ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 11 του ΚΦΕ (άγαμα τζκνα,
ανιόντεσ, ανιλικοι ορφανοί ςυγγενείσ, αδζλφια με αναπθρία κ.λ.π.) θ αναγραφι του ΑΦΜ είναι
υποχρεωτικι και για τα εξαρτϊμενα μζλθ άνω των 18 ετϊν, αλλά και για τα εξαρτϊμενα μζλθ
κάτω των 18, εφόςον τουσ ζχει αποδοκεί ΑΦΜ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ.
46.Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το όνομα, το ζτοσ γζννθςθσ, θ ςχολι ι το ςχολείο, ο ΑΦΜ ςτισ
περιπτϊςεισ που ζχει εκδοκεί και ο ΑΜΚΑ. Οι φορολογοφμενοι που δεν επικυμοφν να
γνωςτοποιιςουν τον ΑΜΚΑ των εξαρτϊμενων μελϊν τουσ, υποβάλλουν τισ δθλϊςεισ τουσ
χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αποςτολι με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ. Επίςθσ
ςυμπλθρϊνεται και το ςχετικό πεδίο, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, ότι πρόκειται για ανιλικα
εξαρτϊμενα τζκνα που είναι υπόχρεα ςε υποβολι διλωςθσ και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του
ανιλικου που υποχρεοφται να υποβάλει διλωςθ.
47.Στθν περίπτωςθ που οι ζγγαμοι επιλζξουν να υποβάλλουν χωριςτζσ δθλϊςεισ και
προκειμζνου να τφχουν και οι δφο τθσ μείωςθσ του άρκρου 16 του ΚΦΕ, ςυμπλθρϊνουν και οι
δφο τον Ρίνακα αυτόν.
48. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι λφςθσ του γάμου ι του ςυμφϊνου
ςυμβίωςθσ, τα τζκνα κεωρείται ότι βαρφνουν και τουσ δφο γονείσ, οι οποίοι δικαιοφνται τθν
μείωςθ του φόρου του άρκρου 16 του ΚΦΕ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι

μιςκωτοί ι

ςυνταξιοφχοι ι κατϋ επάγγελμα αγρότεσ και το αγροτικό ειςόδθμά τουσ είναι μεγαλφτερο από το
50% του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ (Ε.2103/2021 εγκφκλιοσ).
ΠΙΝΑΚΑ 9 (ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟΤ)
49.Οι κωδικοί 995-996 χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να εφαρμοςτεί ο ςυντελεςτισ τριάντα
τρία τοισ εκατό (33%) που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 29 του
ΚΦΕ ςτο ειςόδθμα από προςαφξθςθ περιουςίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 21. Δθλϊςεισ με
ςυμπλθρωμζνα τζτοια ποςά υποβάλλονται μόνο ςτθ Δ.Ο.Υ. και μόνο από φορολογοφμενουσ που
υποβάλλουν αρχικζσ ι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 1
του άρκρου 18 και τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) αντίςτοιχα. Δεν
απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν για τθν ςυμπλιρωςθ αυτϊν των κωδικϊν.
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50. Eιδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020, οι κωδικοί 985-986 προςυμπλθρϊνονται, με τθν ζνδειξθ
με αρικμό «1» ςτισ περιπτϊςεισ που ο φορολογοφμενοσ ι θ ςφηυγόσ του/Μζροσ Συμφϊνου
Συμβίωςθσ (Μ.Σ.Σ.), υπάγονται ςτισ διατάξεισ των υποπεριπτϊςεων (i) ζωσ (v) τθσ παρ. 70α ι ςτισ
αντίςτοιχεσ υποπεριπτϊςεισ (i) ζωσ (v) τθσ παρ. 71α του άρκρου 72 του ν.4172/2013.
Άρκρο 6
Δικαιολογθτικά που ςυνυποβάλλονται ι φυλάςςονται για μελλοντικό ζλεγχο
Στισ περιπτϊςεισ που θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων υποβάλλεται
χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., ι αποςτζλλεται με τουσ προβλεπόμενουσ τρόπουσ,
ςυνυποβάλλονται,

