Πρόλογοσ από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων
Όπωσ κάθε χρόνο, έτσι και φέτοσ, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίεσ για
τη σωστή συµπλήρωση τησ ετήσιασ δήλωσησ φορολογίασ εισοδήµατοσ, που θα υποβάλλετε κατά το οικονοµικό έτοσ 2013 και θα περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του 2012.
Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτήσ τησ δήλωσησ (έντυπο Ε1)
να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόµενο µε εκείνο του προηγούµενου έτουσ. Έγιναν
ορισµένεσ απαραίτητεσ αλλαγέσ και θέλουµε να πιστεύουµε ότι δε θα δυσκολευτείτε
στη συµπλήρωση του. Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε και για τα άλλα έντυπα που
συνυποβάλλονται µε την ετήσια δήλωση φορολογίασ εισοδήµατοσ.
Εφιστούµε την προσοχή στα εξήσ:
Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικήσ δήλωσησ έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει
την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το 18ο έτοσ τησ ηλικίασ του και δεν
αποτελεί προστατευόµενο µέλοσ.
Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήµατα ανεξάρτητα από τον τρόπο
φορολόγησησ τουσ, καθώσ και τα απαλλασσόµενα από το φόρο.
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµόσ παροχήσ ρεύµατοσ όλων των κατοικιών είτε είναι
ιδιοκατοικούµενεσ είτε είναι µισθωµένεσ είτε δωρεάν παραχωρούµενεσ.
Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου
που ορίζεται σε τρεισ χιλιάδεσ (3000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε
χιλιάδεσ (5000) ευρώ για τουσ συζύγουσ που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον
δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.
Στο πρώτο µέροσ του φυλλαδίου αυτού παρέχονται πληροφορίεσ για τισ βασικέσ υποχρεώσεισ που έχουν οι φορολογούµενοι για την υποβολή τησ δήλωσησ, ενώ στο δεύτερο µέροσ δίνονται οδηγίεσ για τη συµπλήρωση τησ δήλωσησ.
Για να µην υπάρξουν λάθη στην εκκαθάριση του φόρου λόγω πληµµελούσ σύνταξησ των
δηλώσεων από τουσ φορολογούµενουσ, παρακαλούµε να µελετηθεί το φυλλάδιο των
οδηγιών πριν την συµπλήρωση του εντύπου τησ δήλωσησ. Παρακαλούµε επίσησ για την
προσοχή σασ ώστε η συµπλήρωση των ενδείξεων τησ δήλωσησ να είναι ακριβήσ και
ορθή.
Επισηµαίνεται ότι ειδικά οι µισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευµένεσ αποδοχέσ του
έτουσ 2012 λόγω οικονοµικήσ αδυναµίασ του εργοδότη τουσ, ακόµα και αν δεν έχει γίνει
επίσχεση εργασίασ ή πτώχευση, και στουσ οποίουσ χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην
οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτεσ δεδουλευµένεσ αποδοχέσ αναγράφονται σε διακεκριµένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατοσ χωρίσ να δηλώσουν τισ
ανείσπρακτεσ αυτέσ δεδουλευµένεσ αποδοχέσ.
Επίσησ, οι αποδείξεισ δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάσ, ώστε
να είναι διαθέσιµεσ εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Τέλοσ, για θέµατα που δεν καλύπτονται από τισ οδηγίεσ οι οποίεσ δίνονται µέσω αυτού
του φυλλαδίου, µπορείτε να απευθύνεστε στισ αρµόδιεσ ∆.Ο.Υ. Ευχαριστούµε για τη
συνεργασία σασ.
Ο Γεν.Γραµµατέασ ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Ç ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÁðïóôïëÞ ôçò ÅëëçíéêÞò ÖïñïëïãéêÞò Äéïßêçóçò åßíáé íá åéóðñÜôôåé ôï áêñéâÝò
ðïóü ôùí ðñïâëåðüìåíùí áðü ôç öïñïëïãéêÞ íïìïèåóßá åóüäùí, ìå ôï ÷áìçëüôåñï
äõíáôü êüóôïò ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï êáé ôï Äçìüóéï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò óýã÷ñïíç
ôå÷íïëïãßá êáé ìå ôñüðï ðïõ íá äéáóöáëßæåé ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðïëéôþí óôçí
áêåñáéüôçôá, ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé ôç äéêáéïóýíç ôïõ óõóôÞìáôïò.

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÎÅÔÁÓÇÓ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÙÍ
ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÁËËÇËÙÍ
ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
Óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ëåéôïõñãåß åéäéêÞ åðéôñïðÞ, ãéá ôçí åîÝôáóç êáôáããåëéþí
óå âÜñïò ôùí Õðçñåóéþí (Öïñïëïãéêþí, Ôåëùíåéáêþí, Äçìïóéïíïìéêþí, Êôçìáôéêþí,
×çìéêþí êôë.) êáé ôùí õðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí.
Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí ôéò êáôáããåëßåò ôïõò, ãñáðôÜ Þ
ðñïöïñéêÜ, óôçí ðáñáêÜôù Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò áõôÞò, üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò
êáé þñåò (áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ, áðü þñá 7.30 ð.ì. - 15.30 ì.ì.).
Á. Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò óôçí ÁèÞíá
Ãéá êáôáããåëßåò ðïõ áöïñïýí õðáëëÞëïõò êáé Õðçñåóßåò üëùí ôùí ðåñéï÷þí ôçò ÅëëÜäïò.
Ôá÷. Ä/íóç: Εµµανουήλ Μπενάκη 13-16 & Νικηταρά 1, 10678 ÁèÞíá, 6ïò üñïöïò
ÔçëÝöùíá: 210-3231654, 210-5232390, 210-5244147
Fax:
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ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ
ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. ÐÏÉÏÉ Å×ÏÕÍ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÇ ÍÁ ÕÐÏÂÁËËÏÕÍ ÄÇËÙÓÇ
Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο,εφόσον έχει
την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το 18ο έτοσ τησ ηλικίασ του και δεν αποτελεί προστατευόµενο µέλοσ.
Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσησ για το εισόδηµα που προκύπτει στην
Ελλάδα ή εάν υπάγονται στισ διατάξεισ περί τεκµηρίων ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται ή όχι. Αλληλεγγύωσ
υπόχρεοι µε τουσ κατοίκουσ εξωτερικού είναι οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορεσ τουσ στην Ελλάδα.
Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήµατα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησησ
τουσ, καθώσ και τα απαλλασσόµενα από το φόρο. Για τα αυτοτελώσ ή µε ειδικό τρόπο φορολογούµενα
εισοδήµατα αναγράφεται και ο παρακρατηθείσ ή αποδοθείσ κατά περίπτωση φόροσ.

2. ÐÙÓ ÄÇËÙÍÅÔÁÉ ÔÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ
1. Ïé óýæõãïé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí êïéíÞ äÞëùóç ãéá ôá åéóïäÞìáôÜ ôïõò, óôá ïðïßá ï öüñïò õðïëïãßæåôáé ÷ùñéóôÜ. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ç äÞëùóç õðïãñÜöåôáé êáé áðü ôïõò äýï óõæýãïõò.
2. Ïé óýæõãïé õðïâÜëëïõí öïñïëïãéêÞ äÞëùóç ÷ùñéóôÜ óôéò áêüëïõèåò ðåñéðôþóåéò:
- ¼ôáí äå ìÝíïõí ìáæß, êáôÜ ôï ÷ñüíï õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò, ëüãù äéáêïðÞò ôçò Ýããáìçò óõìâßùóçò.
- ¼ôáí ï Ýíáò áðü ôïõò äýï åßíáé óå êáôÜóôáóç ðôþ÷åõóçò.
- ¼ôáí ï Ýíáò áðü ôïõò äýï Ý÷åé õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç.
3. Åðßóçò, õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò Ý÷ïõí:
- Ï ðáôÝñáò ãéá ôá åéóïäÞìáôá ôùí áíÞëéêùí ðáéäéþí ðïõ öïñïëïãïýíôáé ÷ùñéóôÜ. Áí äåí õðÜñ÷åé
ðáôÝñáò Þ Ý÷åé ÷Üóåé ôç ãïíéêÞ ìÝñéìíá, ôçí õðï÷ñÝùóç ãéá õðïâïëÞ äÞëùóçò ôçí Ý÷åé ç ìçôÝñá.
- Ï êçäåìüíáò Þ ï ðñïóùñéíüò äéá÷åéñéóôÞò Þ ï óýíäéêïò ðôþ÷åõóçò Þ ï ìåóåããõïý÷ïò ãéá ðåñéðôþóåéò ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò Þ åðéäéêßáò Þ ìåóåããýçóçò, áíôßóôïé÷á.
- Ï åðßôñïðïò Þ ï êçäåìüíáò Þ ï äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò, óôéò ðåñéðôþóåéò, áíôßóôïé÷á, áíçëßêùí Þ áõôþí ðïõ Ý÷ïõí õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç.
- Ïé êëçñïíüìïé ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ ãéá ôï óõíïëéêü åéóüäçìÜ ôïõ ìÝ÷ñé ôçí çìÝñá ôïõ èáíÜôïõ ôïõ.

3. ÐÙÓ ÊÁÉ ÐÏÔÅ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ
1. Οι ετήσιεσ δηλώσεισ φορολογίασ εισοδήµατοσ οικονοµικού έτουσ 2013, των υπόχρεων τησ παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικήσ µεθόδου επικοινωνίασ µέσω διαδικτύου.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεισ που υποβάλλονται είτε από τουσ ίδιουσ µε τουσ δικούσ τουσ κωδικούσ πρόσβασησ, είτε από εξουσιοδοτηµένο λογιστή - φοροτεχνικό µε τουσ προσωπικούσ του κωδικούσ
πρόσβασησ, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπωσ έχουν ενηµερωθεί από τα αρχεία τησ ΓΓΠΣ) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραµµένοι στισ ηλεκτρονικέσ υπηρεσίεσ Taxis net. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνεσ δηλώσεισ του Ν.1599/86 µε γνήσιο τησ υπογραφήσ του φορολογούµενου και τησ συζύγου του προσ το λογιστή.
3. Οι δηλώσεισ των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται ενηµέρωση του τµήµατοσ Μητρώου τησ ∆.Ο.Υ του αποβιώσαντοσ πριν από την
υποβολή τησ δήλωσησ.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικήσ υποβολήσ λόγω αποδεδειγµένησ τεχνικήσ
αδυναµίασ που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από την ΓΓΠΣ ή εφόσον κρίνεται από τον αρµόδιο Προ\στάµενο ∆.Ο.Υ. σε εξαιρετικέσ περιπτώσεισ, ότι συντρέχει αντικειµενική και πραγµατική αδυναµία υποβολήσ
τησ δήλωσησ µε ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτέσ σε έντυπη µορφή στισ αρµόδιεσ
∆.Ο.Υ..
Στισ περιπτ. 3 και 4 η δήλωση υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα στον προ\στάµενο τησ δηµόσιασ οικονοµικήσ
υπηρεσίασ (∆ΟΥ) προσωπικώσ από τον φορολογούµενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο για αυτό.
5. Οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγµή κάνουν χρήση των υφισταµένων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ µέχρι και την 30η Αυγούστου 2013 και θα µπορούν να υποβάλλουν
κάθε είδουσ δήλωση .
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6. Οι αρχικέσ εµπρόθεσµεσ και εκπρόθεσµεσ δηλώσεισ των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Αντιθέτωσ οι συµπληρωµατικέσ και τροποποιητικέσ δηλώσεισ θα υποβάλλονται
χειρόγραφα στισ αρµόδιεσ ∆.Ο.Υ..
Η ηλεκτρονική υποβολή τησ δήλωσησ µπορει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίασ των δηµόσιων υπηρεσιών τησ επόµενησ ηµέρασ απο την ηµέρα λήξησ τησ προθεσµίασ αυτήσ.
Για το οικον. έτοσ 2013: Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30η Ιουνίου
2013.

4. ÐÏÕ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ
Ç äÞëùóç ðñÝðåé íá õðïâëçèåß óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï öïñïëïãïýìåíïò áóêåß áôïìéêÜ, åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá èá õðïâëçèåß óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç Ýäñá
ôçò êýñéáò åðé÷åßñçóçò Þ ôïõ êýñéïõ åðáããÝëìáôüò ôïõ êáôÜ ôï ÷ñüíï õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò.
¼óïé öïñïëïãïýìåíïé óõììåôÝ÷ïõí óå ðñïóùðéêÝò åôáéñßåò, Å.Ð.Å., êïéíùíßåò, êïéíïðñáîßåò êôë. ôç äÞëùóÞ ôïõò èá ôçí õðïâÜëëïõí óôç Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ôïõò êáé ü÷é óôç Ä.Ï.Õ.
ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò åôáéñßáò, êïéíùíßáò, êïéíïðñáîßáò êôë.
ÅéäéêÜ ãéá ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò ðïõ êáôïéêïýí óôï åîùôåñéêü êáé áðïêôïýí åéóïäÞìáôá óôçí ÅëëÜäá, áñìüäéïò ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äÞëùóçò åßíáé:
á) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí óôçí ÅëëÜäá áôïìéêÜ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç ãåíéêÜ
Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá, ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò ðåñéöÝñåéáò üðïõ
âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò êýñéáò åðé÷åßñçóÞò ôïõò Þ ôïõ êýñéïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò, êáôÜ ðåñßðôùóç.
â) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá üëá ôá Üëëá öõóéêÜ ðñüóùðá:
áá) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. Êáôïßêùí Åîùôåñéêïý, (Ìåôóüâïõ 4 Ô.Ê. 106 82 ÁèÞíá - ôçë.
8204604, Åéóüäçìá -8204603 - 8204627, Ìçôñþï 8204606 - FAX 8204630) åöüóïí üìùò ï
áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå Ä.Ï.Õ. ôçò
ðåñéï÷Þò ôïõ Íïìïý ÁôôéêÞò.
ââ) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò Ýäñáò ôçò ðñùôåýïõóáò ïðïéïõäÞðïôå íïìïý ôçò ×þñáò,
åöüóïí ï áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå
Ä.Ï.Õ. ôïõ íïìïý áõôïý. Áí ëåéôïõñãïýí óå êÜðïéá ðñùôåýïõóá íïìïý ðåñéóóüôåñåò Ä.Ï.Õ., áñìüäéïò
åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Á´ Ä.Ï.Õ. ôçò ðñùôåýïõóáò áõôïý ôïõ íïìïý, åêôüò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò
üðïõ áñìüäéïò åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò È´ Ä.Ï.Õ. Èåóóáëïíßêçò.
ãã) Óôá íçóéÜ ôùí íïìþí ÁôôéêÞò, ÄùäåêáíÞóïõ, ËÝóâïõ, Ìáãíçóßáò, ÊáâÜëáò, ÊÝñêõñáò,
ÊåöáëëïíéÜò, ÊõêëÜäùí êáé ÓÜìïõ, åêôüò ôùí íçóéþí óôá ïðïßá âñßóêåôáé ç ðñùôåýïõóá ôùí íïìþí
áõôþí, áñìüäéá åßíáé ç Ä.Ï.Õ. êÜèå íçóéïý ãéá ôïõò êáôïßêïõò åîùôåñéêïý, ôùí ïðïßùí ïé áíôéðñüóùðïé
õðÜãïíôáé óå áõôÞí áíôßóôïé÷á, ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò.
Óôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßðôùóç â´ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ åßíáé êÜôïéêïé
áëëïäáðÞò êáé óõììåôÝ÷ïõí óå ïìüññõèìåò êáé åôåñüññõèìåò åôáéñßåò, óå êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ ðïõ
áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá, óå áóôéêÝò êåñäïóêïðéêÝò Þ ìç åôáéñßåò, óå óõììåôï÷éêÝò Þ áöáíåßò, óå
êïéíïðñáîßåò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí Þ óå Üëëá íïìéêÜ
ðñüóùðá, üðùò Å.Ð.Å., óùìáôåßá êôë., ðïõ Ý÷ïõí Ýäñá óôçí ÅëëÜäá.
Ï öïñïëïãïýìåíïò ïñßæåé ôïí áíôéðñüóùðü ôïõ óôçí ÅëëÜäá ìå ôçí áíáãñáöÞ ôùí óôïé÷åßùí áõôïý
óôçí Ýíäåéîç ôïõ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ ôïõ ðßíáêá 1 ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò (Ýíôõðï Å1).
Ìå ôïí ïñéóìü ôïõ áíôéðñïóþðïõ äå ìåôáèÝôåôáé ç õðï÷ñÝùóç ôïõ áëëïäáðïý ãéá õðïâïëÞ äÞëùóçò
öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò, óôïí áíôéðñüóùðï. Ï ôåëåõôáßïò ìðïñåß íá õðïâÜëåé ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò
åéóïäÞìáôïò ôïõ áëëïäáðïý ôïí ïðïßï áíôéðñïóùðåýåé ìüíïí åöüóïí äéáèÝôåé ó÷åôéêÞ åîïõóéïäüôçóç
ðñïò ôïýôï (ðáñÜãñáöïò 1 Üñèñïõ 62 í. 2238/1994).
¼óïé ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðáñáðÜíù ðåñßðôùóç â, êáèþò êáé ïé ðñïîåíéêïß õðÜëëçëïé ôïõ ÊñÜôïõò
ðïõ õðçñåôïýí óôï åîùôåñéêü, ìðïñïýí íá åðéäþóïõí ôç äÞëùóÞ ôïõò óôçí ðñïîåíéêÞ áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
ðïõ äéáìÝíïõí, ç ïðïßá ïöåßëåé íá ôç äéáâéâÜóåé óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò áñìüäéáò Ä.Ï.Õ.
Ïé öïñïëïãïýìåíïé õðï÷ñåïýíôáé íá åíçìåñþóïõí ôï ôìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò êáôïéêßáò Þ ôïõ ôüðïõ Üóêçóçò ôïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò ãéá êÜèå áëëáãÞ äéåýèõíóçò ìå ôçí õðïâïëÞ ôïõ ó÷åôéêïý åíôýðïõ.
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5. ÖÏÑÏËÏÃÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÓÕÆÕÃÙÍ - ÁÍÇËÉÊÙÍ ÁÃÁÌÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ
1. Ôï åéóüäçìá ôïõ åíüò óõæýãïõ ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ óõæýãïõ óôï üíïìÜ ôïõ êáé
öïñïëïãåßôáé ìáæß üôáí ðñïÝñ÷åôáé áðü åðé÷åßñçóç ðïõ åîáñôÜôáé ïéêïíïìéêÜ áðü ôïí Üëëï óýæõãï.
2. Ôï åéóüäçìá ôùí áíÞëéêùí Üãáìùí ðáéäéþí äçëþíåôáé êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ
Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï óõíïëéêü åéóüäçìá. Áí ïé ãïíåßò Ý÷ïõí ßóï ðïóü óõíïëéêïý åéóïäÞìáôïò, ôï åéóüäçìá
ôïõ áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðñïóôßèåôáé óôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá ôïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôüò Ý÷åé ÷Üóåé ôç ãïíéêÞ
ìÝñéìíá, ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ ãïíÝá êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìÜ ôïõ. Κατά τον ίδιο τρόπο
δηλώνεται και φορολογείται στο όνοµα του γονέα, το εισόδηµα των ανήλικων άγαµων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τουσ ανιόντεσ (παππούσ-γιαγιά), στουσ οποίουσ είχαν µεταβιβασθεί από τουσ γονείσ των ανήλικων τέκνων. Êáôåîáßñåóç, öïñïëïãåßôáé ÷ùñéóôÜ ôï åéóüäçìá ôïõ
áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðáéäéïý ðïõ ðñïÝñ÷åôáé á) áðü ôçí ðáñï÷Þ ôçò ðñïóùðéêÞò ôïõ åñãáóßáò â) áðü
ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü êëçñïíïìéÜ Þ áðü äùñåÜ, åêôüò áðü ôéò äùñåÝò
êáé ôéò ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò ðïõ ôïõ Ýãéíáí áðü ôïõò ãïíåßò ôïõ, ôá ïðïßá öïñïëïãïýíôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá
ðïõ ôïõ ôá ðáñá÷þñçóå ã) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü äùñåÝò Þ ãïíéêÝò
ðáñï÷Ýò, ðïõ Ýãéíáí ó’áõôü áðü ãïíÝá ôïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé áðïâéþóåé êáôÜ ôï ÷ñüíï ðïõ ðñïêýðôåé ôï
åéóüäçìá áðü áõôÜ ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ä) áðü óýíôáîç ëüãù èáíÜôïõ ôïõ ðáôÝñá Þ ôçò ìçôÝñáò ôïõ
å) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, ùò õðïêáôÜóôáôá
ôùí ðáñáðÜíù ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, ðïõ áíÞêáí óôï áíÞëéêï êáé åêðïéÞèçêáí, ìå åîáßñåóç ôï
åéóüäçìá áðü õðïêáôÜóôáôá ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óôï áíÞëéêï áðü ÷áñéóôéêÝò
ðáñï÷Ýò áðü ôïõò ãïíåßò, ïðüôå öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ ôï ðáñá÷þñçóå (õðïêáôÜóôáôï
åßíáé ôï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ðïõ ðåñéÝñ÷åôáé óôï áíÞëéêï ìåôÜ áðü ôçí åêðïßçóç, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ
áðüöáóç, ðåñéïõóéáêïý óôïé÷åßïõ ðïõ ôïõ áíÞêåé). Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò õðïâÜëëåôáé áðü ôï íüìéìï
åêðñüóùðï ôïõ áíçëßêïõ ÷ùñéóôÞ öïñïëïãéêÞ äÞëùóç, óôï üíïìá ôïõ áíçëßêïõ, óôï ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ
õðÜñ÷åé ç öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç.
Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαµο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για µια ή περισσότερεσ από τισ παραπάνω περιπτώσεισ, τότε στη δηλωσή του περιλαµβάνεται και το εισόδηµα που
προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε
αυτό από χαριστικέσ παροχέσ από τουσ γονείσ του, καθώσ και το αντίστοιχο υποκατάστατό τουσ.

6. ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÂÏËÇ ÔÇÓ ÏÖÅÉËÇÓ
Áðü ôçí åêêáèÜñéóç ôçò äÞëùóçò ìðïñåß íá ðñïêýøåé õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò (÷ñåùóôéêü õðüëïéðï)
Þ äéêáßùìá åðéóôñïöÞò ÷ñçìÜôùí (ðéóôùôéêü õðüëïéðï). Ôï óýíïëï ôçò ïöåéëÞò êáôáâÜëëåôáé óå ôñåéò (3)
ßóåò äüóåéò áðü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç êáôáâÜëëåôáé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò,çìÝñá ôïõ åðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ êáé ç êáèåìéÜ áðü ôéò åðüìåíåò ôçí ôåëåõôáßá
åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ôñßôïõ êáé ðÝìðôïõ ìÞíá, áíôéóôïß÷ùò, áðü ôç âåâáßùóç
ôïõ öüñïõ. Áí ï öüñïò âåâáéþíåôáé ôïõò ìÞíåò Áýãïõóôï êáé ÓåðôÝìâñéï ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò,
êáôáâÜëëåôáé óå äýï (2) ßóåò äüóåéò áðü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç êáôáâÜëëåôáé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç,
ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ åðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ êáé ç äåýôåñç ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ôñßôïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ. Áí ï
öüñïò âåâáéþíåôáé ôï ìÞíá Ïêôþâñéï ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò êáé ìåôÜ, êáôáâÜëëåôáé åöÜðáî ìÝ÷ñé
ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ìåèåðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ
öüñïõ. Áí ç óõíïëéêÞ ïöåéëÞ åßíáé ìÝ÷ñé 300 åõñþ ãéá ôïí ßäéï êáé ãéá ôç óýæõãü ôïõ áèñïéóôéêÜ, ìðïñåß
íá êáôáâëçèåß ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ìåèåðüìåíïõ ìÞíá
áðü ôç âåâáßùóç.
Εάν ο οφειλόµενοσ, µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση, φόροσ καταβληθεί εφάπαξ µέσα στην προθεσµία τησ
πρώτησ δόσησ ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερεσ δόσεισ παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό 1,5%.
Áí ðñïêýøåé ðéóôùôéêü õðüëïéðï áõôü èá åðéóôñáöåß ìÝóù ôùí ôñáðåæþí, üðùò ðåñéãñÜöåôáé ðáñáêÜôù óôç óõìðëÞñùóç ôïõ ðßíáêá 11 ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé áí ôï åðéóôñåöüìåíï ðïóü ðñïÝñ÷åôáé
áðü ðñïêáôáâïëÞ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò ðïõ äåí åîïöëÞèçêå Þ äåí åßíáé ãíùóôüò ï ôñüðïò åîüöëçóÞò
ôçò , êáèþò êáé áí õðÜñ÷åé ïðïéáäÞðïôå ïöåéëÞ óôï Äçìüóéï, ç åðéóôñïöÞ ôùí ÷ñçìÜôùí èá êáèõóôåñÞóåé, ãéáôß ðñÝðåé íá ðñïçãçèïýí ïñéóìÝíåò åíäïûðçñåóéáêÝò åíÝñãåéåò êáé ìåôÜ íá äïèåß ç ó÷åôéêÞ
åíôïëÞ.
Ïäçãßåò ãéá ôïí ôñüðï åîüöëçóçò ôïõ öüñïõ äßíïíôáé óôç óåëßäá 63.
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7. ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ ÐÏÕ ÓÕÍÕÐÏÂÁËËÏÍÔÁÉ ÌÅ ÔÇ ÄÇËÙÓÇ
1. ¼ëá ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ óõíõðïâÜëëïíôáé ìå ôçí åôÞóéá äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò
ðñÝðåé íá åßíáé äéáôõðùìÝíá óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá. Áí ï åêäüôçò áõôþí ôùí äéêáéïëïãçôéêþí åßíáé
áëëïäáðüò, ãåíéêÜ, ìáæß ìå êáèÝíá áðü áõôÜ ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé êáé ìåôÜöñáóÞ
ôïõ óôá ÅëëçíéêÜ.
Ç ìåôÜöñáóç áõôÞ ìðïñåß íá ãßíåôáé áðü ïðïéáäÞðïôå Áñ÷Þ, ãåíéêÜ Þ ðñüóùðï ðïõ Ý÷åé ôï ó÷åôéêü äéêáßùìá.
2. Ç õðïâïëÞ ôùí ðéï ðÜíù äéêáéïëïãçôéêþí ãßíåôáé ìå ôá ðñùôüôõðá ôùí ó÷åôéêþí ôéìïëïãßùí
Þ áðïäåßîåùí.
3. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áðáéôïýíôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç êáèïñßæïíôáé åßôå áðåõèåßáò áðü äéÜôáîç
ôïõ íüìïõ, åßôå áðü õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé äéáôáãÝò, êáèþò êáé ôçí áðüöáóç ãéá ôïí ôýðï êáé ðåñéå÷üìåíï ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ïéêïí. Ýôïõò 2013. Áí êÜðïéï äéêáéïëïãçôéêü ðïõ áðáéôåßôáé Ý÷åé óõíõðïâëçèåß ìå äÞëùóç ðñïçãïýìåíïõ ïéêïí. Ýôïõò, ç ïðïßá õðïâëÞèçêå óôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ
áñ÷Þ, ìðïñåß íá ãßíåé ó÷åôéêÞ ñçôÞ áíáöïñÜ. Áí üìùò áõôü ôï äéêáéïëïãçôéêü Ý÷åé õðïâëçèåß óå Üëëç
Ä.Ï.Õ. ðñÝðåé íá õðïâëçèåß íÝï, Ýóôù óå êõñùìÝíï öùôïáíôßãñáöï ôïõ ðñùôïôýðïõ.
4. Σε περίπτωση ηλεκτρονικήσ υποβολήσ τησ δήλωσησ δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά, τα
οποία φυλάσσονται από τον φορολογούµενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν.