κατά

περίπτωςθ,

τα

απαιτοφμενα

δικαιολογθτικά,

ςε

ευκρινι

φωτοαντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν.4250/2014,
ενϊ όταν οι δθλϊςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά, τα ωσ άνω δικαιολογθτικά φυλάςςονται από
τον φορολογοφμενο για μελλοντικό ζλεγχο.
1. Τα ζντυπα τθσ αναλυτικισ κατάςταςθσ για τα μιςκϊματα ακίνθτθσ περιουςίασ (Ε2) και τθσ
κατάςταςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (Ε3) ςυνυποβάλλονται
με τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, ανάλογα με τθν κατθγορία των
δθλοφμενων ειςοδθμάτων, αποτελοφν αδιαίρετθ ενότθτα με αυτιν και πρζπει να
ςυμπλθρϊνονται ςε όλεσ τισ ενδείξεισ τουσ. Τα προαναφερκζντα ιςχφουν και για το ζντυπο
διλωςθσ κατοχισ μθχανθμάτων ζργων (Ε16), το οποίο δεν ςυνυποβάλλεται αλλά φυλάςςεται
από τον φορολογοφμενο για μελλοντικό ζλεγχο.
2. Θ αναλυτικι κατάςταςθ για τα μιςκϊματα ακινιτων (Ε2) και θ κατάςταςθ οικονομικϊν
ςτοιχείων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (Ε3), ςε περίπτωςθ υποβολισ τθσ διλωςθσ ςε
φυςικι μορφι, μπορεί να υποβλθκοφν ςε προεκτυπωμζνα ζντυπα από τουσ υπόχρεουσ που
ζχουν τθ δυνατότθτα προεκτφπωςισ τουσ με μθχανογραφικά μζςα, τα οποία, όμωσ, πρζπει να
πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και να αναφζρουν τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτα
αντίςτοιχα ζντυπα.
3. Οι φορολογοφμενοι που αςκοφν ατομικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, με τθ διλωςθ
ειςοδιματοσ υποβάλλουν, ςε περίπτωςθ τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων, αντίγραφο
ιςολογιςμοφ νόμιμα υπογραμμζνο.
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4. Για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 4 του άρκρου 11 του ν.4172/2013 και προκειμζνου να μθν
προςτεκεί ειςόδθμα ανιλικου τζκνου ςτα ειςοδιματα του γονζα που ενϊ κεωρείται κατ’ αρχιν
υπόχρεοσ για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, ζχει χάςει τθ γονικι μζριμνα, απαιτείται ευκρινζσ
φωτοαντίγραφο τθσ οικείασ δικαςτικισ απόφαςθσ, από το πρωτότυπο ι από ακριβζσ αντίγραφο
αυτισ, οπότε και προςτίκεται ςτα ειςοδιματα του άλλου γονζα.
Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 του ν.4172/2013 και προκειμζνου να μθν
λογιςτεί ωσ αντικειμενικι δαπάνθ του γονζα με το μεγαλφτερο ειςόδθμα, ενϊ ζχει χάςει τθ
γονικι μζριμνα, θ αντικειμενικι δαπάνθ που προκφπτει βάςει επιβατικοφ αυτοκινιτου ιδιωτικισ
χριςθσ του οποίου κφριοσ ι κάτοχοσ είναι ανιλικο τζκνο, απαιτείται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο
τθσ οικείασ δικαςτικισ απόφαςθσ, από το πρωτότυπο ι από ακριβζσ αντίγραφο αυτισ, από τθν
οποία να προκφπτει ότι ζχει χάςει τθ γονικι μζριμνα, οπότε και λογίηεται ωσ αντικειμενικι
δαπάνθ του άλλου γονζα.
5. i) Για τθν απαλλαγι από τθ φορολογία ειςοδιματοσ και από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ
των μιςκϊν, ςυντάξεων και τθσ πάγιασ αντιμιςκίασ, κακϊσ και των ειςοδθμάτων των
περιπτϊςεων δϋ και ςτϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 12 του ΚΦΕ τα οποία εξομοιϊνονται
φορολογικά με μιςκό (ΡΟΛ. 1098/2016 και ΡΟΛ. 1096/2017), τα οποία χορθγοφνται ςε πρόςωπα
που παρουςιάηουν ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό (80%), απαιτοφνται