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ
ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ
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¼ëåò ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 1 ðñÝðåé íá óõìðëçñùèïýí ìå ÊÅÖÁËÁÉÁ ãñÜììáôá.
Óôç äÞëùóç Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß áðü ôçí õðçñåóßá ôá óôïé÷åßá óáò (õðï÷ñÝïõ-óõæýãïõ). ÅÜí óôçí
ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç õðÜñ÷ïõí ëÜèç óôá óôïé÷åßá áõôÜ, ðñÝðåé íá ôá äéïñèþóåôå åíþ óå ðåñßðôùóç
ðïõ äåí Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß ôá óôïé÷åßá ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá ôá óõìðëçñþóåôå. Ôï
åðþíõìï ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé üðùò êáé óôçí ôáõôüôçôá.
ÅÜí óôçí ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç öáßíåôáé üôé Ý÷åôå äçëþóåé ôï üíïìá ôïõ óõæýãïõ (ãõíáßêåò óå
÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç Þ äéáæåõãìÝíåò ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìç áëëÜîåé ôáõôüôçôá), áíôéêáôáóôÞóôå ôï üíïìá
ôïõ óõæýãïõ ìå ôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá. Ïé óôñáôéùôéêïß, ïé áóôõíïìéêïß, ïé ëéìåíéêïß, ïé ðõñïóâÝóôåò ðïõ äåí
áíáãñÜöïõí áñéèìü áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò, õðï÷ñåïýíôáé óôçí áíáãñáöÞ ôçò õðçñåóéáêÞò ôáõôüôçôáò.
Óçìåéþíåôáé üôé ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóïõí áðáñáßôçôá ôï ðáñáëëçëüãñáììï ìå
ôçí Ýíäåéîç “Áñéèìüò Öïñïë. Ìçôñ. Óõæýãïõ” ìå ôïí Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ åöüóïí ôçò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß
Á.Ö.Ì. åßôå ëüãù õðïâïëÞò äÞëùóçò Ýíáñîçò åðáããÝëìáôïò (åìðïñéêÞ äñáóôçñéüôçôá Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá) åßôå ëüãù õðïâïëÞò óôï ðáñåëèüí, ðñéí áðü ôç óýíáøç ãÜìïõ, äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò,
åßôå áðü Üëëç áéôßá (ð.÷. áãïñÜ åðéâáôéêïý áõôïêéíÞôïõ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò êôë.). Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç, ðñïêåéìÝíïõ ãéá Ýããáìç, äå èá ãñÜöåôáé óôï ôåôñáãùíßäéï áõôü ï Á.Ö.Ì. ôïõ óõæýãïõ ôçò, áëëÜ èá
óõìðëçñþíåôáé ìüíï ìå ôï äéêü ôçò Á.Ö.Ì.
ÐÑÏÓÏ×Ç: 1) Ãéá ôïí õðü÷ñåï: ç äéåýèõíóç åðáããÝëìáôïò óõìðëçñþíåôáé ìüíï áðü üóïõò áðïêôïýí
åéóüäçìá áðü åðé÷åéñÞóåéò ãåíéêÜ êáé åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá, åíþ ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò
óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üëïõò áíåîáéñÝôùò ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò.
2) Ãéá ôç óýæõãï: óõìðëçñþíåôáé êáôÜ ðåñßðôùóç ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò Þ ôïõ
åðáããÝëìáôïò, åöüóïí åßíáé åðéôçäåõìáôßáò.
ÅðéðëÝïí åÜí åßóôå Ýããáìïò ðñÝðåé íá óçìåéþóåôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÅÃÃÁÌÏÓ”.
(Ìç óçìåéþíåôå “×” áí åßóôå äéáæåõãìÝíïò Þ âñßóêåóôå óå ÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç).
Åðßóçò, ôá óôïé÷åßá ôïõ åêðñïóþðïõ (êçäåìüíá, áíôéðñïóþðïõ, äéêáóôéêïý óõìðáñáóôÜôç, ðñïóùñéíïý
äéá÷åéñéóôÞ Þ óýíäéêïõ ðôþ÷åõóçò êôë.) Þ áíôéêëÞôïõ, åöüóïí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç õðïâïëÞò äÞëùóçò ãéá
ôá åéóïäÞìáôá:
á) Ðñïóþðïõ ðïõ êáôïéêåß óôçí áëëïäáðÞ êáé áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ðçãÞ ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÅëëÜäá.
â) Áíçëßêïõ Þ ðñïóþðïõ ðïõ Ý÷åé õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç.ã) Ðñïóþðïõ ðïõ áðåâßùóå, ãéá
ôï ïðïßï ç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç õðïâÜëëåôáé áðü ôïõò êëçñïíüìïõò ôïõ. ä) Ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò.
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å) Áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß õðü ìåóåããýçóç Þ âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç åðéäéêßáò.
óô) ÖïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ êáôïéêåß åêôüò ôçò ðåñéöÝñåéáò ôçò Ä.Ï.Õ. óôçí ïðïßá õðïâÜëëåé ôç öïñïëïãéêÞ
ôïõ äÞëùóç.
Åðßóçò, ôï ðáñáëëçëüãñáììï ìå ôçí Ýíäåéîç “Áñéèìüò Öïñïë. Ìçôñ. Åêðñ/ðïõ” áöïñÜ ôïí Á.Ö.Ì. ôïõ
åêðñïóþðïõ êáé óõìðëçñþíåôáé áðáñáßôçôá, åöüóïí âÝâáéá áíáãñÜöïíôáé óôïé÷åßá åêðñïóþðïõ óôï óþìá ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ åêðñüóùðïò åßíáé ãõíáßêá èá óõìðëçñþóåé óôï ðåäßï áõôü ôï äéêü
ôçò Á.Ö.Ì.
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Óôïí ðßíáêá áõôü åßíáé óõãêåíôñùìÝíåò êÜðïéåò ðëçñïöïñßåò, ïé ïðïßåò åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá ôï óùóôü
õðïëïãéóìü ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò.
Ï ðßíáêáò áõôüò óõìðëçñþíåôáé ìüíï óå êáôáöáôéêÞ ðåñßðôùóç, ïðüôå èá óçìåéþíåôå “×” ðÜíù
óôç ëÝîç “ÍÁÉ”. Óå áñíçôéêÞ ðåñßðôùóç äå èá óçìåéþíåôå ôßðïôá, εκτόσ ôïõ êùäéêïý 010 ðïõ
ðñïâëÝðåôáé äéáãñÜìéóç óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá ôçëåöùíéêÞò
êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò ôçò äÞëùóçò.
Êùäéêïß 327-328. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ και ç óýæõãüò óáò õðïâÜëλåôå äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ãéá ðñþôç öïñÜ.
Êùäéêïß 319-320. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå êÜôïéêïò åîùôåñéêïý ï ßäéïò Þ και ç
óýæõãüò óáò και áðïêôÞóáôå åéóüäçìá óôçí ÅëëÜäá. Óõìðëçñþíåôáé êáé üôáí ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé åðåéäÞ Ý÷åôå óôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ óáò óôçí ÅëëÜäá åðéâáôéêü áõôïêßíçôï éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò ðïõ äåí áðáëëÜóóåôáé áðü ôην αντικειµενική δαπάνη Þ
áãïñÜóáôå áõôïêßíçôï Þ áêßíçôï Þ áíåãåßñåôå ïéêïäïìÞ êëð. ή διατηρείτε µία ή περισσότερεσ δευτερεύουσεσ κατοικίεσ µε συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τ.µ., ÷ùñßò íá
Ý÷åôå ðñáãìáôéêü åéóüäçìá.
Êùäéêοί 023-024. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάν ο ίδιοσ ή και η σύζυγόσ σασ είστε δηµόσιοσ
υπάλληλοσ που υπηρετείτε στην αλλοδαπή ή υπάλληλοσ του Υπουργείου Εξωτερικών
ή λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, τησ
Μ.Ε.Α., στισ Ευρωπα\κέσ Κοινότητεσ ή στρατιωτικόσ που υπηρετείτε στην αλλοδαπή, ή
υπάλληλοσ του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, ή του Εθνικού
Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ή τησ Πανελλήνιασ Συνοµοσπονδίασ Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών που υπηρετείτε στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τουσ στισ Βρυξέλλεσ. Επίσησ σηµειώστε “Χ” εάν διαµένετε σε οίκο
ευγηρίασ, ή είστε φυλακισµένοσ ή είστε κάτοικοσ κράτουσ µέλουσ τησ Ευρωπαικήσ
Ένωσησ και αποκτάτε εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήµατόσ σασ.
Êùäéêüò 329.
Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êçäåìüíáò
ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò, ìåóåããõïý÷ïò, ðñïóùñéíüò äéá÷åéñéóôÞò, Þ óýíäéêïò
ðôþ÷åõóçò.
Êùäéêüò 330.
Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò åðßôñïðïò,
êçäåìüíáò áíçëßêïõ Þ äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò.
Êùäéêüò 331.
Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êëçñïíüìïò ôïõ
öïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ áðåâßùóå.
Êùäéêïß 011-012. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ìÝóá óôï 2012 ðÞñáôå êÜðïéï ðïóü óôåãáóôéêïý
åðéäüìáôïò áðü ôïí åñãïäüôç óáò, áíåîÜñôçôá áðü ôï áí ÷ïñçãÞèçêå για üëï ôï ÷ñüíï Þ
για ìåñéêïýò ìÞíåò, êáèþò êáé áí öïñïëïãÞèçêå ùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò
Þ ü÷é.
Êùäéêïß 013-014. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, εάν εσείσ ή και η σύζυγόσ σασ είστε συνταξιούχοι
και έχετε γεννηθεί µέχρι 31-12-1947.
Êùäéêïß 015-016. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, åöüóïí áðïêôÞóáôå åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò
õðçñåóßåò (ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, óõíôÜîåéò êôë.) êáé ðñïóöÝñáôå õðçñåóßåò Þ
êáôïéêÞóáôå, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá åííÝá ìÞíåò ìÝóá óôï 2012 óå ðåñéï÷Þ ðïõ âñßóêåôáé
óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò
êáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå æþíç âÜèïõò 20 ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç ìåèïñéáêÞ
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ãñáììÞ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëáò, Êéëêßò,
Óåññþí êáé ÄñÜìáò. Óçìåéþíåôáé üôé áí ìéá ðüëç Þ Ýíá ÷ùñéü âñßóêåôáé êáôÜ Ýíá ôìÞìá
ìüíï ìÝóá óôç æþíç ôùí 20 ÷éëéïìÝôñùí, τï äéêáßùìá ôçò ðñïóáýîçóçò ôùí ðïóþí
ìåßùóçò ôïõ öüñïõ το Ý÷ïõí üëïé üóïé êáôïéêïýí Þ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò óôçí ðüëç áõôÞ
Þ ôï ÷ùñéü. Τισ προ^ποθέσεισ αυτέσ µπορεί να τισ έχει και ο ένασ µόνο εκ των συζύγων.
Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé áðü üóïõò äçëþíïõí ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí.
Êùäéêïß 017-018. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάν εσείσ ή και η σύζυγόσ σασ γεννηθήκατε από
1-1-1982 και µετά.
Êùäéêïß 019-020. Σηµειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείσ ο ίδιοσ ή η σύζυγοσ σασ είστε επιτηδευµατίασ που εκδίδει ΑΠΥ, ασκείτε ατοµική επιχείρηση παροχήσ υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελµα και έχετε έγγραφη σύµβαση µε µέχρι τρία (3) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοισ εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων σασ
προέρχεται από ένα (1) από αυτά τα πρόσωπα που λαµβάνουν τισ υπηρεσίεσ σασ.
Êùäéêïß 027-028. Σηµειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείσ ο ίδιοσ ή η σύζυγοσ σασ ασκείτε εµπορική επιχείρηση και έχετε γεννηθεί µέχρι και την 31/12/1950.
Êùäéêïß 021-022. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείσ ή και η σύζυγόσ σασ έχετε υποπέσει σε
παραβάσεισ των περιπτ.α’ και η’ τησ παραγρ.8 και των περιπτ. α’ και β’ τησ παραγράφ.
10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, (µη έκδοση στοιχείου, µη καταχώρηση ή ανακριβήσ
καταχώρηση στοιχείων, έκδοση πλαστού ή εικονικού στοιχείου, λήψη εικονικού
στοιχείου, νόθευση φορολογικού στοιχείου, καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων
χωρίσ φορολογικό στοιχείο) που αφορούν τη χρήση 1-1-2012 έωσ 31-12-2012, εφόσον
σασ έχουν κοινοποιηθεί µέχρι τη λήξη υποβολήσ τησ δήλωσησ.
Êùäéêïß 025-026. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείσ ή και η σύζυγόσ σασ εµπίπτετε στισ διατάξεισ του άρθρου 73 του ν.3842/2010, µε τισ οποίεσ δίδονται κίνητρα στισ επιχειρήσεισ που µειώνεται ο κύκλοσ εργασιών προκειµένου να διατηρήσουν το προσωπικό
τουσ.
Êùäéêïß 007-008. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” και στα δύο τετραγωνίδια εάí ο ίδιοσ και η σύζυγόσ
σασ κατοικείτε µόνιµα σε νησί µε πλυθησµό κάτω απο 3.100 κατοίκουσ. Σε αυτήν την
περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου τησ
Κοινότητασ οτι είστε γραµµένοι στα οικεία δηµοτολόγια και ότι κατοικείτε µόνιµα στην
περιφέρεια του ∆ήµου ή τησ Κοινότητασ η οποία βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω
απο 3.100 κατοίκουσ, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. Στην περίπτωση που ο
ένασ από τουσ συζύγουσ διαµένει λόγω εργασίασ σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή µόνο ο άλλοσ σύζυγοσ εφόσον ο ίδιοσ και η οικογένειά του- τέκνα κτλ., κατοικούν
µόνιµα στο νησί, οπότε σηµειώνετε “Χ” στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Êùäéêïß 385-386. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå êÜôïéêïé ÷þñáò - ìÝëïõò ôçò Å.Å. ï ßäéïò
Þ και ç óýæõãüò óáò και áðïêôÞóáôå óôçí ÅëëÜäá ðÜíù áðü ôï 90% ôïõ óõíïëéêïý
ðáãêüóìéïõ åéóïäÞìáôüò óáò.
Êùäéêïß 029-030. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείσ ή και η σύζυγόσ σασ έχετε περιουσία
(ακίνητα, καταθέσεισ κτλ.) στο εξωτερικό.
Êùäéêïß 905-906. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò åßóôå ôõöëïß êáé ãåíéêÜ
âñßóêåóôå äéáñêþò óå êáôÜóôáóç ðïõ áðáéôåß óõíå÷Þ åðßâëåøç, ðåñéðïßçóç êáé
óõìðáñÜóôáóç Üëëùí ðñïóþðùí (áðüëõôïò áíáðçñßá). Åðßóçò êáé üôáí åßóôå ïëéêþò
ôõöëïß Þ ðáñïõóéÜæåôå âáñéÝò êéíçôéêÝò áíáðçñßåò, ðïõ õðåñâáßíïõí óå ðïóïóôü ôï
ïãäüíôá ôïéò åêáôü (80%). Ôá áðáëëáóóüìåíá ðïóÜ ôùí ðéï ðÜíù ðñïóþðùí èá
ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíáãñáöåß óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 657-658 ôïõ ðßíáêá 6 ôçò
äÞëùóçò åíþ ï ôõ÷üí öüñïò ðïõ Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß ãéá ôá õðüøç ðïóÜ óôïõò
êùäéêïýò 313-316 ôïõ ðßíáêá 8 ôçò äÞëùóçò.
Ôïíßæåôáé üôé, áí äåí Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß öüñïò ãéá ôá ðïóÜ áõôÜ, äåí áðáéôåßôáé ç
óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí áñéèìþí 905-906 ôïõ ðßíáêá áõôïý.
Êùäéêïß 913-914. Σηµειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείσ ο ίδιοσ ή η σύζυγοσ σασ παρουσιάζετε βαριά κινητική αναπηρία µε ποσοστό ογδόντα τοισ εκατό (80%) ακριβώσ.
Êùäéêïß 911-912. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï
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ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ.
Óçìåéþóôå “×” óôï ôåôñáãùíßäéï áí äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá
ôçëåöùíéêÞò êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò äçëþóåùí
Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò Öõóéêþí Ðñïóþðùí. Ðñüêåéôáé ãéá:
á) ôçí õðçñåóßá «ÅíçìÝñùóç ÅêêáèÜñéóçò» ðïõ ðñïóöÝñåôáé ìÝóù Internet
(www.gsis.gr).
â) ôçí õðçñåóßá ðëçñïöüñçóçò åêêáèÜñéóçò ìÝóù óôáèåñïý ôçëåöþíïõ ðïõ êÜèå
÷ñüíï ç Ã.Ã.Ð.Ó. áíáêïéíþíåé ãéá ôï ëüãï áõôü.
ã) ôçí õðηñåóßá M - TAXIS ãéá ðëçñïöüñçóç åêêáèÜñéóçò ìÝóù ìçíõìÜôùí SMS.
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÅðéëÝãïíôáò ôç ìç Ýíôáîç óôéò ðáñáðÜíù õðçñåóßåò äåí èá Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ëÜâåôå
êáìßá ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åêêáèÜñéóçò ôïõ Öüñïõ ÅéóïäÞìáôïò Ö.Ð. ìÝóù ôùí
áõôïìáôïðïéçìÝíùí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí.
Êùäéêüò 010.
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Óôïí ðßíáêá áõôü èá äþóåôå ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ åßíáé áíáãêáßåò ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áöïñïëüãçôïõ
ðïóïý ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ åéóïäÞìáôïò ôçò êëßìáêáò áíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ âáñýíïõí
ôï öïñïëïãïýìåíï, êáèþò êáé την αύξηση του αφορολόγητου ποσού τησ κλίµακασ κατά 2.000 ευρώ σε
ανάπηρουσ, τυφλούσ κ.τ.λ.
ÁðáíôÞóôå óôá åñùôÞìáôá ôïõ ðßíáêá óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ áêïëïõèïýí.
Êùäéêïß 001-002. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò:
á) ÐáñïõóéÜæåôå íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç óå ðïóïóôü
67% êáé ðÜíù. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå ãíùìÜôåõóç τησ Πρωτοβάθµιασ Υγειονοµικήσ Επιτροπήσ τησ Νοµαρχίασ ή του αρµόδιου ΚΕΠΑ, αν η γνωµάτευση εκδόθηκε από 1/9/2011 και µετά, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ðïóïóôü
áíáðçñßáò 67% êáé ðÜíù áðü íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç,
ôá áßôéá áõôÞò êáé ç ÷ñïíéêÞ ôçò äéÜñêåéá. Äå ëáìâÜíåôáé õðüøç åðáããåëìáôéêÞ Þ
áóöáëéóôéêÞ áíáðçñßá. Áí ç áðüöáóç ôçò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò éó÷ýåé ãéá áüñéóôï
÷ñüíï, ôüôå õðïâÜëëåôáé ìßá ìüíï öïñÜ. Áíôßèåôá, áí éó÷ýåé ãéá ïñéóìÝíï ÷ñüíï, ðñÝðåé
íá õðïâÜëëåôáé íÝá áðüöáóç ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ðñþôçò. Σηµειώνεται ότι οι ήδη εκδοθείσεσ γνωµατεύσεισ (πριν την 01.09.2011) από τισ Πρωτοβάθµιεσ Υγειονοµικέσ Επιτροπέσ των νοµαρχιών, µπορούν να χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση φορολογικών
ελαφρύνσεων επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώσ µέχρι την
ηµεροµηνία που λήγει η ισχύσ τουσ, (χωρίσ να απαιτείται οι ενδιαφερόµενοι να εξετάζονται εκ νέου από τισ Υγειονοµικέσ Επιτροπέσ του ΚΕΠΑ, όπωσ επισηµαίνεται στην
αριθµ. πρωτ. Φ80000/οικ.30002/1896/14.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίασ
και Κοινωνικήσ Ασφάλισησ), µόνο εφ’ όσον έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στισ υφιστάµενεσ σχετικέσ φορολογικέσ διατάξεισ. Σε περίπτωση που έχουν
εκδοθεί ελλιπείσ γνωµατεύσεισ, ή γνωµατεύσεισ από αναρµόδιεσ, βάσει του ισχύοντοσ
νοµοθετικού πλαισίου, υγειονοµικέσ επιτροπέσ, δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτέσ για
την αναγνώριση φορολογικών ελαφρύνσεων.
â) Åßóôå ôõöëüò, ãñáììÝíïò óôï ïéêåßï ìçôñþï ðïõ ôçñåßôáé óôç Ä/íóç ôçò ïéêåßáò
Περιφέρειασ ή ∆ήµου. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò
Äéåýèõíóçò ôçò ïéêåßáò Περιφέρειασ ή ∆ήµου üôé åßóôå ãñáììÝíïò óôï ìçôñþï ôõöëþí
ðïõ ôçñåßôáé ó’áõôÞ.
ã) Åßóôå íåöñïðáèÞò ðïõ ôåëåßôå õðü áéìïêÜèáñóç Þ ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷åôå êÜíåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷åôå áðü ìåóïãåéáêÞ, äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíåôå ìåôáããßóåéò áßìáôïò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç
óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç íïóïêïìåßïõ, éäéùôéêÞò êëéíéêÞò êôë., üðïõ êÜíåôå ôçí áéìïêÜèáñóç Þ ôéò ìåôáããßóåéò, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç êáôÜóôáóÞ óáò áõôÞ.
ä) Åßóôå áíÜðçñïò áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò êáé óõíôáîéïäïôåßóèå áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï
ãéá ôçí áéôßá áõôÞ, áíåîÜñôçôá áí ç áíáðçñßá óáò ðñïÞëèå áðü ðïëåìéêÞ áéôßá Þ óå
åéñçíéêÞ ðåñßïäï.
å) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ Ý÷åé ôåèåß óå êáôÜóôáóç ðïëåìéêÞò äéáèåóéìüôçôáò.
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óô) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ ôåëåß óå êáôÜóôáóç õðçñåóßáò ãñáöåßïõ ëüãù ðïëåìéêïý
ôñáýìáôïò Þ íïóÞìáôïò ðïõ åðÞëèå ëüãù êáêïõ÷éþí óå ðïëåìéêÞ ðåñßïäï.
æ) Åßóôå áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò ôùí ÓùìÜôùí Áóöáëåßáò êáé Ý÷åôå õðá÷èåß óôéò
äéáôÜîåéò ôïõ í.1579/1950 êáé í.ä.330/1947.
ç) Åßóôå áíÜðçñïò óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóôå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé
äåí ôçí ðáßñíåôå ãéáôß äéïñéóôÞêáôå óå Ýììéóèç äçìüóéá èÝóç êáé ðáßñíåôå ìéóèü.
è) Åßóôå óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóèå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé
ðáñáéôçèÞêáôå áðü áõôÞ ãéáôß åðéëÝîáôå ôç óýíôáîç ìå âÜóç ôá ÷ñüíéá ôçò õðçñåóßáò óáò.
é) Åßóôå èýìá ðïëÝìïõ êáé ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ðïëåìéêÞ áéôßá.
éá) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý ðïõ Ýðáèå óôïí ðüëåìï êáé ï ïðïßïò áðü ôï
ëüãï áõôü ôÝèçêå óå äéáèåóéìüôçôá Þ áðïóôñáôåßá êáé ìåôáãåíÝóôåñá áðåâßùóå êáé
ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç. Åðßóçò, áí åßóèå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áíÜðçñïõ ïðëßôç ðïõ
áðåâßùóå êáé ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç.
éâ) Åßóôå èýìá áðü ôïí Üìá÷ï ðëçèõóìü êáé óõíôáîéïäïôåßóôå ëüãù ðïëåìéêÞò áéôßáò.
éã) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý Þ ïðëßôç, ï ïðïßïò áðåâßùóå êáôÜ ôçí
åêôÝëåóç äéáôáãìÝíçò õðçñåóßáò óå åéñçíéêÞ ðåñßïäï êáé äéêáéïýóôå óýíôáîç áðü ôï
Äçìüóéï Ôáìåßï ãéá ôçí áéôßá áõôÞ.
éä) Ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï ùò áíÜðçñïò Þ èýìá åèíéêÞò áíôßóôáóçò
Þ åìöýëéïõ ðïëÝìïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí 1543/1985 (ÖÅÊ 73Á) êáé
1863/1985 (ÖÅÊ 204Á), üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôï íüìï 1976/1991 (ÖÅÊ 184 Á).
Êùäéêïß 003-004. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9/1. Ãéá ðáñÜäåéãìá,
áí óôïí ðßíáêá 9/1 Ý÷åôå ãñÜøåé ôá ïíüìáôá ôñéþí ôÝêíùí, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï
ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå ôïí áñéèìü “3”. Áí Ýíá áðü ôá ôÝêíá áõôÜ åßíáé ôçò
óõæýãïõ, áðü ðñïçãïýìåíï ãÜìï, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå
ôïí áñéèìü “2” êáé ìåôÜ ôïí êùäéêü 004 ôïí áñéèìü “1” êôë.
Êùäéêïß 005-006. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9 åöüóïí áõôÜ
Ý÷ïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù, åßíáé ôõöëÜ, åßíáé íåöñïðáèÞ õðü áéìïêÜèáñóç Þ
ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷ïõí êÜíåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷ïõí áðü ìåóïãåéáêÞ,
äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíïõí ìåôáããßóåéò áßìáôïò
êôë., äçëáäÞ åöüóïí Ý÷ïõí ìßá áðü ôéò éäéüôçôåò (á) ùò (éä) ðïõ áíáöÝñïíôáé ðéï ðÜíù
(ÊÁ 001-002) ãéá ôïí ßäéï ôï öïñïëïãïýìåíï. Ï áñéèìüò (ð.÷. “1”, “2” êôë.) ôùí
ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôïí õðü÷ñåï èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï
ìåôÜ ôïí êùäéêü 005 êáé ï áñéèìüò ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôç óýæõãï
èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 006.
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Óôïí ðßíáêá áõôü èá ãñÜøåôå ôá öïñïëïãïýìåíá åéóïäÞìáôÜ óáò áíÜëïãá ìå ôçí ðçãÞ (êáôçãïñßá)
ðñïÝëåõóÞò ôïõò, êáèþò êáé ôá åéóïäÞìáôá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Ï ðßíáêáò áõôüò Ý÷åé åðôÜ êåöÜëáéá áðü ôï Á ìÝ÷ñé êáé ôï Æ.
Åéäéêüôåñá:
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Á. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÌÉÓÈÙÔÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ
Åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ ðñïêýðôåé áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá,
åðé÷ïñçãÞóåéò, åðéäüìáôá êôë. êáé ãåíéêÜ áðü êÜèå ðáñï÷Þ ðïõ êáôáâÜëëåôáé ðåñéïäéêÜ ùò áíôÜëëáãìá
åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ ðñïêýðôåé áðü óõíôÜîåéò (êýñéåò Þ åðéêïõñéêÝò),
ìåñßóìáôá Þ âïçèÞìáôá êáé êÜèå Üëëïõ åßäïõò ðáñï÷Ýò ðïõ êáôáâÜëëïõí ïé áóöáëéóôéêïß öïñåßò óôïõò
óõíôáîéïý÷ïõò ôïõò.
Ïìïßùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêçãüñïé ùò
ðÜãéá áíôéìéóèßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ íïìéêþí õðçñåóéþí, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé îåíáãïß ïé
ïðïßïé õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 1545/1985.
Åðßóçò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ç ùöÝëåéá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêáéïý÷ïé êáôÜ ôçí
Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 13 ôïõ Üñèñïõ
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13 ôïõ ê.í. 2190/1920, óå ôéìÞ êáôþôåñç áðü ôç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí ôçò
óõãêåêñéìÝíçò åôáéñåßáò, υπο την προûπόθεση οτι το δικαίωµα ασκείται σε χρόνο κατα τον οποίο ο διακιούχοσ
δεν έχει αποχωρήσει από την εταιρία. Ôá ßäéá åöáñìüæïíôáé êáé ãéá ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí
áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ôï ðñïóùðéêü çìåäáðÞò óõíäåäåìÝíçò
áíþíõìçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 42å ôïõ ê.í. 2190/1920.
Êáèáñü åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ áðïìÝíåé ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí åéóöïñþí
óôá ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá, ðïõ âáñýíïõí ðñáãìáôéêÜ ôï ìéóèùôü Þ óõíôáîéïý÷ï.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ êáèáñïý åéóïäÞìáôïò äåí ðñÝðåé íá áöáéñÝóåôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ
και το ποσό έναντι τησ ειδικήσ εισφοράσ αλληλεγγύησ του άρθρου 29 του νόµου ν. 3986/2011 ðïõ
ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áðïäï÷Ýò, ïýôå ôéò êñáôÞóåéò ðïõ Ýãéíáí áðü ôï ìéóèü ãéá ôçí åîüöëçóç
óôåãáóôéêïý Þ Üëëïõ äáíåßïõ. Åðßóçò, ïé êÜèå åßäïõò êáèáñÝò áðïäï÷Ýò, ðñüóèåôåò áìïéâÝò,
áðïæçìéþóåéò, óõíôÜîåéò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï 2012 óå ìéóèùôïýò êáé
óõíôáîéïý÷ïõò ìå âÜóç íüìï, äéêáóôéêÞ áðüöáóç Þ óõëëïãéêÞ óýìâáóç, και για τισ οποίεσ οι δικαιούχοι
επέλεξαν να φορολογηθούν στο χρόνο εισπραξησ (2012) êáèþò êáé ïé äåäïõëåõìÝíåò êáèáñÝò
áðïäï÷Ýò ðñïçãïýìåíùí åôþí ðïõ åéóðñÜ÷èçêáí êáèõóôåñçìÝíá ìÝóá óôï Ýôïò 2012 λόγω επίσχεσησ
εργασίασ από τουσ µισθωτούσ Þ ï åñãïäüôçò ôïõò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç ðôþ÷åõóçò, èá ãñáöôïýí
áöïý åêðåóèåß ðïóïóôü 20% ôïõ êáèáñïý ðïóïý, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý,
óõíáèñïéæüìåíåò ìå ôõ÷üí Üëëá åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò ôïõ Ýôïõò 2012. ÖõóéêÜ áí ç
ìåßùóç ôïõ 20% óôá áíáäñïìéêÜ Ý÷åé õðïëïãéóôåß êáé åìöáíßæåôáé óôçí ïéêåßá âåâáßùóç ðïõ äüèçêå áðü
ôïí åñãïäüôç Þ óõíôáîéïäïôéêü öïñÝá, ïé åíäåßîåéò èá óõìðëçñùèïýí ìå ôá ðïóÜ ðïõ ãñÜöïíôáé óôçí
õðüøç âåâáßùóç.
Για τισ αποδοχέσ ή συντάξεισ που καταβλήθηκαν αναδροµικά µέσα στο 2012 σε µισθωτούσ και συνταξιούχουσ µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση και για τισ οποίεσ οι δικαιούχοι επέλεξαν να φορολογηθούν στα έτη που ανάγονται καθώσ και στισ περιπτώσεισ που χορηγούνται καθυστερηµένα συντάξεισ, αναδροµικά από ασφαλιστικούσ οργανισµούσ, ÷ñüíïò áðüêôçóçò ôùí áíáäñïìéêþí áõôþí
áðïäï÷þí èåùñåßôáé ï ÷ñüíïò ðïõ ï äéêáéïý÷ïò áðüêôçóå äéêáßùìá åßóðñáîçò êáé èá äçëùèïýí ìå
óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç óôï ÷ñüíï ðïõ áöïñïýí.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Äéåõêñéíßæåôáé üôé áðáëëÜóóåôáé áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò êáé ü÷é áðü êñáôÞóåéò êôë., êÜèå
åðßäïìá Þ ðáñï÷Þ ìüíï åöüóïí áíáöÝñåôáé ñçôÜ óôï Üñèñï 6 ôïõ í.2238/1994 Þ óôï íüìï ðïõ ÷ïñçãåß,
αυτά.
Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôïõ ðßíáêá 4Á äéåõêñéíßæïõìå ôá åîÞò:
Êùäéêïß 301-302. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá, áèñïßæïíôáò üëá ôá êáèáñÜ ðïóÜ ðïõ ðÞñáôå ùò
ìéóèùôüò áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, åðéäüìáôá, ôçí ùöÝëåéá ðïõ áðïêôÞóáôå ôüóï
êáôÜ ôçí Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí üóï êáé áðü
ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óå ôéìÞ êáôώôåñç áðü ôç
÷ñçìáôéóôηñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí και υπο την προ^πόθεση ότι το δικαίωµα σασ ασκείται σε χρόνο κατα τον οποίο δεν έχετε αποχωρήσει απο την εταιρία, το
τεκµαρτό εισόδηµα από µισθωτέσ υπηρεσίεσ που αποκτήσατε εξαιτίασ τησ παροχήσ,
απο την επιχείρηση τησ οποίασ είστε στέλεχοσ, χρήσησ αυτοκινήτου êôë. Óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò èá ãñáöôïýí êáé ïé êáèáñÝò áðïäï÷Ýò óõíôáêôþí Þ äçìïóéïãñÜöùí.
Ôá ðïóÜ áõôÜ áíáãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò áðïäï÷þí ðïõ óáò ÷ïñÞãçóå ï
åñãïäüôçò óáò (Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä., Åðé÷åéñÞóåéò, Ïñãáíéóìïß êôë.).
Ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå âåâáßùóç ôïõ åñãïäüôç, áðü ôçí ïðïßá
íá ðñïêýðôåé ôï åßäïò ôùí áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí, ôï áêáèÜñéóôï êáé êáèáñü ðïóü, ïé
êñáôÞóåéò, ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß êáé ðáñáêñáôÞèçêå καθώσ και το ποσό που παρακρατήθηκε έναντι τησ ειδικήσ εισφοράσ αλληλεγγύησ του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.
ÅéäéêÜ, ïé ìéóèùôïß ðïõ äåí åéóÝðñáîáí äåäïõëåõìÝíåò áðïäï÷Ýò ôïõ Ýôïõò 2012 και
äåí ôïõò ÷ïñçãÞèçêå âåâáßùóç áðïäï÷þí ëüãù åðßó÷åóçσ åñãáóßáò Þ ëüãù
ðôþ÷åõóÞò ôïõ εργοδότη ή áðü ëüãïõò áíþôåñçò âßáò (ð.÷. êáôÜëçøç) èá õðïâÜëïõí
äÞëùóç öüñïõ åéóïäÞìáôïò ÷ùñßò íá ðåñéëÜâïõí óå áõôÞ ôéò áðïäï÷Ýò ôïõò áõôÝò,
áëëÜ èá ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëïõí êáé õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ í.1599/1986 óôçí ïðïßá èá
äçëþíåôáé ï ëüãïò, ãéá ôïí ïðïßï äåí ÷ïñçãÞèçêå áðü ôïí åñãïäüôç ç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç
áðïäï÷þí. Οι µισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευµένεσ αποδοχέσ του έτουσ 2012
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λόγω οικονοµικήσ αδυναµίασ του εργοδότη τουσ,ακόµα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση
εργασίασ ή πτώχευση και στουσ οποίουσ χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι
ανωτέρω ανείσπρακτεσ δεδουλευµένεσ αποδοχέσ αναγράφονται σε διακεκριµένη σειρά,
θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατοσ χωρίσ να δηλώσουν τισ ανείσπρακτεσ αυτέσ
δεδουλευµένεσ αποδοχέσ καθόσον αυτέσ θα δηλωθούν µεταγενέστερα στο χρόνο
είσπραξησ τουσ.
Áí åßóèå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ Þ áíÞêåôå óôï
éðôÜìåíï ðñïóùðéêü ôçò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò, ãñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí êáèáñþí
áðïäï÷þí óáò óå åõñþ, üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ôùí
åñãïäïôþí óáò. Ïé âåâáéþóåéò áõôÝò ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæïõí ôï ÷ñüíï ðáñï÷Þò
åñãáóßáò êáé ôéò áìïéâÝò ðïõ ðÞñáôå ðñáãìáôéêÜ êáé ü÷é ìüíï ôéò áìïéâÝò ðïõ
ðñïâëÝðïõí ïé óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò. Ç ìåôáôñïðÞ óå åõñþ ðñÝðåé íá ãßíåé ìå âÜóç
ôçí åðßóçìç éóïôéìßá ôïõ åõñþ ðñïò ôï îÝíï íüìéóìá, êáôÜ ôï ÷ñüíï êáôáâïëÞò ôùí
áìïéâþí.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé åíäåßîåéò êáé ôá ðïóÜ ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç âåâáßùóç
áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí ðïõ ÷ïñçãåß ï åñãïäüôçò Þ ï áóöáëéóôéêüò öïñÝáò äåí
åðéôñÝðåôáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç íá ìåôáâÜëëïíôáé åêôüò, áí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç,
áðü ôïí êáôÜ íüìï áñìüäéï åêäüôç áõôþí.
Êùäéêïß 303-304. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü êýñéåò óõíôÜîåéò, ðïõ ðÞñáôå ùò
óõíôáîéïý÷ïò áðü êýñéá ôáìåßá óõíôÜîåùí. Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá ãñáöôåß
ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ) ôï ïðïßï èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò
305-306 του ΠΙΝΑΚΑ 6. Ôá ðïóÜ ôùí óõíôÜîåùí êôë. ãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò
ðïõ óáò ÷ïñçãåß ôï áóöáëéóôéêü óáò ôáìåßï. Áí óôç âåâáßùóç ðåñéëáìâÜíåôáé åêôüò
áðü ôçí êýñéá óýíôáîç êáé åðéêïõñéêÞ, áëëÜ óå îå÷ùñéóôÞ óåéñÜ ç êáèåìéÜ, óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò èá ãñÜøåôå ìüíï ôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò êáé ôï ðïóü ôçò
åðéêïõñéêÞò óýíôáîçò èá ôï ãñÜøåôå óôïõò êùäéêïýò 321-322.
Êùäéêïß 321-322. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò, ìåñßóìáôá êáé
âïçèÞìáôá ðïõ ðÞñáôå ùò óõíôáîéïý÷ïò áðü Ôáìåßá Ìåôï÷éêÜ, ÁñùãÞò Þ Áëëçëïâïçèåßáò êáé ÅðéêïõñéêÜ.
Êùäéêïß 317-318. ÃñÜøôå ôα χρηµατικά ποσά που σασ καταβλήθηκαν µέσα στο 2012 απο ποδοσφαιρικέσ ανώνυµεσ εταιρίεσ ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία εξαιτίασ συµβολαίου
µεταγραφήσ ή ανανέωση συµβολαίου συνεργασίασ που υπογράφθηκε πριν την
1.1.2010 εφόσον είστε ποδοσφαιριστήσ, καλαθοσφαιριστήσ, προπονητησ ή άλλοσ
αµοιβόµενοσ αθλητήσ. Στην περίπτωση που σασ καταβλήθηκαν χρηµατικά ποσά
µέσα στο 2012 από ποδοσφαιρικέσ ανώνυµεσ εταιρίεσ ή αναγνωρισµένα αθλητικά
σωµατεία εξαιτίασ συµβολαίου µεταγραφήσ ή ανανέωσησ συµβολαίου συνεργασίασ
που υπογράφθηκε απο την 1.1.2010 και µετά, τότε στουσ κωδικούσ αυτούσ θα γράψετε το ποσό που προκύπτει απο τη διαίρεση τησ συνολικήσ αξίασ του συµβολαίου
δια του αριθµού των ετών που διαρκεί το συµβόλαιο. Στουσ κωδικούσ αυτούσ θα
γραφτούν επίσησ και τα επιδόµατα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33
του ν.1892/1990. Στισ περιπτώσεισ αυτέσ το ποσό του φόρου θα γραφτεί στουσ
κωδικούσ 609-610 του πίνακα 8.
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇÓ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ 4 êáé 8
¸óôù üôé åßóèå óõíôáîéïý÷ïò ôïõ Äçìïóßïõ êáé üôé ç óýæõãüò óáò åßíáé éäéùôéêÞ õðÜëëçëïò. ¸óôù
åðßóçò üôé áðü ôéò ïéêåßåò âåâáéþóåéò ðñïêýðôïõí ôá åîÞò:
Είδοσ
Εισοδήµατοσ
Σύνταξη ∆ηµοσίου
Μέρισµα Μ.Τ.Σ.
Σύνολο του συζύγου
Μισθόσ τησ συζύγου

Καθαρό
Ποσό

Φόροσ που
αναλογεί

Φόροσ που
παρακρατήθηκε

12.500,00
3.815,00
16.315,00
12.600,00

790,00
381,50
1.171,50
808,00

778,15
375,78
1.153,93
795,88

Εισφορά
αρθ. 29 ν.3986/2011
που παρακρατήθηκε
125,00
125,00
126,00
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Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ôïõò ðßíáêåò 4 êáé 8 ôçò äÞëùóçò ðñÝðåé íá ôïõò óõìðëçñþóåôå üðùò öáßíåôáé óôï
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ “Ä” óôï ôÝëïò áõôïý ôïõ öõëëáäßïõ.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Â - ÊÁÈÁÑÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
Åéóüäçìá áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åßíáé ôï êÝñäïò ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí åêìåôÜëëåõóç
ãåùñãéêþí åðé÷åéñÞóåùí êÜèå ìïñöÞò êáé åßäïõò, üðùò áãñïôéêþí, êôçíïôñïöéêþí, ðôçíïôñïöéêþí,
ìåëéóóïêïìéêþí, óçñïôñïöéêþí, äáóéêþí, áëéåõôéêþí, êôë.
Êùäéêïß 461-462. ÃñÜøôå ôá êáèáñÜ êÝñäç ôçò áôïìéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôá
âéâëßá Þ óôïé÷åßá áõôÞò.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé ðáñáðÜíù êùäéêïß óõìðëçñþíïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üóïõò ôçñïýí âéâëßá Â´ êáôçãïñßáò
ôïõ Ê.Â.Ó. êáé ðñïáéñåôéêÜ áðü üóïõò äåí ôçñïýí âéâëßá ôïõ Ê.Â.Ó., ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ðïõ êáôÝ÷ïõí. Ôï
êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðñïâëåðüìåíùí êáôÜ êëÜäï ãåùñãéêÞò
åêìåôÜëëåõóçò óõíôåëåóôþí êáèáñïý êÝñäïõò åðß ôùí áêáèáñßóôùí åóüäùí óôá ïðïßá ðñïóôßèåíôáé êáé
ïé åðéäïôÞóåéò Þ áðïæçìéþóåéò åðß ôçò ðáñáãùãÞò.
Ðñéí íá óõìðëçñþóåôå ôïõò êùäéêïýò áõôïýò ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå êáé íá åðéóõíÜøåôå ÷åéñüãñáöç
êáôÜóôáóç ìå ôï óýíïëï ôùí ãåùñãéêþí óáò äñáóôçñéïôÞôùí ùò åîÞò:
Íïìüò
(ÄÞìïò /ÄéáìÝñéóìá Þ Êïéíüôçôá)
åêìåôÜëëåõóçò

Åßäïò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò (öõôéêÜ Þ
æùéêÜ ðñïúüíôá)

ÁêáèÜñéóôï
åéóüäçìá (1)
,
,

ÓÕÍÏËÏ

,

Óõíôåë.
Êáè. ÊÝñäïõò (2)