καταρχιν οι γνωματεφςεισ των οικείων υγειονομικϊν επιτροπϊν του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ
Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.), το οποίο ςυςτικθκε και λειτουργεί μετά τθν 1.9.2011, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.3863/2010. Γίνονται δεκτζσ και οι ιδθ εκδοκείςεσ γνωματεφςεισ
πριν από τθν 1.9.2011 (θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του ΚΕ.Ρ.Α.) από τισ υγειονομικζσ
επιτροπζσ των Νομαρχιϊν, οι οποίεσ ζχουν δοκεί για οποιαδιποτε χριςθ και χρθςιμοποιοφνται
εξίςου για τθν αναγνϊριςθ τθσ υπόψθ φορολογικισ απαλλαγισ επ’ αόριςτον, αν πρόκειται για
επ’ αόριςτον κρίςθ, ι αλλιϊσ μζχρι τθν θμερομθνία που λιγει θ ιςχφσ τουσ, εφόςον είχαν εκδοκεί
ςφμφωνα με όςα ίςχυαν ςτο ςχετικό φορολογικό πλαίςιο κατά τον χρόνο ζκδοςισ τουσ.
Εναλλακτικά, ο φορολογοφμενοσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ μπορεί να
προςκομίςει και γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Υγειονομικϊν Επιτροπϊν του Στρατοφ (Α.Σ.Υ.Ε.),
του Ναυτικοφ (Α.Ν.Υ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Υ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του
ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικζσ Επιτροπζσ δεν ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να
αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 1.9.2011.
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Σε όλεσ τισ ανωτζρω γνωματεφςεισ, προκειμζνου να γίνουν δεκτζσ, κα πρζπει να διαπιςτϊνεται
και να βεβαιϊνεται ρθτά το ποςοςτό τθσ αναπθρίασ του προςϊπου που αφοροφν, κακϊσ και το
χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ εν λόγω αναπθρία, ενϊ ςε κάκε
περίπτωςθ, κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ το φορολογικό ζτοσ για το οποίο ο ενδιαφερόμενοσ
αιτείται τθν εφαρμογι των οικείων διατάξεων.
Σε κάκε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ λαμβάνει ςφνταξθ από αςφαλιςτικό φορζα κφριασ
αςφάλιςθσ, επειδι ζχει αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό (80%), αρκεί να
προςκομίηει βεβαίωςθ του ςυνταξιοδοτικοφ φορζα ι απόφαςθ ςυνταξιοδότθςθσ ι απόφαςθ
παράταςθσ τθσ ςφνταξθσ, από τθν οποία να προκφπτει ότι, κατόπιν ιατρικισ κρίςθσ από τθν
αρμόδια υγειονομικι επιτροπι, ςυνταξιοδοτικθκε με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον ογδόντα
τοισ εκατό (80%), ωσ και το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ αναπθρία
αυτι. Πταν θ ςφνταξθ αναπθρίασ κακίςταται αυτοδίκαια οριςτικι (παρατείνεται για χρόνο
αόριςτο), για τουσ αςφαλιςμζνουσ όλων των Φορζων, Κλάδων και Τομζων Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, δεν απαιτείται εκ νζου ιατρικι εξζταςθ από αρμόδια
Υγειονομικι Επιτροπι και για τθν απαλλαγι τθσ από τον φόρο ειςοδιματοσ απαιτείται:
α) απόφαςθ μονιμοποίθςθσ τθσ αναπθρικισ ςφνταξθσ (ι παράταςθσ επ’ αόριςτο) από τον
αρμόδιο ςυνταξιοδοτικό φορζα και
β) γνωμάτευςθ τθσ υγειονομικισ επιτροπισ Αναπθρίασ όλων των Φορζων, Κλάδων και Τομζων
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ που τελοφςε ςε ιςχφ κατά τθ μονιμοποίθςθ
τθσ αναπθρικισ ςφνταξθσ, θ οποία πιςτοποιεί ποςοςτό αναπθρίασ 80% και άνω, είτε αυτι