ÊáèáñÜ ÊÝñäç
(3)=(1) x (2)
Õðï÷ñÝïõ Ôçò óõæýãïõ
,
,
,

,
,
,

Ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí êåñäþí èá ôï ìåôáöÝñåôå óôïõò êùäéêïýò 461 - 462.
Åðßóçò, óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá áíáãñÜøåôå ôá êáèáñÜ êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí óôçí ðåñßðôùóç ðïõ
ôçñåßôå âéâëßá Ã' êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. ÷ùñßò ôç óõìðëÞñùóç ôçò ðáñáðÜíù êáτÜóôáóçò.
Êùäéêïß 921-922. ÃñÜøôå µόνο ôï êáèáñü åéóüäçìá από αλιευτική δραστηριότητα, το οποίο έχετε
ήδη συµπεριλάβει στον κωδικό 461-462 του πίνακα αυτού.
Êùäéêïß 919-920. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ðïõ óáò áíáëïãåß áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò
óå óõíåêìåôÜëëåõóç Þ óõìðëïéïêôçóßá, áëéåõôéêþí óêáöþí ìÝ÷ñé äÝêá (10) êüñïõò,
(ìå ìÝëç êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò), ðïõ äå öïñïëïãåßôáé óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 Ê.Ö.Å.
ÕÐÏÐÉÍÁÊÁÓ 4Â2 - ÊÁÈÁÑÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÔÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ:
Óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üóïõò äåí ôçñïýí âéâëßá ôïõ Ê.Â.Ó., êáèþò êáé áðü üóïõò ôçñïýí
âéâëßá Â’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóèåß ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ìå ôçí
áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï ôïõ Üñèñïõ 42 ôïõ í.2238/1994.
Êùäéêïß 915-916. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôç óõìðëÞñùóç ôùí
åíäåßîåùí ôïõ õðïðßíáêá áõôïý.
Êùäéêïß 923-924. ÃñÜøôå µόνο ôï êáèáñü åéóüäçìá από αλιευτική δραστηριότητα το οποίο έχετε ήδη
συµπεριλάβει στον κωδικό 915-916 του πίνακα αυτού.
Êùäéêïß 335-336. ÃñÜøôå ôá åíïßêéá ðïõ ðñáãìáôéêÜ êáôáâÜëáôå ãéá ìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãÞò.
Êùäéêüò 326.
ÃñÜøôå ôçí áîßá ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý (áèñïéóôéêÜ ôïõ õðü÷ñåïõ êáé ôçò
óõæýãïõ).
Êùäéêïß 337-338. ÃñÜøôå ôï 25% ôçò áîßáò ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý Þ åÜí åßóôå íÝïò êáôÜ
êýñéï åðÜããåëìá áãñüôçò çëéêßáò ìÝ÷ñé 40 åôþí, ôï 50% ôçò áîßáò áõôÞò.
Êùäéêïß 339-340. ÃñÜøôå ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü ðïõ áðáëëÜóóåôáé áðü ôï öüñï, êáôÜ ðåñßðôùóç, ìüíï áí
åßóèå êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôçò.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé êùäéêïß 335-338 êáé 326 óõìðëçñþíïíôáé ìüíï áí ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý ãåùñãéêïý
åéóïäÞìáôïò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôïí êùäéêü 915 Þ 916 åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý
ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ðïõ Ý÷åôå áíáãñÜøåé óôïí êùäéêü 461 Þ 462 Þ áí äåí Ý÷åôå óõìðëçñþóåé ôïõò
êùäéêïýò áõôïýò ãéáôß õðÜãåóèå óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðñïáéñåôéêÞò óõìðëÞñùóÞò ôïõ.
Êùäéêïß 465-466. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç
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ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýíôáé âéâëßá Ã’ êáôçãïñßáò.
Êùäéêïß 467-468. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí áôïìéêÞ
Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýóáôå âéâëßá
Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó.
Êùäéêïß 475-476. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò ãåùñãéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ.
Êùäéêïß 479-480. ÃñÜøôå ôá καθαρά κέρδη τησ ατοµικήσ σασ επιχείρησησ ανανεώσιµων πηγών ενέργειασ ισχύοσ µέχρι 100KW, στην ηµεδαπή µεταφέροντάσ τα από το έντυπο Ε3 το οποίο
συνυποβάλλεται µε τη δηλωση.
Êùäéêïß 481-482. ÃñÜøôå ôá καθαρά κέρδη τησ ατοµικήσ σασ αγροτουριστικήσ επιχείρησησ δυναµικότητασ, µέχρι 10 δωµατίων, στην ηµεδαπή, µεταφέροντάσ τα από το έντυπο Ε3 το οποίο
συνυποβάλλεται µε τη δηλωση.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: α) Τα ποσά των κωδικών 921-922 και 923-924 αναγράφονται για πληροφοριακούσ λόγουσ
δεδοµένου ότι το καθαρό εισόδηµα από αλιευτική δραστηριότητα έχει δηλωθεί στουσ κωδικούσ 461-462
και 915-916, αντίστοιχα και β) Τα ποσά των κωδικών 479-480 και 481-482 αναγράφονται στον πίνακα
αυτόν επίσησ για πληροφοριακούσ λόγουσ δεδοµένου ότι ωσ εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα θα
πρέπει να δηλωθεί στουσ κωδικούσ 401-402 του ΠΙΝΑΚΑ 4Γ τησ δήλωσησ (ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) .
ÁíáëõôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí 461-462 êáé ôïõ õðïðßíáêá 4Â2 Ý÷ïõí äïèåß ìå
ôçí 1009959/158/Á0012/ÐÏË.1026/ 27.1.1998 äéáôáãÞ ìáò. Åðßóçò, óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé ãñáììÝò ôïõ
ðéï ðÜíù õðïðßíáêá, êáèþò êáé ïé êùäéêïß 326,337 êáé 338 äåí åðáñêïýí ãéá íá áðåéêïíéóèïýí üëåò ïé
ãåùñãéêÝò óáò äñáóôçñéüôçôåò êáé üëåò ïé áãïñÝò ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý, èá åðéóõíÜøåôå
áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç ìå ôçí ßäéá ãñáììïãñÜöçóç ôïõ ðéï ðÜíù õðïðßíáêá êáé êùäéêþí, óôçí ïðïßá èá óõìðëçñþóåôå ôéò õðüëïéðåò ãåùñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé üëåò ôéò áãïñÝò óáò. Ôá áèñïßóìáôá ôçò êáôÜóôáóçò áõôÞò èá ìåôáöåñèïýí áíôßóôïé÷á óôïõò êùäéêïýò 915-916, 326 êáé 337-338.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Ã - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
Ôïí ðßíáêá áõôü óõìðëçñþíïõí üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, äçëáäÞ üóïé
áðïêôïýí åéóüäçìá áðü áôïìéêÞ Þ åôáéñéêÞ åìðïñéêÞ, âéïôå÷íéêÞ, âéïìç÷áíéêÞ åðé÷åéñÞóç Þ áðü ôçí Üóêçóç
ïðïéïõäÞðïôå êåñäïóêïðéêïý åðáããÝëìáôïò, ðïõ äå èåùñåßôáé áðü ôï íüìï åëåõèÝñéï åðÜããåëìá
óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ í.2238/1994, êáèþò êáé üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü
ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò ðïõ äåí õðÜãïíôáé óôï Üñèñï 10 ôïõ ÊÖÅ.
Ùò åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò èåùñåßôáé êáé:
- Ç åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ ôïõ ïìüññõèìïõ åôáßñïõ êáé ôïõ êïéíùíïý, öõóéêïý ðñïóþðïõ, ðïõ
ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.2238/1994 (áíåîÜñôçôá áðü ôçí
êáôçãïñßá ôïõ åéóïäÞìáôïò ôçò ïìüññõèìçò Þ åôåñüññõèìçò åôáéñßáò Þ ôçò êïéíùíßáò êëçñïíïìéêïý
äéêáßïõ ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá ìÝëç).
- Ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×., ôï ïðïßï áðïôåëåß ðÜãéï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò
áôïìéêÞò åìðïñéêÞò Þ ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò (áíáëõôéêÝò ïäçãåßåò óôïõò êùä. 407-408 ôïõ ðßíáêá
áõôïý). Åðéóçìáßíåôáé, ùóôüóï üôé üóïé áóêïýí ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç êαé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò
äÞëùóçò, èá áíáãñÜøïõí õðï÷ñåùôéêÜ óôïõò ïéêåßïõò êùäéêïýò, ôçí ôõ÷üí õðåñáîßá áðü ôçí ðþëçóç ôïõ
áãñïôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. êáèüóïí ôá åí ëüãù áõôïêßíçôá åîáéñïýíôáé áðü ôçí áõôïôåëÞ öïñïëüãçóç ôçò
õðåñáîßáò áõôÞò óýìöùíá ìå ôç ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 1146/1972.
Óôïí ðßíáêá áõôü, ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá äçëïýìåíá êÝñäç Þ æçìéÝò ÷ñÞóçò. ÁíÜëïãá
ìå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò, óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü.
Åéäéêüôåñá:
Êùäéêïß 401-402. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü ôçí Üóêçóç áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ,ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëëåôáé ìå ôç
äÞëùóç. Óôá ðéï ðÜíù êÝñäç óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç
ðáãßùí ôçò åðé÷åßñçóçò, åéäéêÜ üìùò ãéá ôï õðåñôßìçìá áðü ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ
É.×.ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï óôïé÷åßï ôçò åðé÷åßñçóçò, áíáôñÝîôå óôïõò ïäçãßåò ôùí
êùäéêþí 407-408 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ïé
ïðïßåò èá ðåñáéþóïõí ôç ÷ñÞóç 2012 óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò
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17 ôïõ Í. 3296/2004, όπωσ αυτά ισχύουν µετά την τροποποίηση τουσ µε τισ διατάξεισ
του άρθρου 79 του ν.3842/2010, èá ãñÜøïõí óôïõò êùäéêïýò 401- 402 ôá êáèáñÜ
êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí ìåôáöÝñïíôÜò ôá
áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ åíôýðïõ Å3. Στουσ κωδικούσ αυτούσ γράψτε ακόµα τα καθαρά κέρδη ατοµικήσ επιχείρησησ ανανεώσιµων πηγών ενέργειασ ισχύοσ µέχρι 100
KW καθώσ και αυτά αγροτουριστικήσ επιχείρησησ δυναµικότητασ µέχρι 10 δωµατίων,
τα οποία αποτελούν εισόδηµα απο εµπορικέσ επιχειρήσεισ (στουσ κωδικούσ 479-480
και 481-482 του πίνακα 4Β έχουν αναγραφεί µόνο για πληροφοριακούσ λόγουσ).
Êùäéêïß 403-404. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò áìïéâÞò ðïõ äéêáéïýóèå áðü ôç óõìììåôï÷Þ óáò
óå µια ή περισσότερεσ Ï.Å., Å.Å. Þ êïéíùíßá êëçñïíïìéêïý äéêáßïõ,ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá
ìÝëç, ωσ ïìüññõèìïò åôáßñïò Þ êïéíùíüò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, óõíõðïâÜëåôå ìε ôç
äÞëùóç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò êáé öùôïáíôßãñáöï ôçò
õðïâëçèåßóáò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò ðïõ
÷ïñÞãçóå ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1041/09).
Êùäéêïß 405-406. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç ðïõ óáò áíáëïãïýí áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óå:
á) Êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ που εκµεταλλεύονται ìÝ÷ñé êáé äýï επιβατικά (ταξί, λεωφορεία) ή φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιασ χρήσησ,
â) ëïéðïýò õðü÷ñåïõò ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ ÊÖÅ (ÏÅ, ÅÅ, êëð) ïé ïðïßïé åêìåôáëëåýïíôáé ìüíï Ýíá åðéâáôéêü (ôáîß, ëåùöïñåßï) ή öïñôçãü áõôïêßíçôï äçìüóéáò ÷ñÞóçò.
Êùäéêïß 407-408. ÃñÜøôå ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×. ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï
ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ðïõ ôçñåß âéâëßá êáôþôåñçò ôçò
Ã´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., åöüóïí èÝëåôå íá öïñïëïãçèåß ìå ôçí êëßìáêá
öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ãñÜøôå ôï öüñï õðåñáîßáò ôïõ
ï÷Þìáôïò ðïõ Ý÷åôå êáôáâÜëåé Þ Ý÷åé âåâáéùèåß ìå ôç ó÷åôéêÞ äÞëùóç ðïõ
õðïâÜëáôå óôçí áñìüäéá ÄÏÕ, óôïõò êùäéêïýò 607-608 ôïõ ðßíáêá 8.
¼ôáí üìùò ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôÝò, åðéëÝîïõí íá öïñïëïãçèïýí áõôïôåëþò ãéá ôï
õðåñôßìçìá áõôü, ôüôå ôüóï ôï ðïóü ôïõ õðåñôéìÞìáôïò üóï êáé ôïõ öüñïõ ðïõ
âåâáéþèçêå ç êáôáâëÞèçêå ãé’ áõôü , äåí èá áíáãñáöïýí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò Þ
óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá Á.
Óçìåéþíåôáé üôé ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ôçñïýí âéâëßá êáé óôïé÷åßá Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ
Ê.Â.Ó. ç ùöÝëåéá ðïõ åíäå÷üìåíá áðïêôïýí áðü ôç ìåôáâßâáóç ôïõ áõôïêéíÞôïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò áõôïêéíÞôïõ ãéá ìåôáâéâÜóåéò áõôïêéíÞôïõ ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü 1.1.2004 êáé ìåôÜ (ðáñ. 12 Üñèñïõ 30
í. 3220/2004), äçëáäÞ Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôïõò êùäéêïýò 401-402 ôïõ ðßíáêá áõôïý.
Êùäéêïß 413-414. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ,
ìåôáöÝñïíôÜò ôçí áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëåôáé ìå ôç äÞëùóç. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2012 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ
Í.3296/2004, όπωσ αυτα ισχύουν µετά την τροποποίησή τουσ µε τισ διατάξεισ του
άρθρου 79 του ν.3842/2010 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé
æçìéÜ ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ ìçäåíßæåôáé óýìöùíá ìå ôéò åí ëïãù äéáôÜîåéò êé
åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá ðïóü æçìéÜò.
Êùäéêïß 415-416. ÃñÜøôå ôï õðüëïéðï ôçò æçìéÜò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ ðïõ Ý÷åôå äéêáßùìá íá ìåôáöÝñåôå ãéá óõìøçöéóìü áðü ðñïçãïýìåíá ïéêïí. Ýôç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ
Ý÷åôå ðåñáéþóåé ðáëáéüôåñåò ÷ñÞóåéò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í.
3296/2004 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïÝêõøå æçìéÜ óå êÜðïéá áðü
áõôÝò,ôüôå ç æçìéÜ áõôÞ äåí ìåôáöÝñåôáé ãéá óõìøçöéóìü óôéò åðüìåíåò ÷ñÞóåéò
óýìöùíá ìå ôα οριζόµενα στισ åí ëüãù äéáôÜîåισ êé åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò
äåí èá óõìðåñéëÜâåôå ôç æçìéÜ αυτή.Η τυχόν ζηµιά που προέρχεται από προηγούµενα
οικον.έτη για τα οποία έχετε φορολογηθεί µε βάση τησ ετήσιεσ αντικειµενικέσ δαπάνεσ
δεν µεταφέρεται για συµψηφισµούσ στουσ κωδικούσ αυτούσ.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Óçìåéþíåôáé üôé ç ôõ÷üí æçìéÜ ôïõ ßäéïõ Þ ðñïçãïýìåíùí ïéêïí. åôþí áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óôéò
åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò 405-406, èá ãñáöôåß óôïõò ßäéïõò êùäéêïýò óôïõò
ïðïßïõò ãñÜöåôáé êáé ç æçìéÜ áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç (êùäéêïß 413-414 Þ 415-416 êáôÜ ðåñßðôùóç).
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Êùäéêïß 425-426. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò åìðïñéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2012 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí
Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í. 3296/2004 όπωσ αυτά ισχύουν µετά την τροποποίησή τουσ
µε τισ διατάξεισ του άρθρου 79 του ν.3842/2010, ãñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ðïõ
ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ áõôþí ôùí äéáôÜîåùí.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Ä - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ
Ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá óõìðëçñþíåôáé ðñïçãïýìåíá ôï Ýíôõðï Å3, áðü ôï ïðïßï ìåôáöÝñïíôáé,
êáôÜ ðåñßðôùóç, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôá ó÷åôéêÜ ðïóÜ, óýìöùíá ìå ôéò ðéï êÜôù ïäçãßåò.
Óçìåéþíåôáé üôé óôïí ðßíáêá ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá êÝñäç êáé ôéò æçìéÝò ÷ñÞóçò.
ÁíÜëïãá ìå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò (êÝñäç Þ æçìéÝò) óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü.
Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá äéåõêñéíßæïõìå ôá áêüëïõèá:
Êùäéêïß 501-502. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç óôçí çìåäáðÞ êÜðïéïõ
åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò áðü ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ
í.2238/1994. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2012, ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí
Üñèñùí 13 Ýùò 17 ôïõ í.3296/2004,όπωσ αυτα ισχύουν µετά την τροποποίησή τουσ µε
τισ διατάξεισ του άρθρου 79 του ν.3842/2010, ãñÜøôå ôá êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü
ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí, ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ
åíôýðïõ Å3.
Êùäéêïß 503-504. ÃñÜøôå ôéò êáèáñÝò áìïéâÝò ðïõ áðïêôÞóáôå óôçí çìåäáðÞ ùò ðñáãìáôïãíþìïíåò, äéáéôçôÝò, åêêáèáñéóôÝò ãåíéêÜ, åëåãêôÝò áíùíýìùí åôáéñéþí, åêôåëåóôÝò äéáèçêþí, åêêáèáñéóôÝò êëçñïíïìéþí, êçäåìüíåò ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò, óõããñáöåßò êáé
ìïõóïõñãïß áðü óõããñáöéêÜ äéêáéþìáôá, áíôéðñüóùðïé åðáããåëìáôéêþí ïñãáíþóåùí êáé
éäéþôåò ãéá ôç óõììåôï÷Þ óáò óå óõìâïýëéá êáé åðéôñïðÝò ôïõ Äçìïóßïõ, Í.Ð.Ä.Ä. Þ
Í.Ð.É.Ä., óùìáôåßùí, éäñõìÜôùí, óõíåôáéñéóìþí êáé ïñãáíéóìþí ãåíéêÜ. ∆ιευκρινίζεται ότι
κáé οι áìïéâÝò áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá.
Êùäéêïß 505-506. ÃñÜøôå ôï ðïóü ðïõ åéóðñÜîáôå áðü ôï óýæõãï Þ ôç óýæõãï ëüãù äéáôñïöÞò êáé ç ïðïßá
Ý÷åé åðéäéêáóèåß Þ óõìöùíçèåß ìå óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç. Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò
ðïõ åéóðñÜîáôå áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï Ýôïò 2012, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, äåí åßíáé
åéóüäçìá ôïõ Ýôïõò áõôïý, áëëÜ ôïõ Ýôïõò óôï ïðïßï áíÜãåôáé êáé ãé’áõôü ôï åéóüäçìá
ðñÝðåé íá õðïâÜëåôå óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ êáôáâÜëëåôáé óôá ðáéäéÜ, áðü ïðïéáäÞðïôå áéôßá, äå èåùñåßôáé
åéóüäçìÜ ôïõò êáé äåí èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò áõôïýò Þ óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí
êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá 4.
Êùäéêïß 507-508. ÃñÜøôå ïðïéïäÞðïôå Üëëï åéóüäçìá áðïêôÞóáôå óôçí çìåäáðÞ êáé äåí ôï Ý÷åôå
Þäç ãñÜøåé óôïõò ðßíáêåò 4Á, 4Â, 4Ã, 4Å êáé 4ÓÔ ãéáôß äåí áíÞêåé óå êáìéÜ áðü ôéò
êáôçãïñßåò åéóïäçìÜôùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ó’áõôïýò.
Êùäéêïß 511-512. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò æçìéÜò τησ χρήσεωσ 2012, ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí Üóêçóç
åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç
2012 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ í.3296/2004 όπωσ αυτα ισχύουν
µετά την τροποποίησή τουσ µε τισ διατάξεισ του άρθρου 79 του ν.3842/2010 êáé áðü
ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé æçìéÜ ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ
ìçäåíßæåôáé óýìöùíá ìå ôα οριζόµενα στισ åí ëüãù äéáôÜîåισ êé åðïìÝíùò óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá ðïóü æçìéÜò.
Êùäéêïß 515-516. ÃñÜøôå το υπόλοιπο τησ ζηµίασ που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατοσ στην ηµεδαπή και έχετε δικαίωµα να µεταφέρετε για συµψηφισµό από τα δυο
προηγούµενα οικον. έτη. (Η ρύθµιση αυτή ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1-1-2010 και µετά). Στην περίπτωση που έχετε περαιώσει τη χρήση αυτή µε τισ διατάξεισ των άρθρων 13 έωσ 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούµενα βιβλία και
στοιχεία σασ προέκυψε ζηµιά, τότε η ζηµιά αυτή δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό
στισ επόµενεσ χρήσεισ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στισ εν λόγω διατάξεισ κι εποµένωσ στουσ κωδικούσ αυτούσ δε θα συµπεριλάβετε τη ζηµιά αυτή.Η τυχόν ζηµιά που
προέρχεται από προηγούµενα οικον.έτη για τα οποία έχετε φορολογηθεί µε βάση τισ
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ετήσιεσ αντικειµενικέσ δαπάνεσ δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στουσ κωδικούσ
αυτούσ.
Êùäéêïß 517-518. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôïõ åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôüò
óáò óôçí çìåäáðÞ. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2012 µε τισ διατάξεισ
των άρθρων 13 έωσ 17 του Ν.3296/2004 όπωσ αυτά ισχύουν µετά την τροποποίησή
τουσ µε τισ διατάξεισ του άρθρου 79 του ν.3842/2010, γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα
που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτών των διατάξεων.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4E - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÁ
Åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé áõôü ðïõ ðñïÝñ÷åôáé: á) áðü åêìßóèùóç Þ õðåêìßóèùóç Þ åðßôáîç Þ áðü
éäéï÷ñçóéìïðïßçóç Þ áðü ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò äùñåÜí ôçò ÷ñÞóçò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ïéêïäïìþí,
â) áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ãáéþí (äáóþí, âïóêïôüðùí êôë.).
Ôï åéóüäçìá áõôü áðïêôÜôáé áðü êÜèå ðñüóùðï óôï ïðïßï Ý÷åé íüìéìá ìåôáâéâáóèåß, åßôå ìå äéêáóôéêÞ
áðüöáóç åßôå ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï Þ ëüãù ÷ñçóéêôçóßáò, ôï åìðñÜãìáôï äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò
Þ íïìÞò Þ åðéêáñðßáò Þ ïßêçóçò,êáôÜ ðåñßðôùóç.
Åðßóçò, åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï
ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá åíïßêéá êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ.
Ðñéí óõìðëçñþóåôå ôéò åíäåßîåéò áõôïý ôïõ ðßíáêá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå ôçí ÁíáëõôéêÞ ÊáôÜóôáóç
ÌéóèùìÜôùí áðü Áêßíçôá (Å2).
Ôï Ýíôõðï Å2 äå èá óõìðëçñþíåôáé óå ðåñßðôùóç:
á) Éäéïêáôïßêçóçò êýñéáò Þ äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò (åîï÷éêÞò Þ ìç åîï÷éêÞò). Åðßóçò óôç ðåñßðôùóç
áõôÞ äå èá óõìðëçñþíåôáé ï ðßíáêáò áõôüò, áëëÜ èá óõìðëçñþíïíôáé ìüíï ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 5
(õðïðßíáêáò 1á), óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ äßíïíôáé ðáñáêÜôù ãéá ôç óõìðëÞñùóÞ ôïõ êáé
â) êáôáâïëÞò ðïóïý ðÝñá áðü ôá åíïßêéá (Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò) áðü ôïí ìéóèùôÞ êáôÜ ôç ìßóèùóç
áêéíÞôïõ. Ôá ðïóÜ áõôÜ ãñÜöïíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 121-910 êáé 741-742 ôïõ ðßíáêá
áõôïý, ìå åîáßñåóç ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ ãñÜöïíôáé óôïõò ê.á. 109-110, ôá ïðïßá äå
ãñÜöïíôáé óõã÷ñüíùò êáé óôïõò ê.á. 741-742. Ç ìåôáöïñÜ ôùí ðïóþí áõôþí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò ãßíåôáé
áðü ôç äÞëùóç ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å. ðïõ Ý÷åé Þäç õðïâëçèåß óôç Ä.Ï.Õ., öùôïáíôßãñáöï ôçò ïðïßáò
óõíõðïâÜëëåôáé êáé ï öüñïò ðïõ Ý÷åé êáôáâëçèåß èá ãñÜöåôáé óôïõò ê.á. 127-128 ôïõ ðßíáêá 8.
Áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ìåôáöÝñåôå ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá
áêéíÞôùí óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý, åêôüò áðü ôï åéóüäçìá áðü äùñåÜí
ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíåßò óå ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá, åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé
äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, áöïý óõìâïõëåõôåßôå êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôá ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ "Á", "Â" êáé "Ã", ðïõ ðáñáèÝôïíôáé óôï ôÝëïò ôïõ ðáñüíôïò öõëëáäßïõ.
Êùäéêïß 103-110. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí, ðïõ áðïêôÞóáôå, êáôÜ êáôçãïñßåò áêéíÞôùí, üðùò
áõôÝò åìöáíßæïíôáé óôç äÞëùóç, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí
óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, óôïõò
áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò. Åðßóçò, ãñÜøôå êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò
áîßáò êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá
åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ. Στουσ κωδικούσ αυτούσ γράφονται τα ενοίκια των
ακινήτων, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ή όχι, σύµφωνα µε τισ διατάξεισ των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του αρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά.
Êùäéêïß 101-102. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí ðïõ áðïêôÞóáôå áðü åêìßóèùóç ãáéþí, ìåôáöÝñïíôáò
áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðß ìÝñïõò ðïóÜ
áõôþí, êáèþò êáé ðïóÜ ðÝñá áðü ôá ενοίκια ðïõ ôõ÷üí êáôáâÜëëïíôáé áðü ôï ìéóèùôÞ
êáôÜ ôç ìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ.
Êùäéêïß 909-910. Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï áíáãñáöüìåíï óôïõò êùäéêïýò 101 - 102 åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãçò åßíáé ìéêñüôåñï áðü áõôü ðïõ
ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìικών. Óçìåéþíåôáé üôé óôç
óôÞëç 2 ôçò ðñþôçò óåëßäáò ôïõ åíôýðïõ Å2 èá áíáãñÜöåôáé áðáñáßôçôá ï
÷áñáêôçñéóìüò ôçò åêìéóèïýìåíçò ãåùñãéêÞò ãçò (ðåäéíÞ, çìéïñåéíÞ, ïñåéíÞ,
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áñäåõüìåíç Þ ìç Þ èåñìïêÞðéï). Óôïõò êùäéêïýò ëïéðüí 909-910 áíáãñÜöåôáé ôï
Üèñïéóìá ôùí ìåãáëýôåñùí åðß ìÝñïõò åíïéêßùí, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç óýãêñéóç
äçëùèÝíôùí åíïéêßùí êáé ðñïóäéïñéæïìÝíùí ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï.
Óáò ðáñáèÝôïõìå ôï áêüëïõèï ðáñÜäåéãìá:
¸óôù üôé äçëþèçêå áðü ôï öïñïëïãïýìåíï óôï Ýíôõðï Å2:
Ðåäéíü
ìç áñäåõüìåíï
Çìéïñåéíü ìç
''
Ïñåéíü
ìç
''

5
2
3

30,00
24,00
16,00

150,00
48,00
48,00

êáé óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ðïõ èá åêäïèåß (áíôéêåéìåíéêüò ðñïóäéïñéóìüò
åêìßóèùóçò ãåùñãéêÞò ãçò), ôá ðïóÜ äéáìïñöþíïíôáé üðùò ðáñáêÜôù:
×áñáêôçñéóìüò
ðåñéï÷Þò
Ðåäéíü
ìç áñäåõüìåíï
Çìéïñåéíü ìç
''
Ïñåéíü
ìç
''

óôñÝììáôá
5
2
3

Åíïßêéï
êáôÜ óôñÝììá
20,00
8,00
17,00

Óýíïëï
100,00
16,00
51,00

Ôï ðïóü ðïõ èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 909-910 ôïõ ðßíáêá 4Å ôçò äÞëùóçò èá åßíáé ôï Üèñïéóìá ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôéò êáôÜ ðåñßðôùóç ìåãáëýôåñåò ôéìÝò äçëáäÞ 249 åõñþ (150 + 48 + 51).
Êùäéêïß 111-112. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí, ìåôáöÝñïíôáò, áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá
åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ.
Êùäéêïß 113-114. ÃñÜøôå ôï ενοίκιο ðïõ êáôáâÜëáôå óôïí åêìéóèùôÞ, åöüóïí Ý÷åôå áðïêôÞóåé åéóüäçìá
áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Óå ðåñßðôùóç õðåêìßóèùóçò ôìÞìáôïò ôïõ áêéíÞôïõ ðñÝðåé íá ãñÜøåôå ôï ενοίκιο ðïõ
êáôáâÜëáôå ãéá ôï ôìÞìá áõôü êáé ü÷é ôï ενοίκιο ïëüêëçñïõ ôïõ áêéíÞôïõ.
Êùäéêïß 129-130. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáôïéêéþí, åêôüò
áðü ôç äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíÝá óå ðáéäß êáé
áíôßóôñïöá åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, ìåôáöÝñïíôáò áðü
ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ
áõôþí,ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύµφωνα µε τισ διατάξεισ των
άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά.
Êùäéêïß 143-148. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç Þ éäéï÷ñçóéìïðïßçóç ôçò ÷ñÞóçò áêéíÞôïõ óýìöùíá ìå ôçí áíÜëõóç ôïõ ðßíáêá, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá
óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ
êáôçãïñßá áêéíÞôïõ óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò, ανεξάρτητα αν είναι
διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύµφωνα µε τισ διατάξεισ των άρθρων 6 και 16 του
ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-42010 και µετά.
Êùäéêïß 141-142. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ãáéþí,
ìåôáöÝñïíôáò áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá
åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí.
Êùäéêïß 701-702. Óõìðëçñþóôå áõôïýò ôïõò êùäéêïýò áíÜëïãá ìå ôá áíáöåñüìåíá óôïõò êùäéêïýò 909-910.
Êùäéêïß 123-124. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ðïõ áíåãÝñèçêáí ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ, óå Ýäáöïò êõñéüôçôáò ôïõ åêìéóèùôÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ç ïéêïäïìÞ
ðáñáìÝíåé óôçí êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, êáèþò êáé ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ãéá ôéò
âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò, ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ óå åêìéóèïýìåíç
ïéêïäïìÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ïé âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò ðáñáìÝíïõí óôçí
êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò
ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí.
Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò áîßáò ôçò áíåãåéñüìåíçò ïéêïäïìÞò Þ ôçò áîßáò ôùí

19

âåëôéþóåùí Þ åðåêôÜóåùí ìéóèùìÝíçò ïéêïäïìÞò ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ
ìéóèùôÞ, áðáéôåßôáé ç ðñïóêüìéóç ó÷åôéêÞò âåâáßùóçò ôïõ ìéóèùôÞ, áðü ôçí ïðïßá íá
ðñïêýðôåé ôï ýøïò ôùí äáðáíþí ðïõ äéåíåñãÞèçêáí êáé áðïññÝïõí áðü ôá åðßóçìá
âéâëßá ôïõ.
Êùäéêïß 125-126. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñßðôùóçò, áí õðÜñ÷åé äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ åäÜöïõò Þ ôçò ïéêïäïìÞò ðïõ
âåëôéþíåôáé Þ åðåêôåßíåôáé, áíôßóôïé÷á.
Êùäéêïß 151-152. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôçò ðñáãìáôéêÞò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2012 ãéá áóöÜëéóôñá êáôÜ ôïõ êéíäýíïõ ðõñêáãéÜò Þ Üëëùí êéíäýíùí, ãéá äéêáóôéêÝò äáðÜíåò, ãéá
áìïéâÞ äéêçãüñïõ óå äßêåò ìéóèùôéêþí äéáöïñþí Þ äéáöïñþí ìåôáîý éäéïêôçôþí êáé
äéá÷åéñéóôþí éäéïêôçóßáò êáô´ïñüöïõò ôùí ïéêïäïìþí ðïõ åêìéóèþíïíôáé,
éäéï÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé ðáñá÷ùñïýíôáé äùñåÜí ùò êáôïéêßåò, îåíïäï÷åßá, êëéíéêÝò,
ó÷ïëåßá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá, âéïìç÷áíïóôÜóéá, åìðïñéêÜ êÝíôñá êôë.
Áí ïé ðéï ðÜíù äáðÜíåò áöïñïýí êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò áêéíÞôïõ, åðéìåñßæïíôáé
áíáëüãùò óôïõò óõíéäéïêôÞôåò ôïõ.
Êùäéêïß 163-164. ÃñÜøåôå ôï ðïóü ôçò áðïæçìßùóçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2012 ìå âÜóç íüìï
(í.813/1978, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï í.2041/1992) óôï ìéóèùôÞ áêéíÞôïõ, óå
ðåñßðôùóç ëýóçò åðáããåëìáôéêÞò ìßóèùóçò.
Êùäéêïß 165-166. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2012 áðü ôçí åêìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ áöïñÜ ç áðïæçìßùóç ôùí êùäéêþí 163 - 164.
Êùäéêïß 159-160. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ëïéðþí äáðáíþí ðïõ åêðßðôïõí áðü ôï áêáèÜñéóôï
åéóüäçìá áðü ïéêïäïìÝò êáé ãáßåò (ôï ðïóü ðïõ ðáñÝ÷åôáé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ
åäÜöïõò óå ïéêüðåäï ôïõ ïðïßïõ êôßóôçêå ç ïéêïäïìÞ óáò, êáèþò êáé ôçí áîßá ôçò,
ôïõò öüñïõò êôë. ðïõ âáñýíïõí ôéò ãáßåò, ôéò áðïóâÝóåéò ãéá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá
êôë.).
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôá åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ âëÝðå êùäéêïýò 171 - 174 ôïõ
ðßíáêá 4Æ´.
Êùäéêïß 175-176. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των κατοικιών που εκµισθώνονται, υπεκµισθώνονται
και παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον καθεµία έχει επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ. και το
εισόδηµά τουσ αυτό έχει αναγραφεί αντίστοιχα στουσ κ.α. 103-104, 111-112 και 129130 του ίδιου πίνακα.Επίσησ, στουσ κωδικούσ αυτούσ (175-176) αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδηµα που προκύπτει από την εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση οποιουδήποτε
ακινήτου για επαγγελµατική ή εµπορική χρήση, ανεξαρτήτωσ τησ επιφάνειάσ του
(συµπεριλαµβανοµένων των γαιών), εφόσον µε το εισόδηµα αυτό έχουν συµπληρωθεί
οι κωδικοί αριθµοί 121-122, 105-106, 107-108, 109-110, 101-102, 909-910, 111-112
και123-124 του πίνακα αυτού αντίστοιχα.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Στουσ κωδικούσ αυτούσ δε γράφεται το ακαθάριστο εισόδηµα των πιο πάνω ακινήτων που
αποκτούν εταιρίεσ, κοινωνίεσ, κοινοπραξίεσ κτλ., που φορολογούνται µε το άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε.
Κωδικοί 177-178. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των κατοικιών που εκµισθώνονται, υπεκµισθώνονται
και παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον καθεµία έχει επιφάνεια κάτω από 300τ.µ και το
εισόδηµά τουσ αυτό έχει αναγραφεί αντίστοιχα στουσ κ.α 103-104, 111-112 και 129130 του ίδιου πίνακα. Επίσησ, στουσ κωδικούσ αυτούσ (177-178) αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδηµα των ακινήτων µε χρήση αποθηκών, χώρων στάθµευσησ και γηπέδων,
ανεξαρτήτωσ επιφάνειασ, εφόσον εκµισθώνονται ή υπεκµισθώνονται µε αστική µίσθωση και µε το εισόδηµα αυτό έχουν συµπληρωθεί αντίστοιχα οι κωδικοί αριθµοί 105-108
και 111-112 του πίνακα αυτού.
Êùäéêïß 131-132. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá µόνο των οικοδοµών που εκµισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιµοποιούνται ωσ κατοικίεσ, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσεσ κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και κλινικέσ,
εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέεσ σύµφωνα µε τισ διατάξεισ των άρθρων 6 και
16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από
23-4-2010 και µετά.
Êùäéêïß 133-134. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá µόνο των οικοδοµών που εκµισθώνονται, παραχω-
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ρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιµοποιούνται ωσ καταστήµατα, γραφεία, αποθήκεσ, βιοµηχανοστάσια ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση,εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέεσ
σύµφωνα µε τισ διατάξεισ των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του
ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά.
Êùäéêïß 741-742. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ìüíï ôùí áêéíÞôùí ãéá ôá ïðïßá äå âåâáéþíåôáé
ôÝëïò ÷áñôïóÞìïõ (åéóüäçìá áðü åðßôáîç áêéíÞôïõ áðü ôï Äçìüóéï, ðïóÜ Üûëçò
åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí ðÝñá áðü ôá åíïßêéá áðü ôï ìéóèùôÞ êáôÜ ôç
ìßóèùóç áêéíÞôïõ êôë.), åêôüò áðü ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôçò ðåñßðôùóçò 1å ôïõ
ðßíáêá áõôïý. Ôï åéóüäçìá áõôü ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åé ãñáöôåß êáôÜ ðåñßðôùóç êáé
óôïõò êùäéêïýò 103 - 108 êáé 101 - 910.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4ÓÔ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÁÎÉÅÓ
Óôïí ðßíáêá áõôü èá áíáãñáöïýí ôá åéóïäÞìáôá áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ
öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò êáé ü÷é áõôÜ ðïõ öïñïëïãÞèçêáí áõôïôåëþò ìå åîÜíôëçóç ôçò
öïñïëïãéêÞò õðï÷ñÝùóçò Þ åêåßíá ðïõ êáôáâëÞèçêáí óôïõò äéêáéïý÷ïõò åëåýèåñá öüñïõ.
Êùäéêïß 291-292. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü ðïóü åéóïäÞìáôïò áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò
ðñïÝëåõóçò ðïõ φορολογούνται µε τισ γενικέσ διατάξεισ, π.χ. τόκοι, ïé ïðïßïé
Ýãéíáí ëçîéðñüèåóìïé êáé áðáéôçôïß óôï Ýôïò 2012, êáèþò êáé ôüêïõò ðïõ
åðéäéêÜóôçêáí ìå äéêáóôéêÞ áðüöáóç êáé êáôáâëÞèçêáí Þ ðéóôþèçêáí óôï Ýôïò
2012 (åêôüò áðü áõôïýò ðïõ áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Þ
åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá).
Επίσησ γράψτε το εισόδηµα που προέκυψε από την µεταβίβαση οµολόγων σε τιµή
ανώτερη τησ τιµήσ κτήσησ τουσ, το οποίο αποκτήθηκε από την 29.02.2012 και µετά.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Æ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÇÓ ÐÑÏÅËÅÕÓÇÓ
Óôïí ðßíáêá áõôü áíáãñÜöïíôáé ôá åéóïäÞìáôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí áëëïäáðÞ áðü ôéò êáôçãïñßåò
ðïõ áíáëõôéêÜ áíáöÝñïõìå ðáñáêÜôù:
Êùäéêïß 389-390. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò êôë áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Êùäéêïß 391-392. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü óõíôÜîåéò êôë. áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Êùäéêïß 463-464. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ,
åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò ãåùñãéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáêÜôù õðüäåéãìá:
ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ Íï 1
Åðùíõìßá
ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

×þñá Ýäñáò
áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò

Äéá÷.ðåñßïäïò

ÓõíïëéêÜ êáèáñÜ
êÝñäç

Ðïóïóôü
óõììåôï÷Þò %

ÊáèáñÜ êÝñäç ðïõ
ìïõ áíáëïãïýí

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

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

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

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

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

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

Êùäéêïß 471-472.ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò áðü áôïìéêÞ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí
áëëïäáðÞ, åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò ãåùñãéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå
ðáñáêÜôù õðüäåéãìá:
ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ Íï 2
Åðùíõìßá
ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

×þñá Ýäñáò
áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò

Äéá÷.ðåñßïäïò

ÆçìéÝò

Ðïóïóôü
óõììåôï÷Þò %

ÆçìéÝò
ðïõ ìïõ áíáëïãïýí

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

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

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

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

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

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

Êùäéêïß 411-412. ΓñÜøôå ôá êáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ και áðü
óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åìðïñéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ, ôïõ õðï÷ñÝïõ Þ ôçò
óõæýãïõ áíôßóôïé÷á.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï
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ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 1.
Êùäéêïß 421-422. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò åßôå áðü áôïìéêÞ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí
áëëïäáðÞ, åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åìðïñéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï
ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 2.
Êùäéêïß 509-510. ΓñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ
åðáããÝëìáôïò óôçí áëëïäáðÞ και áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åôáéñßåò, ôïõ
õðï÷ñÝïõ Þ ôçò óõæýãïõ áíôßóôïé÷á.
Óå ðåñßðôùóç óõììåôï÷Þò óáò óôéò ðéï ðÜíù åôáéñßåò êôë. åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ
êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 1.
Êùäéêïß 513-514. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò æçìéÜò ðïõ ðñïÝêõøå åßôå áðü áôïìéêÞ Üóêçóç åëåõèÝñéïõ
åðáããÝëìáôïò óôçí áëëïäáðÞ åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò åôáéñßåò.
Óå ðåñßðôùóç óõììåôï÷Þò óáò óôéò ðéï ðÜíù åôáéñßåò êôë. åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ
êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáðÜíù õðüäåéãìá Íï 2.
Êùäéêïß 295-296. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü ðïóü åéóïäÞìáôïò áðü êéíçôÝò áîßåò, áëëïäáðÞò
ðñïÝëåõóçò, ãåíéêÜ, ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò π.χ. τόκοι δανείων.
Êùäéêïß 171-172. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ,
åêôüò áðü ôç äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíÝá óå
ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé 200 ô.ì..
Êùäéêïß 173-174. ÃñÜøôå, áöïý õðïëïãßóåôå, ôï êáèáñü åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí
αλëïäáðÞ, ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí ðÜãéùí êáé ðñüóèåôùí ðïóïóôþí Ýêðôùóçò ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé ãéá êÜèå ðåñßðôùóç áêéíÞôùí áðü ôï Üñèñï 23 ôïõ í.2238/1994.
Êùäéêïß 395-396. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των κατοικιών που εκµισθώνονται, υπεκµισθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν στην αλλοδαπή, εφόσον καθεµία έχει
επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ., καθώσ και το ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση στην αλλοδαπή οποιουδήποτε ακινήτου για επαγγελµατική ή
εµπορική χρήση, ανεξάρτητα τησ επιφάνειάσ του (συµπεριλαµβανοµένων των
γαιών). Το εισόδηµα αυτό πρέπει επίσησ να έχει γραφτεί αντίστοιχα στουσ κωδικούσ αριθµούσ 171-172.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ
Á. ÃÅÍÉÊÁ
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Στον πίνακα αυτό περιλαµβάνονται τα στοιχεία προσδιορισµού του εισοδήµατοσ µε βάση τισ αντικειµενικέσ
δαπάνεσ και υπηρεσίεσ, καθώσ και τισ ετήσιεσ δαπάνεσ απόκτησησ περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου, τησ συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούσ.
Για την κύρια και δύο δευτερεύουσεσ κατοικίεσ είτε ιδιόκτητεσ, είτε µισθούµενεσ είτε δωρεάν παραχωρούµενεσ, και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τουσ, συµπληρώνεται ο υποπίνακασ 1α ο οποίοσ παρατίθεται
πάνω από τουσ κωδικούσ 707-708.
Για τη συµπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού παραθέτουµε τισ ακόλουθεσ διευκρινήσεισ:
Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράψτε τη διεύθυνση τησ κατοικίασ αυτήσ και τισ υπόλοιπεσ τρεισ οδούσ που
περικλείουν το τετράγωνο σε κάθε περίπτωση.
Êùäéêοί 204-205-206.Αναγράψτε υποχρεωτικά τον αριθµό παροχήσ ρεύµατοσ όλων των κατοικιών(κύριεσ
και δευτερεύουσεσ) , είτε είναι ιδιοκατοικούµενεσ είτε µισθωµένεσ είτε δωρεάν παραχωρούµενεσ.
Ένδειξη µισθωµένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούµενη. Συµπληρώνεται όταν µισθώνεται κύρια
κατοικία ή δευτερεύσουσα/εσ κατοικία/εσ ή σασ έχει παραχωρηθεί κύρια ή δευτερεύσουσα/εσ κατοικία/εσ
ανεξάρτητα από την επιφάνειά τουσ. ∆ε συµπληρώνεται όταν πρόκειται για ιδιόκτητεσ κατοικίεσ.
Êùäéêüò 203. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που µισθώνετε κύρια κατοικία ή σασ έχει
παραχωρηθεί δωρεάν κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τησ.
Êùäéêïß 207-209. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που µισθώνετε δευτερεύουσα/σεσ κατοικίεσ
ή σασ έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/σεσ κατοικίεσ, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τουσ.
Ένδειξη µονοκατοικία. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη «ΝΑΙ» στουσ κωδικούσ 240,241,242 αν η κύρια ή δευτερεύουσα/εσ κατοικία/εσ είναι µονοκατοικία.
Μονοκατοικία είναι το κτίσµα που αποτελεί λειτουργικά µία µόνο κατοικία µε τουσ βοηθητικούσ χώρουσ (αποθ-
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ήκεσ, θέσεισ στάθµευσησ κτλ.), η οποία µπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερουσ ορόφουσ (µεζονέτα) και δεν εφάπτεται µε άλλο κτίσµα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίεσ θεωρούνται επίσησ και κτίσµατα σε επαφή µε άλλα, που ανήκουν όµωσ σε διαφορετικέσ κάθετεσ ιδιοκτησίεσ και πληρούν κατά τα λοιπά τισ
παραπάνω προ^ποθέσεισ. Οι περιπτώσεισ που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται µονοκατοικίεσ: α) ∆ιώροφοσ
οικοδοµή µε ισόγειο κατάστηµα και 1ο όροφο κατοικία. β) Ισόγειο διαµέρισµα που βρίσκεται σε επαφή µε άλλο
ισόγειο. γ) Ισόγεια επαγγελµατική στέγη που βρίσκεται σε επαφή µε άλλη µονοκατοικία.
Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να έχει συσταθεί πράξη οριζόντιασ ιδιοκτησίασ.
Ένδειξη θέση-όροφοσ. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1οσ κτλ.
Êùäéêüò 211.
Γράψτε την επιφάνεια τησ κατοικίασ. Στην επιφάνεια αυτή περιλαµβάνεται η επιφάνεια
του κύριου χώρου τησ κατοικίασ. Η επιφάνεια των κύριων χώρων τησ κατοικίασ πρέπει
να είναι σε ακέραιο αριθµό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αµέσωσ πλησιέστερο ακέραιο αριθµό πχ. 95,4 γράψτε 95, 95,5 γράψτε 96.
Êùäéêüò 212.
Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή µισθωµένων βοηθητικών χώρων
(γκαράζ και αποθήκη) που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο
τησ ίδιασ οικοδοµήσ. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούµενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). ∆ιευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθµευσησ σε πυλωτή.Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση
µονοκατοικίασ επιπλέον λαµβάνεται αθροιστικά µε την επιφάνεια των χώρων του γκαράζ και των αποθηκών η τυχόν επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του κλιµακοστασίου.
Êùäéêïß 213-214. Γράψτε το ποσό τησ συνιδιοκτησίασ ή το ποσοστό συµµετοχήσ στη δαπάνη
ενοικίου βάσει του µισθωτηρίου συµβολαίου σε περίπτωση µισθωµένησ κατοικίασ,
του υπόχρεου ή τησ συζύγου µόνο σε ακέραιο ποσοστό. ∆ηλαδή τυχόν δεκαδικά
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε
35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίασ ή ενοικίου έχει µεταβληθεί από οποιαδήποτε
αιτία µέσα στο έτοσ, στουσ κωδικούσ αυτούσ θα καταχωρήσετε δύο εγγραφέσ µε
το αντίστοιχο ποσοστό.
Êùäéêüò 215.
Γράψτε τουσ µήνεσ ιδιοκατοίκησησ ή µίσθωσησ ή δωρεάν παραχώρησησ, αν πρόκειται
για µισθωµένη κατοικία, µέσα στο 2012.
Êùäéêüò 216.
Γράψτε την τιµή ζώνησ που ισχύει την 1.1.2012 όταν η τιµή ζώνησ είναι από 2.800 ευρώ
και άνω.
Ένδειξη πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία. Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στην πρώτη και στη
δεύτερη, από τυχόν περισσότερεσ, δευτερεύουσεσ κατοικίεσ. Συµπληρώστε τα στοιχεία τησ ένδειξησ
αυτήσ, µε βάση τα όσα αναφέρονται για την κύρια κατοικία
ÐÑÏÓÏ×Ç:Όταν κάποια από τισ παραπάνω κατοικίεσ βρίσκεται σε περιοχή εκτόσ αντικειµενικού προσδιορισµού τησ αξίασ των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί µόνο ο νοµόσ και ο δήµοσ
ή κοινότητα, κατά περίπτωση. Σηµειώνεται ότι για τισ εξοχικέσ κατοικίεσ δεν ισχύει πλέον ο περιορισµόσ
τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ διαβίωσησ σε 3 µήνεσ το έτοσ. Επίσησ, οι κενέσ κατοικίεσ δεν
συµπληρώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2.
Êùäéêïß 707 - 708. Γράψτε το ακαθάριστο ποσό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών σασ. Πιο συγκεκριµένα, θα γράψετε την αντικειµενική δαπάνη των
δευτερευουσών κατοικιών που δε συµπεριλάβατε στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται
πάνω από τουσ κωδικούσ αυτούσ.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσεσ κατοικίεσ, είναι περισσότερεσ από δύο και εποµένωσ
δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τουσ κωδικούσ 707-708,
θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση µε πίνακα, που θα έχει γραµµογράφηση όµοια µε αυτή του
πίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίεσ.
ΕΠΙΣΗΜΕΝΕΤΑΙ: ΄Οτι, οι νοµιµοποιήσεισ των ηµιυπαίθρων χώρων σύµφωνα µε τον ν.3843/2010 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην συµπλήρωση του υποπίνακα τησ περίπτωσησ 1.
Ωστόσο, οι νοµιµοποιήσεισ αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσησ (υπόγεια και πατάρια) που πραγµατοποιήθηκαν µε τουσ ν.4014/2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα
επηρεάσουν τη συµπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικον. έτοσ 2013. Αντίθετα µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νοµιµοποίησησ τουσ θα συµπεριληφθούν στισ δηλώσεισ του οικον. έτουσ 2014 και
εξήσ.
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H ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα τησ ιδιοκατοικούµενησ ή µισθωµένησ ή
τησ δωρεάν παραχωρούµενησ κύριασ κατοικίασ ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτήσ, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτήσ, µε εξήντα πέντε (65)
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτήσ, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα
(201) έωσ τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτήσ, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτήσ, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.
Για τον υπολογισµό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ των βοηθητικών χώρων τησ κύριασ κατοικίασ
ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίεσ που βρίσκονται σε περιοχέσ µε τιµή
ζώνησ, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ ωσ 4.999 ευρώ το τ.µ.,
κατά ποσοστό 40% και για περιοχέσ µε τιµή ζώνησ από 5.000 ευρώ και άνω το τ.µ., κατά ποσοστό 70%.
Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίεσ, κατά ποσοστό 20%.
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µιασ ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώσ και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ όπωσ αυτή ορίζεται ανωτέρω.
∆ιευκρινίζεται ότι τα τέκνα που φιλοξενούνται από τουσ γονείσ τουσ στην κατοικία των γονέων,καθώσ και
οι γονείσ που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τουσ δεν επιβαρύνονται µε την αντικειµενική
δαπάνη διαβίωσησ τησ κατοικίασ η οποία επιβαρύνει τουσ γονείσ που ιδιοκατοικούν (δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση).
Êùäéêïß 851-858. Γράψτε τα ποσά τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ των επιβατικών ή µεικτήσ χρήσησ
ή τύπου JEEP αυτοκινήτων σασ ιδιωτικήσ χρήσησ, αφού προηγουµένωσ γράψετε τισ
άλλεσ πληροφορίεσ που ζητάει ο πίνακασ (κωδ.750-753, 701-704, 761-764, 771-774,
775-778). Στισ περιπτώσεισ ενοικίασησ ή χρηµατοδοτικήσ µίσθωσησ αυτοκινήτων επιβατικών ή µεικτήσ χρήσησ ή αυτοκινήτων τύπου JEEP ιδιωτικήσ χρήσησ, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησησ αυτών, βαρύνει το µισθωτή τουσ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για εκείνο ή εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν εφαρµόζεται η ετήσια αντικειµενική δαπάνη
διαβίωσησ δεν θα συµπληρώνονται οι κωδικοί 851-858. Θα συµπληρώνονται µόνο τα υπόλοιπα στοιχεία
τησ ένδειξησ 1γ του Πίνακα 5.
Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων τησ οικογένειάσ σασ είναι περισσότερα από τέσσερα, θα
συµπληρώσετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση µε εκείνη τησ ένδειξησ 1γ του πίνακα 5 τησ δήλωσησ
και θα γράψετε σε αυτήν κάθε ένα από το τέταρτο και επόµενα αυτοκίνητα (και τισ πληροφορίεσ που ζητούνται
γι' αυτά) που δεν έχει γραφτεί στισ τρεισ πρώτεσ σειρέσ στον πίνακα 5 τησ δήλωσησ (στην ένδειξη 1γ αυτού)
και το σύνολο αυτήσ τησ δαπάνησ των αυτοκινήτων τησ κατάστασησ αυτήσ θα αναγραφεί στην τέταρτη σειρά
των κωδικών 857-858 και προ αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη "ωσ συνηµµένη κατάσταση".
Για την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που σασ βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίασ ή εταιριών ή κοινωνιών
ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, θα συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία
θα αναλύεται η δαπάνη από τα αυτοκίνητα τησ εταιρίασ, η ιδιότητα των εταίρων (οµόρρυθµοσ, διαχειριστήσ
Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συµµετοχήσ των οµόρρυθµων εταίρων, κτλ.
Επίσησ, για την αντικειµενική δαπάνη που σασ βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίασ τησ οποίασ όλα τα µέλη
είναι νοµικά πρόσωπα, λόγω τησ συµµετοχήσ σασ σε νοµικό πρόσωπο που είναι µέλοσ τησ, θα
συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην οποία εκτόσ των παραπάνω, θα αναλύεται και η αντικειµενική
δαπάνη τησ εταιρίασ τησ οποίασ είστε µέλοσ λόγω τησ συµµετοχήσ τησ στην άλλη εταιρία, καθώσ και τησ
δαπάνησ που βαρύνει εσάσ. Το ποσό τησ αντικειµενικήσ δαπάνησ που σασ αντιστοιχεί θα µεταφερθεί
στουσ κωδικούσ 851-858, κατά περίπτωση, µε αναφορά στισ οικείεσ στήλεσ "ωσ συνηµµένη Κατάσταση Νο
1" ή "ωσ συνηµµένη κατάσταση Νο 2" κτλ. κατά περίπτωση.
Ανάλογη κατάσταση θα συµπληρώνεται για τη δαπάνη που σασ βαρύνει από τα αυτοκίνητα από τισ ατοµικέσ επιχειρήσεισ, τισ επιχειρήσεισ ενοικίασησ αυτοκινήτων, τισ επιχειρήσεισ χρηµατοδοτικήσ µίσθωσησ
αυτοκινήτων. Για τισ ανώνυµεσ εταιρίεσ θα συµπληρώσετε όµοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του
Προέδρου των διοικητικών συµβουλίων τουσ ή του ∆ιοικητή αυτών ή είστε εντεταλµένοσ ή διευθύνων
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σύµβουλόσ τουσ. Τα ποσά τησ δαπάνησ που θα γράψετε στουσ κωδικούσ 851-858 τησ δήλωσησ µε βάση
τα κυβικά εκατοστά όπωσ διαµορφώνονται µετά τη µείωση τουσ που υπολογίζονται µε ορισµένα κριτήρια
όπωσ το χρονικό διάστηµα κυκλοφορίασ τουσ στην Ελλάδα (παλαιότητα αυτοκινήτου) κτλ., θα τα βρείτε
στον πίνακα που παραθέτουµε στο τέλοσ του παρόντοσ.
Για τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατοσ που απαιτείται προκειµένου να γίνει η µείωση τησ αντικειµενικήσ δαπάνησ επιβατικού ή µεικτήσ χρήσησ ή τύπου JEEP αυτοκινήτου ιδιωτικήσ χρήσησ λόγω παλαιότητασ, ωσ πρώτοσ χρόνοσ θεωρείται αυτόσ που το αυτοκίνητο τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε
κυκλοφορία. Προκειµένου για το οικονοµικό έτοσ 2013 για τον υπολογισµό τησ µείωσησ (30%) λόγω παρόδου των πέντε χρόνων, θα ληφθεί υπόψη το 2007 (χρήση) ωσ πρώτο έτοσ, ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο
κυκλοφόρησε στην αρχή ή στο τέλοσ του χρόνου αυτού.
Η µείωση αυτή υπολογίζεται κατά ποσοστό:
α) 30% για το χρονικό διάστηµα παλαιότητασ πάνω από 5 µέχρι και 10 έτη,
β) 50% για το χρονικό διάστηµα παλαιότητασ πάνω από 10,
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται:
- για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικήσ χρήσησ που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητασ το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό καθώσ και
- για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικήσ χρήσησ τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικέσ αναπηρίεσ που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοισ εκατό (67%).Ωσ επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικήσ χρήσησ ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρουσ θεωρούνται εκείνα που
διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια τησ αρµόδιασ αρχήσ για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοισ εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα
πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνηση τουσ.
Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείωσ µέσα στο έτοσ
2012, από την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που αντιστοιχεί σ' αυτό λαµβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα
όσοι οι µήνεσ τησ κυριότητασ ή τησ κατοχήσ ή τησ κυκλοφορίασ του. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) µέρεσ λογίζεται ωσ ολόκληροσ µήνασ.
Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισµό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθµό.
Για την απόδειξη τησ ακινησίασ ο φορολογούµενοσ πρέπει µαζί µε τη δήλωση φορολογίασ εισοδήµατοσ
κάθε έτουσ να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση τησ αρµόδιασ ∆.Ο.Υ.
Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο µεικτήσ χρήσησ ή το αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, του οποίου κύριοσ ή κάτοχοσ είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ωσ αντικειµενική δαπάνη του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα ή, αν αυτόσ έχει χάσει τη γονική µέριµνα,
του άλλου γονέα, και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στουσ κωδικούσ 851-858,
κατά περίπτωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι νεκροφόρεσ παρότι για τη καταβολή των τελών κυκλοφορίασ χαρακτηρίζονται ωσ
επιβατικά ιδιωτικήσ χρήσησ αυτοκίνητα, γίνεται δεκτό να µην λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των
αντικειµενικών δαπανών των Ε.Ι.Χ.
Â. ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ (É.×.) ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Αν Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστική εταιρία, καθώσ και κοινωνία ή κοινοπραξία που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα,
έχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόµενα αυτοκίνητα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη αυτών µερίζεται µεταξύ των οµόρρυθµων ή απλών, εκτόσ των ετερόρρυθµων, εταίρων ή των µελών τησ κοινωνίασ ή κοινοπραξίασ φυσικών προσώπων, κατά το ποσοστό συµµετοχήσ τουσ στην εταιρία, την κοινωνία κτλ.
Η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο για κάθε εταιρία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από
τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο τησ εταιρίασ και βαρύνει αυτά τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονήσ ή κατοικίασ τουσ.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που:
α) είναι ταυτόχρονα διαχειριστέσ και εταίροι Ε.Π.Ε.,
β) είναι εταίροι Ε.Π.Ε. και εφόσον κανείσ από τουσ διαχειριστέσ τησ Ε.Π.Ε. δεν είναι εταίροσ αυτήσ,
γ) είναι εντεταλµένοι σύµβουλοι, διευθύνοντεσ σύµβουλοι, διοικητέσ και πρόεδροι Α.Ε..
Ειδικά στην περίπτωση αυτή (γ) η κατανοµή τησ τεκµαρτήσ δαπάνησ γίνεται ισοµερώσ µε ανάλογη εφαρµογή βέβαια του προηγούµενου (δεύτερου) εδαφίου.
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Ανεξάρτητα όµωσ από τα πιο πάνω οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ., Μ.Χ. και
τύπου JΕΕΡ αυτοκινήτων τησ εταιρίασ στον πίνακα 5 (ένδειξη 1γ).
Εάν ο χώροσ δεν επαρκεί για να αναγραφούν όλα τα στοιχεία όλων των αυτοκινήτων που λαµβάνονται
υπόψη, προκειµένου να υπολογιστεί η οικεία δαπάνη που βαρύνει το φορολογούµενο και τη σύζυγό του, θα
γραφτούν, κατά την εξήσ σειρά :
α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αυτοκίνητο που ανήκει στο φορολογούµενο, στη σύζυγό του και
στα πρόσωπα που τουσ βαρύνουν και των οποίων η αντίστοιχη δαπάνη βαρύνει το φορολογούµενο και τη
σύζυγό του, καθώσ και το ποσό τησ δαπάνησ αυτήσ.
β) Τα ίδια στοιχεία και ποσά δαπάνησ, για κάθε Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, που ανήκει σε ατοµική επιχείρηση του φορολογουµένου ή τησ συζύγου του.
γ) Τα στοιχεία κάθε εταιρίασ ή κοινοπραξίασ κτλ. µε τη δαπάνη των αυτοκινήτων τησ οποίασ βαρύνεται και ο φορολογούµενοσ ή η σύζυγόσ του και το ποσό τησ δαπάνησ που αντιστοιχεί στο φορολογούµενο ή τη σύζυγό του.
Επίσησ, πρέπει να συνταχθεί κατάσταση µε ανάλογη εφαρµογή όσων έχουν προαναφερθεί (ή στην ίδια
κατάσταση που συντάσσουν λόγω του ότι το σύνολο των αυτοκινήτων είναι περισσότερα από τέσσερα),
όπου θα αναγράψουν τα αυτοκίνητα τησ κάθε εταιρίασ και επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην
ένδειξη 1γ του πίνακα 5, θα γραφτούν:
α) Το ποσοστό συµµετοχήσ του φορολογουµένου ή τησ συζύγου του, κατά περίπτωση, στην εταιρία, καθώσ
και το συνολικό ποσοστό συµµετοχήσ στην ίδια εταιρία όλων των φυσικών προσώπων που είναι οµόρρυθµοι εταίροι προκειµένου για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία ή απλοί εταίροι προκειµένου για αστική
εταιρία ή εταίροι που είναι ταυτόχρονα διαχειριστέσ προκειµένου για Ε.Π.Ε. ή εταίροι Ε.Π.Ε. στην περίπτωση που κανείσ από τουσ εταίρουσ τησ δεν είναι και διαχειριστήσ αυτήσ.
β) Ο αριθµόσ των προσώπων που είναι εντεταλµένοι σύµβουλοι, διευθύνοντεσ σύµβουλοι, διοικητέσ Α.Ε.
και πρόεδροι των διοικητικών συµβουλίων τουσ.
Αν όλα τα µέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αστικήσ εταιρίασ, καθώσ και κοινωνίασ ή κοινοπραξίασ, που προαναφέρθηκαν, είναι νοµικά πρόσωπα, τότε η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα αυτοκίνητα
(Ε.Ι.Χ. ή τύπου JΕΕΡ ή µεικτήσ χρήσησ) τησ υπόψη εταιρίασ κτλ. µερίζεται µεταξύ των νοµικών προσώπων
που είναι µέλη αυτήσ (εκτόσ των ετερόρρυθµων εταιριών) σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν.
Στη συνέχεια η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί στο κάθε µέλοσ (ΝΠ) επιµερίζεται στα φυσικά πρόσωπα µέλη αυτού του ΝΠ, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν στα τρία πρώτα εδάφια του παρόντοσ (κεφάλαιο
5Β - Αυτοκίνητα Επιχειρήσεων).
- Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεισ στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσησ, καθώσ και για τισ αλλοδαπέσ επιχειρήσεισ που υπάγονται στισ διατάξεισ του αν. ν.89/1967, του
αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, το ποσό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ διαβίωσησ, που
προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτήσ τησ περίπτωσησ ιδιοκτησίασ του αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή ιδιοκτησίασ ή κατοχήσ γραφείου, υποκαταστήµατοσ ή πρακτορείου τησ επιχείρησησ εγκατεστηµένου στην Ελλάδα,
βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, την αλλοδαπή επιχείρηση
ή
προaσταται
του
οικείου
γραφείου
ή
υποκαταστήµατοσ
ή
πρακτορείου.
- Προκειµένου για εκπαιδευτέσ οδηγών αυτοκινήτων, καθώσ και για τισ επιχειρήσεισ ενοικίασησ αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικήσ χρήσησ, για τον
υπολογισµό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη. Και στην περίπτωση όµωσ αυτή οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα
αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται γι' αυτόν το σκοπό, αλλά στουσ κωδικούσ 851-858 θα συµπεριλάβουν
µόνο τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο τησ υπόψη επιχείρησησ που χρησιµοποιείται γι' αυτόν το σκοπό.
- Στισ περιπτώσεισ ενοικίασησ ή χρηµατοδοτικήσ µίσθωσησ αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικήσ ή µεικτήσ
χρήσησ, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησησ αυτών, βαρύνει το µισθωτή τουσ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε κάθε περίπτωση το άθροισµα των ποσών που αναγράφεται στουσ κωδικούσ 851,
853, 855 και 857 τησ δήλωσησ φορολογίασ εισοδήµατοσ πρέπει να ισούται µε τη συνολική δαπάνη που
βαρύνεται ο φορολογούµενοσ λόγω των Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων τύπου JΕΕΡ, η δαπάνη
των οποίων στο σύνολό τησ ή κατά µέροσ τησ βαρύνει το φορολογούµενο.Το ίδιο ισχύει και για τη σύζυγο
του φορολογουµένου ωσ προσ τα ποσά που έχουν αναγραφεί στουσ κωδικούσ 852, 854, 856 και 858 τησ
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δήλωσησ φορολογίασ εισοδήµατοσ.
Ã. ËÏÉÐÅÓ ÄÁÐÁÍÅÓ
Êùäéêïß 711-714. Γράψτε το συνολικό ποσό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ σκαφών αναψυχήσ (εξαιρούνται τα σκάφη επαγγελµατικήσ χρήσησ). Το ύψοσ τησ δαπάνησ αυτήσ καθορίζεται
ανάλογα µε την κατηγορία του σκάφουσ, ωσ εξήσ:
α) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκουσ µέχρι
πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από
πέντε (5) µέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδεσ (2.000) ευρώ το µέτρο,
β) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρουσ ενδιαίτησησ, ολικού µήκουσ
µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδεσ (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και µέχρι
δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκουσ, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα προστίθενται επτά χιλιάδεσ πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκουσ, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι
δεκαπέντε (15) µέτρα δέκα πέντε χιλιάδεσ (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκουσ, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδεσ πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκουσ, πάνω από δεκαοκτώ (18) και
µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκουσ και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδεσ (50.000) ευρώ
ανά επιπλέον µέτρο µήκουσ.
Τα παραπάνω ποσά τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ µειώνονται κατά ποσοστό
πενήντα τοισ εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό
µειώνονται και για πλοία αναψυχήσ που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην
Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάσ", "πέραµα", "τσερνίκι"
και "λίµπερτυ", που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη από κάθε σκάφοσ µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα του κατά
ποσοστό δεκαπέντε τοισ εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από
πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτοσ που νηολογήθηκε για πρώτη φορά
και τριάντα τοισ εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10)
έτη.
Êùäéêοί 779-780. : ∆ιαγραµίστε τη λέξη “ΝΑΙ” σε περίπτωση κατοχήσ ή χρήσησ ιστιοφόρου σκάφουσ αναψυχήσ.
Êùäéêοί 785-786. : ∆ιαγραµίστε τη λέξη “ΝΑΙ” σε περίπτωση που το σκάφοσ σασ διαθέτει χώρο ενδιαίτισησ.
Êùäéêοί 747-748. Γράψτε τα µέτρα µήκουσ του σκάφουσ αναψυχήσ. Σηµειώνεται ότι όταν το µήκοσ δεν είναι
ακέραιοσ αριθµόσ µέτρων, τότε γράφεται ο αµέσωσ επόµενοσ ακέραιοσ αριθµόσ µέτρων.
∆ιευκρινίζεται ότι ωσ µήκοσ του σκάφουσ θεωρείται το µήκοσ τησ ευθείασ γραµµήσ που
ενώνει τα πιο αποµακρυσµένα σηµεία τησ πλώρησ και τησ πρύµνησ του σκάφουσ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όσα προαναφέρθηκαν για τα αυτοκίνητα, συµπεριλαµβανοµένησ και τησ ακινησίασ,
εφαρµόζονται ανάλογα και στην αντικειµενική δαπάνη διαβίωσησ µε βάση την κυριότητα ή κατοχή σκαφών
αναψυχήσ, ενώ η µείωση λόγω παλαιότητασ ρυθµίζεται ειδικά όπωσ προαναφέρθηκε.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίασ πρέπει να συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίασ εισοδήµατοσ βεβαίωση τησ αρµόδιασ Λιµενικήσ Αρχήσ για το ακριβέσ χρονικό διάστηµα (χρόνοσ έναρξησ και λήξησ
ακινησίασ ή συνέχιση τησ ακινησίασ κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτουσ), που θα προκύπτει από τισ
αντίστοιχεσ καταχωρήσεισ σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.
ÐÑÏÓÏ×Ç: ∆εν εφαρµόζεται η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχήσ ιδιωτικήσ χρήσησ κυριότητασ ή κατοχήσ µονίµων κατοίκων εξωτερικού. Για τα σκάφη που δεν εφαρµόζεται
η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν συµπληρώνονται οι κωδικοί 713 -714 αλλά απλώσ συµπληρώνονται
τα υπόλοιπα στοιχεία τησ ένδειξησ 1δ του πίνακα 5 ( Α.Φ.Μ. κυρίου ή κατόχου, αριθµόσ και λιµάνι νηολογίου µέτρα µήκουσ κ.λ.π.).
Êùäéêïß 731-732. Γράψτε το ποσό τησ αµοιβήσ του πληρώµατοσ προκειµένου για σκάφη αναψυχήσ
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µε µόνιµο πλήρωµα, ναυτολογηµένο για µέροσ ή για ολόκληρο το έτοσ.
Êùäéêïß 715-716. Γράψτε το συνολικό ποσό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η αντικειµενική αυτή δαπάνη για κάθε αεροσκάφοσ κτλ. καθορίζεται ωσ εξήσ:
α) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
β) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικήσ καύσησ και στροβιλοελικοφόρα,
καθώσ και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τουσ
εκατόν πενήντα (150) πρώτουσ ίππουσ ισχύοσ του
κινητήρα τουσ που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε
ίππο πάνω από τουσ εκατόν πενήντα (150) ίππουσ.
γ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για
κάθε λίµπρα ώθησησ.
Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα αυτοκίνητα (ιδιοκτησία επιχειρήσεων, ανηλίκων
κτλ.) εκτόσ τησ παλαιότητασ και τησ ακινησίασ εφαρµόζονται ανάλογα και σε αυτήν την
περίπτωση αντικειµενικήσ δαπάνησ.
δ) Για τισ υπερελαφρέσ πτητικέσ αθλητικέσ µηχανέσ (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ’ αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισµού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (ΦΕΚ 1360 Β΄), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ.
Êùäéêïß 765-766. Γράψτε το συνολικό ποσό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ µε βάση τισ δεξαµενέσ
κολύµβησησ (πισίνεσ) που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σασ.
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικήσ δεξαµενήσ κολύµβησησ που προκύπτει για
τον κύριο ή κάτοχο αυτήσ, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνεια τησ, ανά κλίµακα, σε
εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι και τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια (320) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για επιφάνεια άνω των
εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων.
Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησησ τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
Στην περίπτωση που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σασ περισσότερεσ από µία
πισίνεσ, θα συµπληρώσετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση µε εκείνη τησ
ένδειξησ 1στ του πίνακα 5 τησ δήλωσησ και θα γράψετε σε αυτή καθεµιά από τισ
πισίνεσ (και τισ πληροφορίεσ που ζητούνται γι' αυτέσ), καθώσ και τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η κάθε πισίνα και το σύνολο αυτήσ τησ δαπάνησ των δεξαµενών κολύµβησησ τησ κατάστασησ αυτήσ θα αναγραφεί στουσ κωδικούσ 765-766 και
προ αυτών θα αναγραφεί η ένδειξη "ωσ συνηµµένη κατάσταση".
Êùäéêόò 767.
Συµπληρώνεται η επιφάνεια εξωτερικήσ πισίνασ (σε τ.µ.)
Êùäéêόò 768.
Συµπληρώνεται η επιφάνεια εσωτερικήσ πισίνασ (σε τ.µ.)
Êùäéêόò 769.