αφορά ςε γνωμάτευςθ προ ΚΕ.Ρ.Α. Υγειονομικισ Επιτροπισ, είτε γνωμάτευςθ Υγειονομικισ
Επιτροπισ ΚΕ.Ρ.Α. από 1/9/2011 και εξισ (Γ23/312-30.12.2016 ζγγραφο του Ι.Κ.Α.).
Εάν ο φορολογοφμενοσ διακζτει περιςςότερεσ από μία γνωματεφςεισ αναπθρίασ, του ίδιου ι
διαφορετικϊν φορζων και ιςχφουν και οι δφο μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2020, πιςτοποιϊντασ
διαφορετικά ποςοςτά αναπθρίασ, τότε λαμβάνεται υπόψθ θ γνωμάτευςθ με το υψθλότερο
ποςοςτό αναπθρίασ.
Σε περίπτωςθ που ζχει εκδοκεί γνωμάτευςθ από δευτεροβάκμια υγειονομικι επιτροπι κατιςχφει
τθσ γνωμάτευςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ.
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ii) Για τθ μείωςθ του φόρου κατά διακόςια (200) ευρϊ, απαιτοφνται τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά, από τα οποία πιςτοποιείται θ ιδιότθτα του φορολογουμζνου ι του εξαρτϊμενου
μζλουσ του που δικαιοφται τθν εν λόγω μείωςθ:
α) Ρροκειμζνου για πρόςωπα με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον εξιντα επτά τοισ εκατό (67%),
γνωμάτευςθ των οικείων υγειονομικϊν επιτροπϊν του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ
(ΚΕ.Ρ.Α.) ι τθσ Ανωτάτθσ του Στρατοφ Υγειονομικισ Επιτροπισ (Α.Σ.Υ.Ε.).
Για τθν πιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ αναπθρίασ 67% γίνονται δεκτζσ, εκτόσ από τισ γνωματεφςεισ
τθσ Α.Σ.Υ.Ε. και οι γνωματεφςεισ που εκδίδονται από τισ υγειονομικζσ επιτροπζσ τθσ Α.Ν.Υ.Ε.,
Α.Α.Υ.Ε., τθσ Α.Υ.Ε. τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθσ Α.Υ.Ε. του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ,
κακόςον ενϊ καταργικθκαν όλεσ οι Επιτροπζσ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ που λειτουργοφςαν
ςτουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςτισ νομαρχίεσ και το Δθμόςιο, οι Ανϊτατεσ Υγειονομικζσ
Επιτροπζσ, Στρατοφ (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικοφ (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίασ (Α.Α.Υ.Ε.), τθν Ανϊτατθ
Υγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθν Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ, για τθν πιςτοποίθςθ τθσ
αναπθρίασ του φορολογουμζνου.
Οι ιδθ εκδοκείςεσ γνωματεφςεισ πριν τθν 1.9.2011 (θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του
ΚΕ.Ρ.Α.) από τισ υγειονομικζσ επιτροπζσ των νομαρχιϊν μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για τθν
αναγνϊριςθ τθσ υπόψθ φορολογικισ ελάφρυνςθσ επ’ αόριςτον, αν πρόκειται για επ’ αόριςτον
κρίςθ, ι αλλιϊσ μζχρι τθν θμερομθνία που λιγει θ ιςχφσ τουσ.
Σε όλεσ τισ ανωτζρω γνωματεφςεισ, προκειμζνου να γίνουν δεκτζσ, κα πρζπει να διαπιςτϊνεται
και να βεβαιϊνεται ρθτά το ποςοςτό τθσ αναπθρίασ του προςϊπου που αφοροφν, κακϊσ και το
χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ εν λόγω αναπθρία, ενϊ, ςε κάκε
περίπτωςθ, κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ το φορολογικό ζτοσ για το οποίο ο ενδιαφερόμενοσ
αιτείται τθν εφαρμογι των οικείων διατάξεων.
Για τθ μείωςθ του φόρου κατά διακόςια (200) ευρϊ δεν λαμβάνεται υπόψθ επαγγελματικι ι
αςφαλιςτικι αναπθρία.
β) Ρροκειμζνου για ανάπθρουσ αξιωματικοφσ ι οπλίτεσ, κφματα πολζμου, κακϊσ και για
ανάπθρουσ ι κφματα εκνικισ αντίςταςθσ ι εμφυλίου πολζμου, απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ.
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Ειδικά για τουσ ανάπθρουσ αξιωματικοφσ ι οπλίτεσ από πολεμικι αιτία και τα κφματα πολζμου
αρκοφν τα ενθμερωτικά ςθμειϊματα πλθρωμισ τθσ ςφνταξισ τουσ, ςτα οποία αναγράφεται ο
αρικμόσ μθτρϊου τθσ ςφνταξισ τουσ, ο οποίοσ πρζπει να αρχίηει από 3 ι 4.
Για αξιωματικοφσ οι οποίοι υπζςτθςαν τραφμα ι νόςθμα που επιλκε λόγω κακουχιϊν ςε
πολεμικι περίοδο, απαιτείται βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κρατικισ υπθρεςίασ που τουσ χορθγεί τισ
αποδοχζσ τουσ.
Τζλοσ, για τα κφματα τρομοκρατικϊν ενεργειϊν απαιτείται βεβαίωςθ από τον οικείο
ςυνταξιοδοτικό φορζα ότι ο φορολογοφμενοσ ζχει αναγνωριςτεί ωσ κφμα τρομοκρατικισ
ενζργειασ και ςυνταξιοδοτείται για τον λόγο αυτό, βάςει του οικείου νομοκετικοφ πλαιςίου,
όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
Θ μείωςθ των διακοςίων (200) ευρϊ του άρκρου 17 του ΚΦΕ χορθγείται μόνο μια φορά, ακόμθ
κι αν ςυντρζχουν παράλλθλα περιςςότερεσ από μία από τισ περιπτϊςεισ αϋ ωσ δϋ και ςυνεπϊσ
δεν μποροφν να ςυμπλθρωκοφν ταυτόχρονα οι κωδικοί 001-002 και 009-010.
Οι απαλλαγζσ των αναπιρων των άρκρων 14 και 43Α του ΚΦΕ πρζπει να εξετάηονται αυτοτελϊσ
και ανεξάρτθτα από τισ πρόςκετεσ μειϊςεισ φόρου του άρκρου 17 του ΚΦΕ, ακόμθ κι αν
αποδεικνφονται από τον φορολογοφμενο με δφο γνωματεφςεισ από διαφορετικοφσ φορείσ.
iii) Σφμφωνα με το άρκρο 20 του ΚΦΕ, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπισ που αποκτοφν
ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα, δεν δικαιοφνται τισ μειϊςεισ φόρου των άρκρων 16, 17 και 19 του ΚΦΕ,
εκτόσ κι αν διατθροφν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ.
και
α) τουλάχιςτον το ενενιντα τοισ εκατό (90%) του παγκόςμιου ειςοδιματόσ τουσ αποκτάται ςτθν
Ελλάδα ι
β) αποδεικνφουν ότι το φορολογθτζο ειςόδθμά τουσ είναι τόςο χαμθλό ϊςτε κα δικαιοφνταν τθσ
μείωςθσ του φόρου δυνάμει τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ του κράτουσ τθσ κατοικίασ τουσ.
Για τθν υπαγωγι ςτθν περίπτωςθ αϋ απαιτείται βεβαίωςθ τθσ αλλοδαπισ φορολογικισ Αρχισ για
το ςυνολικό ειςόδθμά τουσ και για το ειςόδθμα που απζκτθςαν ςτθν Ελλάδα, ενϊ για τθν
εφαρμογι τθσ περ. βϋ απαιτείται βεβαίωςθ τθσ αλλοδαπισ φορολογικισ Αρχισ, από τθν οποία να
προκφπτει ότι το φορολογθτζο ειςόδθμα των εν λόγω φυςικϊν προςϊπων ςτο κράτοσ κατοικίασ
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τουσ είναι τόςο χαμθλό που ενϊ κα δικαιοφνταν τθσ μείωςθσ του φόρου δυνάμει, τθσ
φορολογικισ τουσ νομοκεςίασ, δεν επωφελοφνται αυτισ (ςχετ. οι C-39/2010, C-169/2003 και C279/1993 αποφάςεισ του ΔΕΕ). Στθν περίπτωςθ που δεν χορθγοφνται από τθν αλλοδαπι χϊρα οι
ωσ άνω βεβαιϊςεισ, αρκεί αντίγραφο τθσ φορολογικισ διλωςθσ κεωρθμζνο κατά τα διεκνι
νόμιμα.
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν περ. εϋ τθσ παρ. 2 του άρκρ. 14 του ΚΦΕ, οι μιςκοί, οι ςυντάξεισ και
θ πάγια αντιμιςκία που χορθγοφνται ςε ανάπθρουσ με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον ογδόντα
τοισ εκατό (80%) απαλλάςςονται από τον φόρο. Ελλείψει ρθτισ διάκριςθσ ςτον νόμο, αυτά τα
ειςοδιματα είναι απαλλαςςόμενα του φόρου, ανεξάρτθτα από το αν αποκτϊνται από
φορολογικό