Êùäéêόò 770.
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Γράψτε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλετε για ιδιωτικά σχολεία
στοιχειώδουσ και µέσησ εκπαίδευσησ, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια,
καθώσ και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικέσ ανάγκεσ, όπωσ προκύπτει από τισ σχετικέσ αποδείξεισ παροχήσ υπηρεσιών.
Γράψτε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλετε για οικιακούσ βοηθούσ,
οδηγούσ αυτοκινήτων, δασκάλουσ και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπωσ αυτό προσδιορίζεται από τισ ισχύουσεσ διατάξεισ για
την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων.

ÐÑÏÓÏ×Ç: ∆εν εφαρµόζεται η αντικειµενική δαπάνη όταν ο φορολογούµενοσ απασχολεί έναν µόνο
οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιοσ ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα
επτά τοισ εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίασ άνω
των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι ανωτέρω ετήσιεσ αντικειµενικέσ δαπάνεσ και υπηρεσίεσ εφαρµόζονται µειωµένεσ
κατά ποσοστό τριάντα τοισ εκατό (30%) προκειµένου για συνταξιούχουσ οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο
έτοσ τησ ηλικίασ τουσ. Η µείωση αυτή θα γίνει από την Γ.Γ.Π.Σ..
Επίσησ, από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου που ορίζεται σε τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδεσ (5.000) ευρώ για
τουσ συζύγουσ που υποβάλλουν κοινή δήλωση,εφ’οσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.
Êùäéêïß 719-720. Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίµηµα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε µετρητά) το
2012 για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων
αυτοκινούµενων οχηµάτων τησ οικογένειάσ σασ ή τησ ατοµικήσ επιχείρησήσ σασ. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άµεσο αντικείµενο εµπορικήσ δραστηριότητασ καθώσ και τα
επιβατικά ∆.Χ. και Ι.Χ. καθώσ και τα φορτηγά ∆.Χ. και Ι.Χ. που αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγελµατικήσ χρήσησ. Επίσησ εξαιρούνται τα επιβατικά ιδιωτικήσ χρήσησ
αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασµένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικέσ
αναπηρίεσ που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοισ εκατό (67%). Εφόσον
συντρέχει κάποια από τισ παραπάνω περιπτώσεισ που εξαιρούνται τησ δαπάνησ απόκτησησ, δε θα συµπληρώνονται οι κωδικοί αυτοί. Ωσ επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικήσ χρήσησ ειδικά διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρουσ θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια τησ αρµόδιασ αρχήσ για να οδηγούνται από πρόσωπα που
παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να µεταφέρουν
αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τουσ.
Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε όχηµα που αγοράσατε θα αναγράψετε το
είδοσ του οχήµατοσ (φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικήσ χρήσησ, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικήσ χρήσησ, τρίτροχο αυτοκινούµενο όχηµα κτλ.), τον αριθµό κυκλοφορίασ του, τα
κυβικά εκατοστά, το µεικτό και καθαρό βάροσ προκειµένου για φορτηγά κτλ., τουσ
µήνεσ κυριότητασ, το ποσοστό συνιδιοκτησίασ, το έτοσ πρώτησ κυκλοφορίασ, τα
στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή κτλ., τα ποσά που καταβάλατε το 2012 (τίµηµα,
τυχόν συµβολαιογραφικά έξοδα, τυχόν εισφορέσ ή δασµούσ στο δηµόσιο, τυχόν αµοιβή
σε µεσίτη κτλ.) για την αγορά κάθε τέτοιου οχήµατοσ και το άθροισµα των ποσών αυτών
για το σύνολο των οχηµάτων θα το µεταφέρετε στουσ κωδικούσ 719-720 τησ δήλωσησ.
Στη σχετική κατάσταση που θα επισυνάψετε, εκτόσ των άλλων, θα αναγράψετε και τον
τρόπο καταβολήσ τησ οικείασ δαπάνησ (εφάπαξ ή σε δόσεισ) και θα επισυνάψετε τα
νόµιµα δικαιολογητικά.
Êùäéêïß 721-722. Γράψτε συνολικά το ποσό που καταβάλατε (σε µετρητά) το 2012 για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση πλοίων αναψυχήσ και λοιπών σκαφών αναψυχήσ (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") και αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα αποτελούν το άµεσο αντικείµενο εµπορικήσ δραστηριότητασ, καθώσ και όσα αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγελµατικήσ χρήσησ). Προκειµένου για αγορά πλοίων αναψυχήσ (στα οποία υπάγονται και
τα "τζετ σκι") επισυνάψτε σχετική κατάσταση όπου για κάθε σκάφοσ θα συµπληρώσετε
τα εξήσ στοιχεία: ονοµατεπώνυµο και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, όνοµα σκάφουσ,
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αριθµό και λιµάνι νηολογίου, µέτρα µήκουσ, έτοσ πρώτησ νηολόγησησ, το ποσό δαπάνησ (τίµηµα που καταβάλατε, συµβολαιογραφικά έξοδα κτλ.) για κάθε τέτοιο σκάφοσ,
τρόπο καταβολήσ τησ δαπάνησ (εφάπαξ ή σε δόσεισ) και τα νόµιµα επίσηµα δικαιολογητικά στοιχεία και τέλοσ αναγράψτε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2012
για την αγορά όλων των σκαφών αναψυχήσ που αγοράσατε. Προκειµένου για αγορά
αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµοπτέρων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση στην οποία
θα συµπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία για κάθε τέτοια αγορά και θα επισυνάψετε και
τα νόµιµα δικαιολογητικά, κατά αναλογία µε όσα προαναφέρθηκαν για την αγορά σκαφών αναψυχήσ και τέλοσ θα γράψετε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2012
για την αγορά όλων των αεροσκαφών που αγοράσατε.
Êùäéêïß 723-724. Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε µετρητά) το 2012 για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων µεγάλησ αξίασ. Εξαιρούνται αυτά που αποτελούν
αρδευτικό εξοπλισµό γεωργικήσ εκµετάλλευσησ, καθώσ και όσα αποτελούν το άµεσο
αντικείµενο τησ ασκούµενησ εµπορικήσ δραστηριότητασ. Εξαιρούνται επίσησ αυτά που
αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγελµατικήσ χρήσησ και αποκτώνται από πρόσωπα πού
ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Ωσ κινητά πράγµατα
µεγάλησ αξίασ νοούνται εκείνα που η αξία τουσ υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.
Αν η αξία κάθε πράγµατοσ είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµωσ
πράγµατα αποτελούν, κατά τισ συναλλακτικέσ αντιλήψεισ, ενιαίο σύνολο, τότε για τον
υπολογισµό τησ αξίασ λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε
τέτοιο κινητό πράγµα θα αναγράψετε το είδοσ του, τα στοιχεία του αγοραστή και του
πωλητή, το στοιχείο που εκδόθηκε για τη συναλλαγή (αριθµόσ και ηµεροµηνία
στοιχείου), το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του, τον τρόπο καταβολήσ τησ
οικείασ δαπάνησ, καθώσ και φωτοαντίγραφο του υπόψη στοιχείου που εκδόθηκε
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στουσ κωδικούσ αριθµούσ 719-724 του πίνακα 5 και στισ σχετικέσ καταστάσεισ θα συµπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν µέσα στο 2012 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου κτλ.) που
προέρχονται από αντίστοιχεσ συναλλαγέσ που έγιναν σε προηγούµενα έτη.
Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι δεν λαµβάνεται υπόψη µέχρι και την 31.12.2013 η αντικειµενική δαπάνη που
προκύπτει από την αγορά ή τη χρονοµεριστική ή τη χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή την ανέγερση
οικοδοµών ή την κατασκευή δεξαµενών κολύµβησησ και εποµένωσ διαγράφηκαν οι κωδικοί 735-736 και
737-738 από το πίνακα 5 τησ φορολογικήσ δήλωσησ.
Êùäéêïß 725-726. Γράψτε το ποσό τησ ετήσιασ δαπάνησ που καταβάλατε το έτοσ 2012 για δωρεέσ, γονικέσ παροχέσ ή χορηγίεσ χρηµατικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά υπερβαίνουν
ετησίωσ τα 300 ευρώ, εκτόσ από τισ δωρεέσ προσ το ∆ηµόσιο, τουσ δήµουσ, τισ
κοινότητεσ του Κράτουσ, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προ^πολογισµό, καθώσ και τα προνοιακά
ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου),
ωσ και τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνεσ λειτουργίασ καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοισ εκατό (70%) µε επιχορηγήσεισ
από τον Κρατικό Προ^πολογισµό. Επίσησ, εξαιρούνται από το τεκµήριο, οι δωρεέσ ή
χορηγίεσ προσ τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείσ σκοπούσ, καθώσ και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούσ πολιτιστι-
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κούσ. Επισυνάψτε κατάσταση µε τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώσ και φωτοαντίγραφο τησ τυχόν δήλωσησ άτυπησ δωρεάσ κτλ.
Êùäéêïß 727-728. Γράψτε το ποσό τησ ετήσιασ δαπάνησ που καταβάλατε το έτοσ 2012 για την τοκοχρεο
λυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά.Επίσησ, γράψτε το ποσό που καταβάλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεισ αυτέσ οφείλονται σε αγορά µη καταναλωτικών αγαθών µέσω αυτών
των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, µηχανήµατοσ, πινάκων ζωγραφικήσ και
λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Στην περίπτωση αναγραφήσ ποσού στουσ κωδικούσ
727-728, θα συµπεριλάβετε στα ποσά αυτά και το ποσό τυχόν τόκων υπερηµερίασ.
Επίσησ στουσ κωδικούσ αυτούσ θα αναγράψετε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το
2012 για χορήγηση δανείων προσ οποιονδήποτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στουσ κωδικούσ 727-728 γράψτε για τισ αγορέσ των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στουσ κωδικούσ 719-724 και για αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή
ανέγερση οικοδοµών ή την κατασκευή δεξαµενών κολύµβησησ τισ οποίεσ εξοφλήσατε µέσω πιστωτικών
καρτών, ενώ τα ποσά που καταβάλατε σε µετρητά γράψτε τα στουσ κωδικούσ 719 έωσ 724.
Ä. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Το συνολικό ποσό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ που προκύπτει από την κύρια και τισ δευτερεύουσεσ κατοικίεσ καθώσ και αυτό που προσδιορίστηκε στουσ κωδικούσ 707-770 και 851-858 µπορεί να
αµφισβητηθεί από το φορολογούµενο όταν η πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που
τον βαρύνουν είναι µικρότερη από την αντικειµενική δαπάνη, όπωσ αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε
βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Η επίκληση των περιστατικών αυτών µπορεί να γίνει από όλουσ
τουσ υποχρέουσ. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ορισµένεσ περιπτώσεισ:
α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τουσ στισ Ένοπλεσ ∆υνάµεισ.β) Όσοι είναι φυλακισµένοι.
γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική.
δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστηµα που δικαιούνται βοήθηµα ανεργίασ.
ε) Όσοι συγκατοικούν µε συγγενείσ πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένεσ δαπάνεσ διαβίωσησ, γιατί αποδεικνύεται ότι στισ δαπάνεσ συµβάλλουν οι συγγενείσ αυτοί οι οποίοι πραγµατοποιούν εισόδηµα από εµφανείσ πηγέσ.
στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τουσ επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικήσ χρήσησ, από
κληρονοµιά του πατέρα ή τησ µητέρασ τουσ.
ζ) Όσοι, προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερησ βίασ πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική.
Όταν συντρέχει µία ή περισσότερεσ από τισ περιπτώσεισ αυτέσ, ο φορολογούµενοσ µπορεί να υποβάλει αίτηση µε τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προ\στάµενοσ τησ δηµόσιασ οικονοµικήσ υπηρεσίασ ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των αποδεικτικών
στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στισ πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεισ, η διαφορά µεταξύ τησ αντικειµενικήσ δαπάνησ και τησ πραγµατικήσ
δαπάνησ λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό τησ συνολικήσ αντικειµενικήσ δαπάνησ του γονέα ή του
τέκνου που συµβάλλει στισ δαπάνεσ διαβίωσησ του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τουσ γονείσ, η διαφορά
αντικειµενικήσ δαπάνησ καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.
Αναφορικά µε τα παραπάνω διευκρινίζονται τα εξήσ:
α) Στην περίπτωση των φορολογουµένων που υπηρετούν την στρατιωτική τουσ θητεία δεν περιλαµβάνον-
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ται οι µόνιµοι αξιωµατικοί (π.χ. οπλίτεσ, έφεδροι αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί). Η δυνατότητα επίκλησησ
µικρότερησ τεκµαρτήσ δαπάνησ δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη εισοδήµατοσ ή όχι ή από τον τόπο όπου
υπηρετεί τη θητεία του ο στρατευµένοσ.
β) Οι υπόχρεοι σε δήλωση οι οποίοι είναι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο των µακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕ∆ ή να λαµβάνουν επίδοµα ανεργίασ από τον εν λόγω οργανισµό καθώσ και από
άλλα ταµεία (π.χ. ΝΑΤ). Επιπλέον, να µην έχουν κατά την χρήση 2012 πραγµατικά εισοδήµατα άλλησ
πηγήσ. Στην έννοια του πραγµατικού εισοδήµατοσ δεν περιλαµβάνονται τα τεκµαρτά εισοδήµατα.
γ) Όσοι φορολογούµενοι εµπίπτουν στισ διατάξεισ τησ παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή
όσοι εισπράττουν καθυστερηµένα δεδουλευµένεσ αποδοχέσ λόγω έκδηλησ οικονοµικήσ αδυναµίασ του
εργοδότη τουσ και εφόσον έγινε επίσχεση τησ εργασίασ από τουσ µισθωτούσ ή επειδή ο εργοδότησ
κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσησ και τισ δήλωσε στο χρόνο είσπραξησ τουσ ή ειδικά για µη εισπραχθείσεσ δεδουλευµένεσ αποδοχέσ τησ χρήσησ του 2012, µπορούν επίσησ ν’ αµφισβητήσουν ποσά τεκµαρτήσ
δαπάνησ διαβίωσησ, µε την προ^πόθεση ότι η ανωτέρω περίπτωση αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε
βάση πραγµατικά περιστατικά.
Συνεπώσ, σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί να συντρέχει µία από τισ πιο πάνω περιπτώσεισ για να αµφισβητηθεί η αντικειµενική δαπάνη, αλλά πρέπει και ο φορολογούµενοσ σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι
δεν πραγµατοποίησε ή πραγµατοποίησε µειωµένη δαπάνη, θέµα πραγµατικό το οποίο ανάγεται στην εξελεγκτική αρµοδιότητα του προ\σταµένου τησ αρµόδιασ ∆.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά τότε ο φορολογούµενοσ µαζί µε το εκκαθαριστικό
του οικείου οικονοµικού έτουσ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα επικαλεσθεί µπορεί να µεταβεί
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. προκειµένου ν’ αµφισβητήσει τα ποσά τησ αντικειµενικήσ δαπάνησ διαβίωσησ. ∆ιαφορετικά σε περίπτωση χειρόγραφησ υποβολήσ τησ δήλωσησ ο φορολογούµενοσ έχει υποχρέωση να υποβάλλει µαζί µε τη δήλωση του και τα αναγκαία δικαιολογητικά.
Ο προ\στάµενοσ τησ δηµόσιασ οικονοµικήσ υπηρεσίασ ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την
ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική
δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώσ επίσησ µπορεί και να
απορρίψει αιτιολογηµένα το µαχητό τεκµήριο. Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο προ\στάµενοσ τησ δηµόσιασ οικονοµικήσ υπηρεσίασ αφού ελέγξει τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, µειώσει ανάλογα την αντικειµενική δαπάνη, θα προβεί σε νέα εκκαθάριση τησ δήλωσησ.
Τέλοσ, σε όλεσ τισ περιπτώσεισ που αφορούν τη µείωση ή το µη υπολογισµό και την αµφισβήτηση των αντικειµενικών δαπανών διαβίωσησ το ζήτηµα είναι πραγµατικό και ανάγεται στην εξελεγκτική αρµοδιότητα του
προ\σταµένου τησ ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση αµφισβήτησησ στην κρίση των διοικητικών δικαστηρίων.
Å. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
& ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Το τεκµήριο προσδιορισµού τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ δεν εφαρµόζεται (εκτόσ από τισ περιπτώσεισ που έχουν ήδη αναφερθεί) στισ εξήσ περιπτώσεισ:
α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικήσ χρήσησ αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίασ.
β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό που
διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεισ που υπάγονται στισ διατάξεισ του α. ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α), του α. ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77 Α), για το ποσό τησ ετήσιασ αντικειµενικήσ δαπάνησ, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικήσ χρήσησ ή τησ κατοικίασ.
γ) Προκειµένου για επιχειρήσεισ µεταπώλησησ αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώσ φορ-
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ολογίασ του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε βάση τισ διατάξεισ του άρθρου 45 του ν.
2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδεσ κυκλοφορίασ του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατοσ έχουν
παραµείνει στη ∆ΟΥ στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προσ την επιχείρηση µεταπώλησησ µέχρι
και την ηµεροµηνία µεταπώλησησ από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν
κυκλοφόρησε παράνοµα. Για τισ µεταπωλήσεισ αυτήσ τησ περίπτωσησ δεν εφαρµόζονται οι διατάξεισ των παραγράφων 10 µέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι µεταπωλήτριεσ επιχειρήσεισ έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίασ εισοδήµατοσ να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να
αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτοσ. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή αυτήσ τησ περίπτωσησ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειµένου για ατοµικέσ επιχειρήσεισ µεταπώλησησ αυτοκινήτων, η ετήσια αντικειµενική
δαπάνη που προκύπτει από τα προσ πώληση οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδεσ
κυκλοφορίασ τουσ στη ∆.Ο.Υ. , δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που
προκύπτει από αυτοκίνητο τησ επιχείρησησ.
δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχήσ ιδιωτικήσ χρήσησ, κυριότητασ ή κατοχήσ µονίµων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικήσ χρήσησ από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα,
στ) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα.
Σηµειώνεται ότι στισ παραπάνω περιπτώσεισ οι φορολογούµενοι πρέπει να συµπληρώσουν όλεσ τισ
οικείεσ στήλεσ που τουσ αφορούν στη δήλωση, καθώσ και στην τυχόν κατάσταση των αυτοκινήτων που θα
έχουν συµπληρώσει, σύµφωνα µε όσα έχουν προαναφερθεί. ∆ε θα γραφτεί µόνο το ποσό τησ αντικειµενικήσ δαπάνησ που προκύπτει:
α) µε βάση το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο στισ περιπτώσεισ α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄
β) µε βάση το σκάφοσ αναψυχήσ τησ περίπτωσησ δ΄ και στ΄
γ) µε βάση την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από δευτερεύουσα κατοικία στην περίπτωση β΄
και στ΄.
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Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώσ και τα ποσά που µειώνουν τη
διαφορά µεταξύ του συνολικού εισοδήµατοσ και τησ ετήσιασ τεκµαρτήσ δαπάνησ.
Êùäéêïß 655-656. Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που δηλώσατε για το 2012, αλλά που δεν
υπάρχει την 1.1.2013.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Τα ποσά που θα συµπληρώσετε στουσ κωδικούσ αυτούσ, πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε
στουσ προηγούµενουσ πίνακεσ µειωµένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόµοσ.
Êùäéêïß 693-694. Γράψτε το ποσό τησ ετήσιασ συνολικήσ αντικειµενικήσ δαπάνησ και τησ δαπάνησ απόκτησησ περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2013, εφόσον αυτό το ποσό το
έχετε αναγράψει στον πίνακα 5 τησ δήλωσησ. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση
µεταβίβασησ µέσα στο έτοσ κάποιου ακινήτου από αυτά για τα οποία υπολογίζεται αντικειµενική δαπάνη, το ποσό αυτήσ θα υπολογιστεί χειρόγραφα και θα αναγραφεί στουσ
κωδικούσ αυτούσ από τον ίδιο τον φορολογούµενο.
Êùäéêïß 659-660. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά ή τα πραγµατικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία
απαλλάσσονται από το φόρο όπωσ εισόδηµα από πράξεισ RΕΡ0S, το εξωιδρυµατικό
επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και
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προσώπων µε απόλυτη αναπηρία (όχι µε κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεισ αλλοδαπήσ προέλευσησ που φορολογούνται µόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόµατα
πολύτεκνησ µητέρασ, κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. και µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α., ειδικά επιδόµατα επικίνδυνησ εργασίασ, µερίσµατα ηµεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσονται από το φόρο κτλ.Γράψτε τα χρηµατικά
ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία φορολογούνται µε ειδικό τρόπο (π.χ.
τόκοι καταθέσεων τραπεζών ηµεδαπήσ ή αλλοδαπήσ προέλευσησ, τόκοι έντοκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου, τόκοι οµολόγων του ∆ηµοσίου, τόκοι από οµολογίεσ που εκδίδονται
από εταιρίεσ ή επιχειρήσεισ που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι οµολογιακών δανείων που
εκδίδονται στην αλλοδαπή, αµοιβέσ και µισθοί µελών ∆.Σ. ανώνυµησ εταιρίασ που έγινε
παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού µεριδίου, µερίσµατα ηµεδαπών
Α.Ε., κέρδη που διανέµουν ηµεδαπέσ ΕΠΕ και συνεταιρισµοί, κλπ.), όπωσ αυτά
προκύπτουν µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατοσ που τα βαρύνει καθώσ και τα
µερίσµατα από αλλοδαπέσ ανώνυµεσ εταιρίεσ, αλλοδαπέσ Ε.Π.Ε. κ.λ.π.. Επισηµαίνεται ότι
σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπήσ προέλευσησ καθώσ και τα µερίσµατα
αλλοδαπήσ προέλευσησ, παραµένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχοσ πρέπει να αποδίδει ο
ίδιοσ το φόρο 10% και 25% αντίστοιχα µε την υποβολή δήλωσησ στη ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται. Περαιτέρω, στουσ κωδικούσ αυτούσ θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και
πολύ µικρών επιχειρήσεων, που εµπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπήσ τησ
6ησ Μαaου 2003, από τη διάθεση παραγόµενησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ προσ την εταιρεία
"∆.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προµηθευτή, µετά από την ένταξη τουσ στο "Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξησ Φωτοβολτα\κων Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw", κατόπιν αποφάσεωσ των Υπουργών Οικονοµίασ και Οικονοµικών, Ανάπτυξησ και Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.
3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α`).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί τησ γεωργικήσ παραγωγήσ σε περιπτώσεισ προσδιορισµού του γεωργικού εισοδήµατοσ µε την αντικειµενική µέθοδο, δεν θα αναγράφοται στουσ κωδικούσ
αυτούσ γιατί από τη χρήση 2011 και µετά δεν λαµβάνονται υπόψη για τον περιορισµό των τεκµηρίων (σχετ. η
ΠΟΛ. 1079/12-4-2011 απόφαση του Υπ. Οικονοµικών).Θα αναγράφονται όµωσ στουσ κωδικούσ 995-996 προκειµένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύησ, όπωσ προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονοµικών.