κάτοικο

Ελλάδασ

ι

αλλοδαπισ,

εφόςον

προςκομίηονται

τα

οριηόμενα

δικαιολογθτικά.
Επιπλζον, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπισ που αποκτοφν ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα και
παρουςιάηουν αναπθρίεσ ςε ποςοςτό από ογδόντα τοισ εκατό (80%) και άνω, απαλλάςςονται
από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ ειςοδθμάτων τουσ, εφόςον
κατζχουν τα οριηόμενα δικαιολογθτικά, κακόςον θ παρ. 2 του άρκρου 43Α του ΚΦΕ δεν κάνει
διάκριςθ μεταξφ των φορολογικϊν κατοίκων θμεδαπισ και αλλοδαπισ.
iv) Αναφορικά με τισ εκδοκείςεσ γνωματεφςεισ, ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ, με διάρκεια αναπθρίασ
που δεν αφορά ςτο ςφνολο των μθνϊν του φορολογικοφ ζτουσ, δεδομζνου ότι από τθ
φορολογικι

νομοκεςία

δεν

προβλζπεται

ο

επιμεριςμόσ

τθσ

φορολογικισ

ελάφρυνςθσ/απαλλαγισ ςτουσ μινεσ τθσ χριςθσ, αυτζσ γίνονται αποδεκτζσ και ο
φορολογοφμενοσ τυγχάνει τθσ προβλεπόμενθσ μείωςθσ φόρου ι απαλλαγισ για ολόκλθρθ τθ
χριςθ (ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ2016/29.7.2016 ζγγραφο).
6. Ρροκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν χρθματικά ποςά που καταβάλλονται για πολιτιςτικζσ χορθγίεσ
του ν. 3525/2007 (Α΄16) ςτο Δθμόςιο, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α' και β' βακμοφ,
τα νομικά πρόςωπα δθμόςιου δικαίου, τα νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ
αυτόσ οριοκετείται κάκε φορά, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και τισ αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ του άρκρου 741 Α.Κ., που
επιδιϊκουν ςκοποφσ πολιτιςτικοφσ, απαιτοφνται τα πιο κάτω δικαιολογθτικά:
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α) επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ με τθν οποία χαρακτθρίηεται
θ απαιτοφμενθ από το νόμο ζγγραφθ ςφμβαςθ χορθγίασ μεταξφ χορθγοφ και αποδζκτθ τθσ
χορθγίασ ωσ πολιτιςτικι,
β) ςε περίπτωςθ χορθγίασ χρθματικϊν ποςϊν απαιτοφνται και τα πρωτότυπα αποδεικτικά
καταβολισ των ποςϊν τθσ χορθγίασ και
γ) ςε περίπτωςθ χορθγίασ ςε είδοσ ι άυλα αγακά ι υπθρεςίεσ, απαιτείται και φωτοαντίγραφο
τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ για τθν
εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά παράδοςθσ τθσ χορθγίασ από τον χορθγό και
παραλαβισ τθσ από τον αποδζκτθ αυτισ.
Το ςυνολικό ποςό που αφαιρείται από το ειςόδθμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
ςυνολικοφ φορολογοφμενου ειςοδιματοσ. Τα ποςά των δωρεϊν γενικά, κακϊσ και των χορθγιϊν
που ςυμπλθρϊνονται ςτουσ κωδικοφσ 061-062 δεν πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ για ζκπτωςθ
με βάςθ άλλθ διάταξθ νόμου.
7. Στθν περίπτωςθ που αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ 781-782 του Ρίνακα 6 τθσ διλωςθσ ποςά
από διάκεςθ Ε.Ι.Χ. αυτοκινιτων και λοιπϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων (εκτόσ ακινιτων για τα οποία
ςυντάςςεται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο) μεταξφ ιδιωτϊν και ςυνεπϊσ δεν εκδίδονται τα
παραςτατικά που προβλζπονται από τα ΕΛΡ, απαιτείται ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο για το τίμθμα
τθσ πϊλθςθσ θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Α' 75) ι παραςτατικό
κατάκεςθσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό.
8. Τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
1497/1984 (Αϋ 188) προςκομίηονται κατά τα διεκνι νόμιμα (Κανονιςμόσ 2016/1191, Κανονιςμόσ
650/2012, ςφραγίδα apostille, προξενικι κεϊρθςθ, κεϊρθςθ από το ελλθνικό προξενείο, κατά τα
οριηόμενα ςε διεκνείσ ςυνκικεσ που ζχουν κυρωκεί με νόμο από τθν Ελλάδα, κατά περίπτωςθ).
Για τα πρόςωπα, τισ Υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που διενεργοφν μεταφράςεισ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο αρικμ. Δ. ΟΓ. Δ 1118368 ΕΞ2020/6-10-2020
ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ. Από τθ διαδικαςία αυτι εξαιροφνται οι «ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ», όπωσ αυτζσ ζχουν ςυμφωνθκεί με τα πενιντα επτά (57) κράτθ με τα
οποία θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει Συμβάςεισ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ. Ειδικζσ προβλζψεισ
διζπουν τισ «ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ» με ΘΡΑ, ΤΟΥΚΙΑ & ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπωσ
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περιγράφονται ςτισ ΡΟΛ. 1107/1999, ΡΟΛ. 1092/2005, ΡΟΛ. 1210/2015 αντίςτοιχα για κάκε
κράτοσ.
9. Ρροκειμζνου να δθλωκεί ειςόδθμα αλλοδαποφ προςωπικοφ των εγκατεςτθμζνων ςτθν
Ελλάδα γραφείων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του α.ν. 89/1967 (Αϋ 132), φορολογικϊν κατοίκων
εξωτερικοφ, το οποίο δεν προκφπτει ςτθν Ελλάδα, απαιτείται ωσ δικαιολογθτικό το παραςτατικό
ειςαγωγισ χρθματικϊν κεφαλαίων ςε λογαριαςμό Τράπεηασ που εδρεφει ςτθν Ελλάδα. Τα ποςά
αυτά αναγράφονται ςτουσ κωδ. 781-782 του εντφπου Ε1.
Ωσ προσ τα ειςοδιματα του αλλοδαποφ προςωπικοφ των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα
γραφείων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του α.ν. 89/1967, φορολογικϊν κατοίκων Ελλάδασ, που δεν
προκφπτουν ςτθν Ελλάδα και βάςει τθσ παρ.1 του άρκρου 3 του ν.4172/2013 δεν υπόκεινται ςε
φορολογία, δθλϊνονται ςτουσ κωδικοφσ 659-660 του εντφπου Ε1.
10. Κατά τα λοιπά, θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων φορολογικοφ ζτουσ
2020 ςυνοδεφεται, κατά περίπτωςθ, από τα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτισ ΡΟΛ. 1088/2015,
1132/2015 (Β' 1407), 1041/2016 (Β' 926), 1096/2016 (Β' 2043), 1034/2017 (Β' 759), 1068/2018 (Β'
1319), Α. 1041/2019 (Βϋ 353), Α.1201/2019 (Βϋ 1861) και Α.1070/2020 (Βϋ 1267) αποφάςεισ
Γ.Γ.Δ.Ε. και Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.
11. Εφόςον κάποια από τα δικαιολογθτικά που ορίηονται με τθν παροφςα ζχουν ιδθ
ςυνυποβλθκεί με δθλϊςεισ προθγοφμενων ετϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι ζχουν διαφυλαχκεί
ςε περίπτωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ ι υπάρχει διακζςιμο θλεκτρονικό αρχείο και δεν ζχει
επζλκει κάποια μεταβολι ςτα ςτοιχεία που αναγράφονται ς’ αυτά, δεν απαιτείται θ ζκδοςθ
νζων δικαιολογθτικϊν. Αρκεί να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα
αναγράφεται το φορολογικό ζτοσ που αφοροφςε το κάκε ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό που
τυχόν υποβλικθκε, ότι δεν ζχει επζλκει μεταβολι ςτα ςτοιχεία που αναγράφονται ς’ αυτό και με
τθν προχπόκεςθ ότι, αν το ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό είναι οριςμζνθσ χρονικισ ιςχφοσ,
καλφπτει και το φορολογικό ζτοσ 2020.
Άρκρο 7
Σε περίπτωςθ που με βάςθ τθ διλωςθ προςδιορίηεται πιςτωτικό υπόλοιπο και εκδίδεται πράξθ
με τθν οποία ςυνιςτάται και βεβαιϊνεται απαίτθςθ του υπόχρεου και του/τθσ ςυηφγου/ΜΣΣ για
επιςτροφι φόρου, εμφανίηεται μινυμα που ενθμερϊνει για τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ του
λογαριαςμοφ πλθρωμϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ (του αρικμοφ ΙΒΑΝ). Θ γνωςτοποίθςθ του
91

ΑΔΑ: 9ΕΣ646ΜΠ3Ζ-Υ23

αρικμοφ ΙΒΑΝ πραγματοποιείται με υποβολι θλεκτρονικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του δικαιοφχου
ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.aade.gr τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ςτο
περιβάλλον taxisnet, ςφμφωνα με τθν Α. 1019/2020 (Bϋ 458) απόφαςθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ.
Κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, μζςω υπερςφνδεςμου, δίνεται θ δυνατότθτα ςτον υπόχρεο να
μεταβεί ςτθν αντίςτοιχθ θλεκτρονικι εφαρμογι, ενϊ ο/θ ςφηυγοσ/ΜΣΣ ςτθν περίπτωςθ που με
βάςθ τθν εκκακάριςθ τθσ κοινισ τουσ διλωςθσ δικαιοφται επιςτροφι φόρου, κα ειςζλκει ςε
αυτιν, με τουσ δικοφσ του/θσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Κοινόσ λογαριαςμόσ δε δφναται να
δθλϊνεται από περιςςότερουσ από δφο δικαιοφχουσ.
Άρκρο 8
Θ Απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: (Μόνο ωσ προσ το Εκνικό Τυπογραφείο)
Ραράρτθμα Αϋ Ζντυπο διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ( Ε1)
Ραράρτθμα Βϋ Ζντυπο αναλυτικισ κατάςταςθσ για τα μιςκϊματα ακινιτων ( Ε2 )
Ραράρτθμα Γϋ Ζντυπο κατάςταςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
( Ε3 )
Ραράρτθμα Δϋ Ζντυπο Μθχανθμάτων Ζργου ( Ε16 )
Ραράρτθμα Ε’ Κατάςταςθ Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.Εκνικό Τυπογραφείο, με τθν παράκλθςθ για τθ δθμοςίευςθ αυτισ τθσ Απόφαςθσ ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
2. Αποδζκτεσ Ρίνακα Αϋ - Δ’
3. Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Αττικισ & Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Μακεδονίασ
4. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (για ανάρτθςθ ςτθν Θλεκτρονικι
Βιβλιοκικθ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ πινάκων Ε’,ΣΤ’, Η’ , Θ’ (εκτόσ αρικμοφ 4, 10, και 11) Θ’,Ι’,ΙΒ’,ΙΓ’,ΙΔ’,ΙΕ’,ΙΣΤ’,ΙΗ’,ΙΘ’,ΙΘ’,Κ’,
ΚΑ’, ΚΒ’, ΚΓ’
2. Γραφείο κου Υπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο κου Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
4. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Ρολιτικισ & Δθμόςιασ Ρεριουςίασ
5. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.
6. Κ.Ε.Μ.ΕΡ.
7. Επιτροπι Λογιςτικισ & Τυποποίθςθσ Ελζγχων
8. Υπουργείο Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων,
Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Ρροςταςίασ
Καταναλωτι, Γενικι Δ/νςθ Αγοράσ, Δ/νςθ Εταιρειϊν, Ρλ. Κάνιγγοσ Τ.Κ. 10181 ΑΘΘΝΑ

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κου Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο κασ Γενικισ Δ/ντριασ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Γραφείο κασ Γενικισ Δ/ντριασ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
4. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Διευκυντϊν
5. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
6. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
7. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
8. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν
9. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν
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