Êùäéêïß 657-658. Γράψτε τα εισοδήµατα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσονται από το φόρο
ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και απαλλάσονται σύµφωνα µε την παρ.2 του αρ. 29
του ν.3986/2011 τησ ειδικήσ εισφοράσ αλληλεγγύησ.
Συγκεκριµένα στουσ κωδικούσ αυτούσ αναγράφονται: οι µισθοί, οι συντάξεισ και η
πάγια αντιµισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%.
Επίσησ, αναγράφονται το εξωιδρυµατικό επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη εφόσον καταβάλλονται σε ολικά τυφλούσ ή σε κινητικά ανάπηρουσ άνω
του 80%. Περαιτέρω στουσ κωδ. αυτούσ αναγράφονται οι αποζηµιώσεισ λόγω διακοπήσ
εργασιακήσ σχέσησ (παρ.1, αρ.14 ΚΦΕ), τα εφάπαξ τησ περ. γ’ τησ παρ.4 του άρθρου
45 του ΚΦΕ (εφάπαξ ταµείου πρόνοιασ και τουσ άλλουσ ασφαλιστικούσ οργανισµούσ),
οι αµοιβέσ των υπαλλήλων τησ ΕΕ για τισ οποίεσ έχουν εφαρµογή οι διατάξεισ του 2ου
εδ. του άρθρου 12 (πρών άρθρου 13) του Πρωτοκόλλου περί Προνοµίων και Ασυλιών
τησ ΕΕ τησ 8-4-1965 ( όπωσ ισχύει σήµερα) καθώσ και οι αµοιβέσ των προσώπων που
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αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010. Σηµειώνεται ότι αν από το εξωιδρυµατικό
επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε ολικά
τυφλούσ και κινητικά ανάπηρουσ άνω του 80% καθώσ και από τουσ µισθούσ, τισ συντάξεισ και την πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώσ τυφλοί ή
κινητικά ανάπηροι άνω του 80%, έχει παρακρατηθεί φόροσ, ο τυχόν φόροσ που έχει
παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά αναγράφεται στουσ κωδικούσ 313-316 του πίνακα 8.
Êùäéêïß 661-662. Γράψτε το ποσό του επιδόµατοσ του ΟΑΕ∆ που εισπράξατε µέσα στο 2012.
Êùäéêïß 431-432. Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σασ αναλογούν από συµµετοχή σασ σε ηµεδαπέσ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνίεσ αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα ή αστικέσ κερδοσκοπικέσ ή µη εταιρίεσ ή συµµετοχικέσ ή αφανείσ εταιρίεσ ή κοινοπραξίεσ, τα
οποία φορολογούνται κατά περίπτωση µε τισ διατάξεισ του άρθρου 10 του ν.2238/1994
και συµπληρώστε τισ ενδείξεισ σε ειδική κατάσταση ωσ εξήσ:
Åðùíõìßá - íïìéêÞ ìïñöÞ

Äéá÷åéñ. ðåñßïäïò
Þ Ýãêñéóç éóïëïãéóìïý

Á.Ö.Ì.

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ.

Õðï÷ñÝïõ

Ôçò óõæýãïõ
,
,
,

,
,
,

êáé ôï óýíïëï ìåôáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 431-432.
ÐÑÏÓÏ×Ç: α) Τα κέρδη αυτά θα γραφτούν µετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και συµπληρωµατικού)
τησ εταιρίασ κτλ. που αναλογεί σ' αυτά. β) Τα εισοδήµατα ή κέρδη τησ εταιρίασ κτλ. που απαλλάσσονται
από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε εξάντληση τησ φορολογικήσ υποχρέωσησ, τα οποία σασ
αναλογούν, δε θα γραφτούν στουσ κωδικούσ αυτούσ, αλλά στουσ κωδικούσ 659-660, αυτού του πίνακα.
Êùäéêïß 433-434. Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα τησ περ. 3 και στα
καθαρά κέρδη τησ περ. 6.
Êùäéêïß 305-306. Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόµατοσ κοινωνικήσ αλληλεγγύησ (ΕΚΑΣ)..
Êùäéêïß 477-478. Γράψτε τα ποσά των κάθε είδουσ αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεισ, αποζηµιώσεισ,
οικονοµικέσ ενισχύσεισ κ.τ.λ.) που πήρατε µέσα στο έτοσ 2012, εκτόσ των επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί τησ παραγωγήσ που γράφονται στουσ κωδικούσ αριθµούσ
995-996. Οι επιδοτήσεισ των κωδ αυτών (477-478). δεν λαµβάνονται υπόψη για τη κάλυψη των τεκµηρίων.
Êùäéêïß 615-616. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη µίσθωση µέσα στο 2012 οποιουδήποτε επαγγελµατικού χώρου, εφόσον ασκείτε ατοµικώσ εµπορική ή γεωργική
επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και συµπληρώστε τισ ενδείξεισ του πίνακα αυτού.
Στην περίπτωση που οι µισθώσεισ αυτέσ είναι περισσότερεσ από δύο, συµπληρώστε
και συνυποβάλετε µε τη δήλωση όµοια γραµµογραφηµένο πίνακα για τισ επιπλέον
µισθώσεισ.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò 790 και 791, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß
ï Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ. Óôïõò êùäéêïýò 795-796 θα γραφτεί η επιφάνεια τησ εγκατάστασησ σε τ.µ.
Êùäéêïß 419-420. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη µίσθωση µέσα στο 2012 οποιουδήποτε ακινήτου, εκτόσ από το εκπιπτόµενο ενοίκιο για κύρια κατοικία τησ οικογένειασ ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν το οποίο γράφεται στουσ κωδικούσ 811816 και 817-823 αντίστοιχα τησ τέταρτησ σελίδασ τησ δήλωσησ και για επαγγελµατική
εγκατάσταση, που γράφεται στουσ κωδικούσ 793-794 και 615-616 του πίνακα 6 (π.χ.
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ενοίκιο για δευτερεύουσα κατοικία). Στην περίπτωση που οι µισθώσεισ αυτέσ είναι
περισσότερεσ από µια, συµπληρώστε και συνυποβάλτε µε τη δήλωση όµοια γραµµογραφηµένο πίνακα για τισ επιπλέον µισθώσεισ.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïí êùäéêü 417, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß ï Á.Ö.Ì.
ôçò óõæýãïõ. Óôïν êùäéêό 797 θα γραφτεί η επιφάνεια του ακινήτου σε τ.µ.
Êùäéêïß 735-736. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε τη χρήση 2012 για την αγορά ή ανέγερση ή
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων. Ο κωδικόσ αυτόσ συµπληρώνεται για πληροφοριακούσ λόγουσ.
Êùäéêïß 781-782. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που προέρχονται από διάθεση στη χρήση 2012 περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.). Για τα χρηµατικά ποσά που
προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωµένο αντίγραφο
συµβολαίου ή προσυµφώνου ή βεβαίωση του συµβολαιογράφου, από τα οποία
προκύπτουν αυτά τα χρηµατικά ποσά. Επίσησ, για την πώληση κινητών πραγµάτων,
απαιτείται απαραίτητα θεωρηµένη απόδειξη αγοράσ από τον επιτηδευµατία. Για αγοροπωλησία αυτοκινήτων µεταξύ ιδιωτών αρκεί η υποβολή υπεύθυνησ δήλωσησ του ν.
1599/1986 από τον αγοραστή και πωλητή. Γράψτε τα ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρήση 2012 (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα τησ Ελλάδοσ), εφόσον δικαιολογείτε την απόκτησή
τουσ στην αλλοδαπή. Για τα ποσά αυτά (είτε είναι συνάλλαγµα είτε ευρώ) απαιτείται το
πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε Τράπεζα όταν εισάγονται χρηµατικά κεφάλαια από το εξωτερικό - µεταξύ αυτών και η µοναδική βεβαίωση αγοράσ συναλλάγµατοσ (Β.Α.Σ.) - και περιέχουν το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, το ύψοσ του εισαγόµενου ποσού, το νόµισµα και τη χώρα προέλευσησ. Επισηµαίνεται ότι από 23-4-2008
και µετά, µε την 1047709/810/Α0012/23-4-2008 διαταγή µασ, το "µοναδικό δελτίο
εισαγόµενων µετρητών" δεν αποτελεί πλέον αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγήσ χρηµατικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκµηρίων Για τη δικαιολόγηση τησ απόκτησησ των εισαγόµενων χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό απαιτούνται επίσηµα
στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η απόκτησή τουσ, όπωσ π.χ. η βεβαίωση τησ αρµόδιασ φορολογικήσ αρχήσ τησ αλλοδαπήσ, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων που είχαν
υποβληθεί κ.τ.λ. ∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση τησ απόκτησησ αυτού του συναλλάγµατοσ για τα πρόσωπα:
α) που κατοικούν µονίµωσ στο εξωτερικό,
β) που είχαν διαµείνει τουλάχιστον επί 3 χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του
συναλλάγµατοσ γίνεται µέσα σε 2 χρόνια από τη µετοικεσία τουσ,
γ) που είχαν διαµείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατοσ προέρχεται από καταθέσεισ στο όνοµά τουσ ή στο
όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα τησ Ελλάδασ ή σε υποκατάστηµα Ελληνικήσ τράπεζασ στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεισ
τουσ µέσα σε 1 χρόνο από τη µετοικεσία τουσ στην Ελλάδα χωρίσ το συνάλλαγµα αυτό
να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προ^πόθεση τησ µη επανεξαγωγήσ του συναλλάγµατοσ δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατοσ που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προ-
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κειµένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί µε βάση τη συνολική δαπάνη τεκµηρίων). Γράψτε τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεέσ ή γονικέσ παροχέσ χρηµατικών
ποσών που έγιναν στη χρήση 2012 σε σασ, τη σύζυγό σασ κτλ. για τισ οποίεσ (δωρεέσ
ή γονικέσ παροχέσ) η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι λήξη του έτουσ
στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, δηλαδή µέχρι 31.12.2012. Επίσησ,
γράψτε και τα ποσά που δε θεωρούνται εισόδηµα (π.χ. απoζηµίωση για ατύχηµα
κτλ.).Για τα χρηµατικά ποσά από δάνεια που έχει συνάψει ο φορολογούµενοσ απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο µε βέβαιη χρονολογία, που να
αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν στη χρήση
2012. Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράσ για δαπάνεσ που έχουν γραφτεί στουσ
κωδικούσ αριθµούσ 719-724 και 725-728, από το οικείο έγγραφο πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγµατοποίηση τησ σχετικήσ δαπάνησ. Αν
η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση
από την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όµωσ το τυχόν δανειστικό συµβόλαιο επισυνάπτεται στη δήλωση. Για τα χρηµατικά ποσά από δωρεέσ προσ το φορολογούµενο
απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του αρµόδιου προ\σταµένου ∆.Ο.Υ. από το οποίο να
προκύπτει και η ηµεροµηνία υποβολήσ τησ δήλωσησ φόρου δωρεάσ ή κυρωµένο
αντίγραφο τησ δήλωσησ αυτήσ, καθόσον για την κάλυψη τησ σχετικήσ δαπάνησ η οικεία
δήλωση φόρου δωρεάσ πρέπει να έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτουσ στο οποίο
πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη.
Êùäéêïß 783-784. Γράψτε τα ποσά επαναπατριζόµενων κεφαλαίων στη χρήση 2012.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Τα ποσά από επαναπατριζόµενα κεφάλαια µπορούν να διατεθούν µόνο για την κάλυψη
των τεκµηρίων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε.
Êùäéêïß 787-788. Γράψτε το ποσό του κεφαλαίου που σχηµατίσατε από αποταµιεύµατα προηγούµενων
(συνεχόµενων) χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2012, εφόσον αποδεικνύετε ότι γι' αυτά
φορολογηθήκατε ή απαλλαχτήκατε από το φόρο νόµιµα. Ο τρόποσ σχηµατισµού των
κεφαλαίων προηγούµενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από τισ διατάξεισ τησ
περίπτωσησ ζ' τησ παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, όπωσ ίσχυαν κατά
τα οικεία έτη. Για τα εισοδήµατα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από
το φόρο νόµιµα, απαιτούνται βεβαιώσεισ των επιχειρήσεων γενικά ή των αρµόδιων
Υπηρεσιών από τισ οποίεσ να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÔÁÉ ότι κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτουσ και πιο συγκεκριµένα κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγµατοποιείται από 1.1.2010 και µετά, θα
εκπίπτουν οι δαπάνεσ που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν
απαλλάσσονται τησ εφαρµογήσ του τεκµηρίου. Προκειµένου όµωσ για τισ χρήσεισ 2008
και 2009, οι δαπάνεσ των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του
κεφαλαίου των ετών αυτών µόνο εφόσον εµπίπτουν στισ διατάξεισ εφαρµογήσ του τεκµηρίου.
ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÔÁÉ επίσησ, ότι οι διατάξεισ του άρθρου 10 του ν.2019/1992 µε τισ
οποίεσ είχε θεσπισθεί η υποχρέωση υποβολήσ του εντύπου Ε6 (δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σασ την 1.1.1991) το οποίο είχατε επισυνάψει στη δήλωση οικον. έτουσ 1992, δεν έχουν εφαρµογή για τα ποσά των πραγ-
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µατικών και τεκµαρτών δαπανών που πραγµατοποιείτε από 1.1.1994 και µετά. Τα
χρηµατικά ποσά όµωσ που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των
στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για µείωση τησ προστιθέµενησ
διαφοράσ τεκµηρίου οικον. ετών 1992 µέχρι και 1994, µειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που µπορείτε να επικαλεσθείτε για τη µείωση του τεκµηρίου σασ.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Τα χρηµατικά ποσά που γράφτηκαν στουσ κωδικούσ 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί µετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι µειωµένα µε κάθε
ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τουσ, εκτόσ εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί
υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου του έτουσ που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο
φορολογούµενοσ επικαλείται µε τη δήλωση του οικον. έτουσ 2012.
Επίσησ, τα ποσά που έχουν γραφτεί στουσ κωδικούσ 781-782, πρέπει να είναι µειωµένα µε κάθε ποσό
που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τουσ π.χ. φόρουσ δωρεών κτλ.
Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώσ ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ
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Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τισ δαπάνεσ στισ οποίεσ αποδεδειγµένα έχετε υποβληθεί µέσα στο 2011,
αφού συνυποβάλετε, κατά περίπτωση, τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, για να αφαιρεθούν κατά ένα
µέροσ, τα αντίστοιχα ποσά τουσ από το φόρο που θα προκύψει στο συνολικό σασ εισόδηµα.
∆ίπλα στουσ Κωδικούσ γράψτε τα ολικά ποσά, κατά κατηγορία δαπάνησ, όπωσ αυτά προκύπτουν από τισ
σχετικέσ αποδείξεισ.
Εξαίρεση υπάρχει µόνο στο ποσό τησ δαπάνησ που καταβάλατε σε επιχειρήσεισ περίθαλψησ ηλικιωµένων,
το οποίο θα γράψετε µειωµένο στο 50% του συνολικού ποσού τησ δαπάνησ.
Τα ποσά που εκπίπτουν θα υπολογιστούν από την Υπηρεσία (Γ.Γ.Π.Σ.). Τονίζεται ότι για να αναγνωριστούν
οι δαπάνεσ αυτέσ πρέπει να συνυποβάλετε µε τη δήλωση τισ σχετικέσ αποδείξεισ δαπάνησ.
Êùäéêïß 049.
Γράψτε το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγµατοποιήσατε στην Ελλάδα µέσα στο
2012, εσείσ, η σύζυγόσ σασ και τα τέκνα που σασ βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών,µε
εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν µέσω τησ “Κάρτασ Αποδείξεων”. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατοµικού εισοδήµατοσ
του φορολογουµένου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα µε τισ γενικέσ διατάξεισ και για ποσό
εισοδήµατοσ µέχρι 60.000 ευρώ.
Στισ δαπάνεσ αυτέσ περιλαµβάνονται όλεσ οι καταναλωτικέσ δαπάνεσ. ∆ηλαδή περιλαµβάνονται οι πάσησ
φύσεωσ δαπάνεσ αγοράσ αγαθών και λήψησ υπηρεσιών. ∆ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται και τα ειδικά
στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεισ λόγω των συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεισ των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδια χρηµατιστηριακών εταιρειών για την αµοιβή των παρεχόµενων υπηρεσιών µόνο, κλπ) όπωσ και οι πάσησ φύσεωσ δαπάνεσ αγοράσ υλικών και παροχήσ υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτόσ από τισ δαπάνεσ εξόφλησησ των λογαριασµών ύδρευσησ, αποχέτευσησ και ηλεκτροδότησησ αυτών µετά τον επιµερισµό τουσ στουσ ενοίκουσ ή στουσ ιδιοκτήτεσ των
οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Επίσησ, περιλαµβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συµβολαιογράφο για σύνταξη συµβολαίου απόκτησησ ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εµπίπτει στισ αντικειµενικέσ δαπάνεσ του
άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στισ περιπτώσεισ αυτέσ η αµοιβή του συµβολαι-
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ογράφου αναγράφεται στο συµβόλαιο, τότε για την απόδειξη τησ πραγµατοποίησησ αυτήσ τησ δαπάνησ
επισυνάπτονται από τον φορολογούµενο φωτοτυπίεσ των σελίδων του συµβολαίου από τισ οποίεσ
προκύπτει η δαπάνη.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνεσ για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνεσ για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισµό, τηλεπικοινωνίεσ γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδουσ µεταφορικό µέσο και όσεσ δαπάνεσ µε βάση άλλεσ φορολογικέσ διατάξεισ λαµβάνονται υπόψη για φορολογικέσ
ελαφρύνσεισ. Συγκεκριµένα δεν λαµβάνονται υπόψη:
α) οι δαπάνεσ για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχήσ, αυτοκινήτων, δίτροχων
κλπ. οχηµάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
β) οι δαπάνεσ για ασφάλιση ζωήσ ή θανάτου, οι εισφορέσ που καταβάλλονται στα ταµεία ασφάλισησ του
φορολογούµενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικήσ περίθαλψησ κλπ.
γ) οι δαπάνεσ για ενοίκιο κύριασ κατοικίασ, για παράδοση κατ’ οίκον µαθηµάτων ή για φροντιστήρια, για
τόκουσ στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτησ κατοικίασ.
δ) οι δαπάνεσ για ασφάλιστρα πυρκαγιάσ ή άλλων κινδύνων, για δικαστικέσ δαπάνεσ και για αµοιβή δικηγόρων για δίκεσ µισθωτικών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίασ κατ’ ορόφουσ οι
οποίεσ εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδηµα των ακινήτων.
Επίσησ, δεν λαµβάνεται υπόψη το κόστοσ αγοράσ κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη
συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στισ
πιο πάνω περιπτώσεισ δεν πραγµατοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπωσ επιβάλλει ο νόµοσ,
αλλά οι εν λόγω δαπάνεσ αφορούν το κόστοσ ή την προ^πόθεση συµµετοχήσ σε τυχερά παιχνίδια.
Οι αποδείξεισ δαπανών θα φυλλάσσονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται:
α. Το ονοµατεπώνυµο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου
β. ο αριθµόσ των αποδείξεων και
γ. το συνολικό ποσό αυτών
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυµία τησ
εκδότριασ επιχείρησησ, ο ΑΦΜ αυτήσ, η ηµεροµηνία έκδοσησ και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την
οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωµένη µε έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρησ εξαφάνισή τουσ ο
φορολογούµενοσ πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυµία τησ επιχείρησησ, ΑΦΜ,
ηµεροµηνία και ποσά), ούτωσ ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτόσ ο έλεγχόσ τουσ από τη Φορολογούσα Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση υποβολήσ τησ δήλωσησ δεν συνυποβάλλονται οι αποδείξεισ δαπανών οι οποίεσ
φυλάσσονται από τον φορολογούµενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
∆ιευκρινίζεται ότι στο κωδικό 341 του πίνακα 10 τησ δήλωσησ η Γ.Γ.Π.Σ. θα προεκτυπώσει το συνολικό
ποσό των αποδείξεων δαπανών που συλλέχθηκαν µέσω τησ ”κάρτασ αποδείξεων” το οποίο κατά την
εκκαθάριση τησ δήλωσησ θα συναθροιστεί µε το ποσό που δηλώθηκε στον κωδικό 049.
Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνεσ που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τουσ δύο
συζύγουσ, µόνον εφόσον έχουν αναγραφεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και µερίζονται µεταξύ τουσ ανάλογα µε το ύψοσ του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα µε τισ γενικέσ διατάξεισ ατοµικού εισοδήµατόσ τουσ που προκύπτει από την εµπρόθεσµη δήλωσή τουσ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό, χωρίσ να προσκοµίσουν αποδείξεισ κατά ρητή
διάταξη του νόµου είναι οι:
α) οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. Πρόκειται για τουσ υπαλλήλουσ του Υπουργείου Εξωτερικών και
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των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, τησ Μόνιµησ Αντιπροσωπείασ στισ Ευρωπα`κέσ Κοινότητεσ και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώσ
και των υπαλλήλων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τησ Πανελλήνιασ
Συνοµοσπονδίασ Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά
γραφεία τουσ στισ Βρυξέλλεσ.
β) όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίασ,
γ) οι φυλακισµένοι και
δ) οι κάτοικοι κρατών – µελών τησ Ευρωπα`κήσ Ένωσησ που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του
ενενήντα τοισ εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατόσ τουσ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα δεν προσκοµίζουν
αποδείξεισ δαπανών, δεδοµένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό τησ φορολογικήσ κλίµακασ.
Êùäéêïß 051-052. Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή συνολικά για ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη δική σασ ή των προσώπων που µένουν
µαζί σασ και σασ βαρύνουν. Ωσ έξοδα ιατρικήσ περίθαλψησ θεωρούνται οι αµοιβέσ που
καταβάλλονται σε ιατρούσ όλων των ειδικοτήτων για ιατρικέσ επισκέψεισ και εξετάσεισ, καθώσ και οι αµοιβέσ που καταβάλλονται σε οδοντιάτρουσ για οδοντοθεραπεία,
οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.Επίσησ, στισ δαπάνεσ αυτέσ περιλαµβάνεται
και η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώσ και για λογοθεραπεία και
για επισκέψεισ σε ψυχολόγο, για την αποκατάσταση τησ υγείασ ύστερα από σχετική
γνωµάτευση του θεράποντοσ ιατρού. Ειδικά, για την αναγνώριση τησ δαπάνησ που
καταβάλλεται σε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, εκτόσ από τη γνωµάτευση του γιατρού
απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσµατα του ψυχολόγου
ή του λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του.Επίσησ, γράψτε τη
διαφορά των ποσών περίθαλψησ µεταξύ των εξόδων ιατρικήσ και νοσοκοµειακήσ
περίθαλψησ και του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγµατικού εισοδήµατοσ που φορολογείται µε τισ γενικέσ διατάξεισ ή µε ειδικό τρόπο ή είναι απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό των προσώπων που έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση,
φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και τα οποία συνοικούν µαζί σασ, αλλά δεν αναγράφονται στον πίνακα 9 τησ δήλωσησ, γιατί το εισόδηµά τουσ υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.
Για την αναγνώριση τησ έκπτωσησ τησ δαπάνησ αυτών των προσώπων απαιτούνται
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η συγγένεια αυτών µε το φορολογούµενο,
η αναπηρία τουσ, τα ποσά των δαπανών για ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη,
καθώσ και το ετήσιο εισόδηµά τουσ. Ακόµη, γράψτε τα έξοδα ιατρικήσ και νοσοκοµειακήσ περίθαλψησ που καταβάλατε για τα τέκνα σασ που δεν συγκατοικούν µαζί σασ,
αλλά µε τον άλλο γονέα τουσ, τον οποίο και βαρύνουν, λόγω του ότι βρίσκεστε σε διάζευξη µε αυτόν.Επιπλέον, µεταξύ των δαπανών για νοσοκοµειακή περίθαλψη περιλαµβάνονται οι δαπάνεσ σε νοσοκόµο, η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατοσ µε τεχνητά µέλη κ.λπ., η δαπάνη για νοσοκοµειακή περίθαλψη των τέκνων που
πάσχουν από ανίατο νόσηµα και το 50% τησ δαπάνησ που καταβάλλεται σε επιχειρήσεισ περίθαλψησ ηλικιωµένων.
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη των κωδικών 051-052 πρέπει να συνυποβάλετε:
- Για ιατρικέσ επισκέψεισ και εξετάσεισ, διπλότυπη απόδειξη του ιατρού σύµφωνα µε
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ÐÑÏÓÏ×Ç:

τισ διατάξεισ του Κ.Β.Σ.
- Για νοσήλεια σε ιδιωτικέσ κλινικέσ, διπλότυπη απόδειξη τησ κλινικήσ από την οποία
να προκύπτει το ποσό τησ δαπάνησ νοσηλείασ, καθώσ και βεβαίωση του διευθυντή τησ
κλινικήσ για το χρόνο νοσηλείασ και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδοσ εξόδου.
- Για νοσήλεια σε κρατικά κτλ. νοσηλευτικά ιδρύµατα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξησ
του νοσηλευτικού ιδρύµατοσ, από την οποία να προκύπτει το ποσό τησ δαπάνησ
νοσηλείασ, καθώσ και βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύµατοσ για το
χρόνο νοσηλείασ και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδοσ εξόδου.
∆εν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων, αν τα στοιχεία αυτών αναγράφονται στισ διπλότυπεσ αποδείξεισ εισπράξεων.
- Για την απόδειξη τησ δαπάνησ για απασχόληση νοσοκόµου απαιτείται βεβαίωση θεράποντοσ ιατρού για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενήσ, τη διάρκειά τησ και την ανάγκη απασχόλησησ νοσοκόµου και απόδειξη είσπραξησ τησ αµοιβήσ από το πρόσωπο που
πρόσφερε υπηρεσίεσ ωσ νοσοκόµοσ, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, ο αριθµόσ φορολογικού µητρώου ή ταυτότητασ, η
διεύθυνση κατοικίασ του και η χρονική διάρκεια παροχήσ των υπηρεσιών του, νόµιµα υπογραµµένη. Στην αµοιβή δεν περιλαµβάνονται οι εργοδοτικέσ εισφορέσ στο ΙΚΑ.
- Για την απόδειξη τησ δαπάνησ για περίθαλψη ηλικιωµένων και προσώπων µε κινητική
αναπηρία σε επιχειρήσεισ που εδρεύουν στην Ελλάδα, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη
παροχήσ υπηρεσιών και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόµιµου εκπροσώπου τησ
επιχείρησησ για το χρόνο περίθαλψησ και για το ποσό τησ δαπάνησ αναλυτικά.
Στουσ κωδικούσ 051-052 θα γράψετε το 50% τησ δαπάνησ που καταβάλατε σε επιχειρήσεισ περίθαλψησ ηλικιωµένων.
- Για την απόδειξη δαπάνησ για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώµα του ασθενή
και αντικατάσταση µελών του σώµατοσ µε τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί µέροσ
των εξόδων νοσοκοµειακήσ περίθαλψησ, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προµήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο
εµπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικήσ πώλησησ στην οποία πρέπει να αναγράφεται και
το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή και το είδοσ του πωλούµενου πράγµατοσ.
Ειδικά σε περίπτωση αγοράσ γυαλιών οράσεωσ ή φακών επαφήσ ή ακουστικών βαρυκοaασ, απαιτείται να συνυποβάλετε και βεβαίωση γιατρού.
- Για την απόδειξη τησ δαπάνησ για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο
νόσηµα τέκνων, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη είσπραξησ και βεβαίωση του διευθυντή
τησ σχολήσ ή του θεραπευτηρίου για τον ακριβή χρόνο φοίτησησ ή περίθαλψησ, για το
ποσό τησ δαπάνησ αναλυτικά, καθώσ και για την πάθηση του τέκνου (ονοµασία ανίατου
νοσήµατοσ) ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό (τυφλό, κωφάλαλο κτλ.). Αν τα
σχετικά δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό φορέα (σχολείο ή θεραπευτήριο),
πρέπει να έχουν περιεχόµενο σύµφωνα µε τα παραπάνω.
- Για τα έξοδα ιατρικήσ και νοσοκοµειακήσ περίθαλψησ που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικέσ βεβαιώσεισ των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκοµείων.
Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικήσ και νοσοκοµειακήσ περίθαλψησ θα αφαιρεθεί από
το φόρο σασ. Το ποσό τησ µείωσησ δεν µπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ, για τον κάθε
φορολογούµενο.
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Êùäéêïß 053-054. Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από το νόµο εισφορών που καταβάλατε µέσα στο 2012
σε ασφαλιστικά ταµεία (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ.), καθώσ και το ποσό των εισφορών που καταβάλατε
στισ περιπτώσεισ προαιρετικήσ ασφάλισήσ σασ σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο.
Στουσ κωδικούσ αυτούσ δε γράφονται οι εισφορέσ που παρακράτησαν οι εργοδότεσ από
τουσ µισθωτούσ και έχουν αφαιρεθεί από τισ αποδοχέσ τουσ.
Ποσοστό 10% τησ δαπάνησ αυτήσ θα αφαιρεθεί από το φόρο σασ.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Οι ασφαλιστικέσ εισφορέσ των εµπόρων ή ελεύθερων επαγγελµατιών γράφονται εδώ
και δεν περιλαµβάνονται στισ επαγγελµατικέσ τουσ δαπάνεσ.
Για την απόδειξη τησ δαπάνησ αυτήσ πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση ή απόδειξη του
οικείου ασφαλιστικού ταµείου.
Êùäéêïß 057-058. Γράψτε την αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µεταβιβάσατε λόγω δωρεάσ στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία
που αποτελούν Ν.Π.Ι.∆. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προ^πολογισµό.Για την απόδειξη τησ δωρεάσ των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων απαιτείται η υποβολή α) βεβαίωσησ του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και β)
αντίγραφου του πρωτοκόλλου παράδοσησ παραλαβήσ.
Το 10% του ποσού τησ αξίασ των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σασ.
Êùäéêïß 059-060. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάσ στο ∆ηµόσιο, τουσ Οργανισµούσ Τοπικήσ Αυτοδιοίκησησ, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικήσ Συνοχήσ (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.), τουσ
Ιερούσ Ναούσ, στισ Ιερέσ Μονέσ του Αγίου Όρουσ, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεωσ, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείασ και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά,
την Ορθόδοξη Εκκλησία τησ Αλβανίασ, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα
κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.∆.
και επιχορηγούνται από τον κρατικό προ^πολογισµό, το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων,
σε κοινωφελή ιδρύµατα, σε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωµατεία που παρέχουν υπηρεσίεσ εκπαίδευσησ και χορηγούν υποτροφίεσ, σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου
δικαίου, σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή
συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείσ σκοπούσ, στουσ ερευνητικούσ
και τεχνολογικούσ φορείσ που διέπονται από το ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13Α') και τέλοσ στα
ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Κωδικοί 031-032. Τα ποσά των δωρεών που καταβάλατε σε φορείσ των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ τα γράφετε και
στουσ Κ.Α. 031 - 032.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Στουσ Κ.Α. 059-060 αναγράφονται και τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάσ
υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και παρεµφερών νοµικών προσώπων (οργανισµών,
ιδρυµάτων κ.λπ.), που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ωσ κοινωφελείσ σε άλλο κράτοσµέλοσ τησ Ευρωπα\κήσ Ένωσησ ή σε κράτοσ του Ευρωπα\κού Οικονοµικού Χώρου/Ευρωπα\κήσ Ζώνησ Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). ∆ιευκρινίζεται ότι στη συµφωνία του
Ευρωπα\κού Οικονοµικού Χώρου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη τησ Ευρωπα\κήσ Ένωσησ και τα µέλη τησ ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Αν οι υπόψη δωρεέσ µεµονωµένα λαµβανόµενεσ υπόψη ή
συναθροιζόµενεσ µε τισ δωρεέσ και χορηγίεσ προσ ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και ανεξάρτητα αν όλεσ πραγµατοποιούνται προσ ένα ή περισσότερουσ δωρεοδόχουσ υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το φόρο µόνο αν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογα-
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ριασµό που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί
στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασησ των πιο πάνω φορέων και οργανισµών.
Επίσησ όταν τα ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 (µε εξαίρεση τισ δωρεέσ προσ
το ∆ηµόσιο, τουσ Οργανισµούσ Τοπικήσ Αυτοδιοίκησησ, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικήσ
Συνοχήσ (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), τουσ Ιερούσ Ναούσ, τισ Ιερέσ Μονέσ του Αγ. Όρουσ, το Οικουµενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεωσ, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείασ και Ιεροσολύµων, την
Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία τησ Αλβανίασ, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προ^πολογισµό, καθώσ και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων) υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίωσ,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού
προσώπου, που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το οικείο γραµµάτιο είσπραξησ τησ τράπεζασ που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το
ποσό τησ δωρεάσ αριθµητικώσ και ολογράφωσ, την ηµεροµηνία κατάθεσήσ του και την
υπογραφή του δωρητή. ∆απάνη τέτοιων δωρεών ποσού άνω των 300 ευρώ συνολικά
ετησίωσ απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή σε τράπεζα. ∆εν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το µέροσ αυτήσ που αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ. Ωσ χρόνοσ πραγµατοποίησησ τησ δωρεάσ θεωρείται ο
χρόνοσ κατάθεσησ αυτών και όχι ο χρόνοσ είσπραξήσ τουσ από το δωρεοδόχο.
Για την απόδειξη τησ δωρεάσ των χρηµατικών ποσών, που αναγράφηκαν στουσ κωδικούσ
αριθµούσ 059-060, απαιτείται η υποβολή διπλότυπησ απόδειξησ ή γραµµατίου είσπραξησ
που εκδίδεται από το δωρεοδόχο, όπωσ επίσησ και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει
η αποδοχή τησ δωρεάσ και η καταχώρηση των ποσών αυτών στα επίσηµα βιβλία του δωρεοδόχου. Στην περίπτωση που το ποσό τησ δωρεάσ κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα, απαιτείται και το οικείο γραµµάτιο είσπραξησ τησ τράπεζασ ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αν αυτό έχει δοθεί στο δωρεοδόχο
για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραµµατίου, κυρωµένο από το φορέα έκδοσήσ του.
Στην περίπτωση που φορολογείστε µε βάση τα τεκµήρια δαπανών, το συνολικό ποσό των
χρηµατικών δωρεών και χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση από το φόρο σασ
δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοισ εκατό (10%) του εισοδήµατοσ που προκύπτει
από τη εφαρµογή των τεκµηρίων.Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών επί του
οποίου υπολογίζεται η µείωση του φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του
συνολικού εισοδήµατοσ που φορολογείται σύµφωνα µε τισ γενικέσ διατάξεισ.Η µείωση
διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100
ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σασ.
Κωδικοί 075-076. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάσ είτε απευθείασ είτε µέσω
πιστωτικών ιδρυµάτων στο «Λογαριασµό αλληλεγγύησ για την απόσβεση του ∆ηµόσιου
Χρέουσ» µε κωδικό αριθµό 26132462 που τηρείται στην Τράπεζα τησ Ελλάδοσ.
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη αυτή απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσησ του ποσού στην
Τράπεζα τησ Ελλάδοσ ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο πρέπει να αναφέρεται
ρητά ότι η κατάθεση έγινε για το «Λογαριασµό Αλληλεγγύησ για την απόσβεση του ∆ηµόσιου Χρέουσ». Ποσοστό 20% τησ δαπάνησ αυτήσ θα αφαιρεθεί από το φόρο σασ.
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Êùäéêïß 061-062. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικέσ χορηγίεσ του ν.3525/2007
(ΦΕΚ16Α΄) στο ∆ηµόσιο, τουσ οργανισµούσ τοπικήσ αυτοδιοίκησησ α΄ και β΄ βαθµού, τα
νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπωσ αυτόσ οριοθετείται κάθε φορά, καθώσ και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τισ αστικέσ µη κερδοσκοπικέσ εταιρείεσ του άρθρου 741
Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούσ πολιτιστικούσ. Το αφαιρούµενο συνολικό ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατοσ .Για την απόδειξη των χρηµατικών ποσών τησ πολιτιστικήσ χορηγίασ του ν.3525/2007 που αναγράφηκαν στουσ κωδικούσ αριθµούσ 061-062, απαιτείται α) επικυρωµένο αντίγραφο τησ
απόφασησ του Υπουργού Πολιτισµού µε την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούµενη από το
νόµο έγγραφη σύµβαση χορηγίασ µεταξύ χορηγού και αποδέκτη τησ χορηγίασ ωσ πολιτιστική, β) σε περίπτωση χορηγίασ χρηµατικών ποσών, και τα πρωτότυπα αποδεικτικά
καταβολήσ των ποσών τησ χορηγίασ και γ) σε περίπτωση χορηγίασ σε είδοσ ή άυλα
αγαθά ή υπηρεσίεσ, και την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίασ και Οικονοµικών
και Πολιτισµού για την εκτίµηση τησ αξίασ τουσ, καθώσ και τα αποδεικτικά παράδοσησ
τησ χορηγίασ από τον χορηγό και παραλαβήσ τησ από τον αποδέκτη αυτήσ.
Επίσησ, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώσ και των χορηγιών που
αναγράφηκαν στουσ παραπάνω κωδικούσ αριθµούσ, δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη
για έκπτωση µε βάση άλλη διάταξη νόµου.
Êùäéêïß 063-064. Γράψτε το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλατε µέσα στο 2012 για:
α) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτησ κατοικίασ και σασ έχει χορηγηθεί µε υποθήκη ή µε προσηµείωση από τράπεζα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισµό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν
από σασ και η υποθήκη ή προσηµείωση είχε γραφτεί σε ακίνητό σασ ή τησ συζύγου σασ
ή των τέκνων που σασ βαρύνουν.
Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού, που είχατε λάβει από τράπεζα, σασ χορηγήθηκε νέο δάνειο από την ίδια τράπεζα ή άλλη, γράψτε το ποσό των δεδουλευµένων
τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σ' αυτό το δάνειο γράφτηκε υποθήκη ή προσηµείωση µε τισ ίδιεσ προ^ποθέσεισ που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο και εφόσον οι
τόκοι αφορούν χρονικό διάστηµα από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη του
παλιού δανείου.
β) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτησ κατοικίασ και σασ έχει χορηγηθεί από ασφαλιστική επιχείρηση ωσ υπάλληλοσ αυτήσ, εφόσον οφείλονταν από σασ και η υποθήκη ή
προσηµείωση έχει γραφτεί σε ακίνητό σασ ή τησ συζύγου σασ ή των τέκνων που σασ
βαρύνουν.
γ) Προκαταβολή που σασ χορηγήθηκε από το Ταµείο Αλληλοβοήθειασ Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίασ, κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974 (ΦΕΚ 116Α'), για
απόκτηση πρώτησ κατοικίασ, ωσ βοηθηµατούχοσ αυτού.
δ) ∆άνειο που σασ χορηγήθηκε από τράπεζα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισµό, εφόσον οι τόκοι
οφείλονταν από σασ, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωρα\σµό διατηρητέων
κτισµάτων, καθώσ και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχέσ χαρακτηριζόµενεσ ωσ παραδοσιακά τµήµατα πόλεωσ ή ωσ παραδοσιακοί οικισµοί.
∆ιευκρινίζεται ότι για τα δάνεια αυτά των περιπτώσεων α', β', γ' δε θεωρείται
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ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία, εάν ο υπόχρεοσ, ο άλλοσ σύζυγοσ και τα τέκνα που τουσ
βαρύνουν, έχουν δικαίωµα πλήρουσ κυριότητασ ή ισόβιασ επικαρπίασ ή οίκησησ, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε οικία ή οικίεσ, εφόσον το άθροισµα τησ συνολικήσ
επιφάνειασ που τουσ αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.µ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται
κατά 20 τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
Εάν η επιφάνεια τησ πρώτησ κατοικίασ που αποκτήθηκε µε το στεγαστικό δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.µ. συµπληρώνεται και ο κωδικόσ 071 µε τον αριθµό των τετραγωνικών
µέτρων τησ επιφάνειασ τησ κατοικίασ διότι το ποσό τησ δαπάνησ επί τησ οποίασ υπολογίζεται η µείωση φόρου κατά ποσοστό δέκα τοισ εκατό (10%) περιορίζεται στο µέροσ
που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των 120 τ.µ. επιφάνεια τησ κατοικίασ.
∆ε συµπληρώνεται ο κωδικόσ 071 για δάνεια τησ περίπτωσησ δ' (αναστήλωση διατηρητέων κτισµάτων κτλ.). Επίσησ, το ποσοστό αυτό µείωσησ του φόρου για τα δάνεια των
περιπτώσεων α', β', γ' και δ΄ υπολογίζεται στουσ τόκουσ που αντιστοιχούν στο τµήµα του
δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ωσ 200.000 ευρώ.
∆ιευκρινίζεται ότι για όλα τα δάνεια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄, ανεξάρτητα από την
ηµεροµηνία σύναψήσ τουσ, οι δεδουλευµένοι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που
προκύπτει κατά ποσοστό δέκα τοισ εκατό (10%) αυτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, µε τισ αντικατασταθείσεσ διατάξεισ (άρθρο 43 ν. 3763/2009) προβλεπόταν µείωση
του φόρου κατά ποσοστό σαράντα τοισ εκατό (40%) του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν
συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίασ µέχρι διακόσια τετραγωνικά
µέτρα (200 τ.µ.). Συνεπώσ οι τόκοι αυτών των δανείων που καταβάλλονται από το 2010 και µετά αναγνωρίζονται µε το γενικό κανόνα τησ έκπτωσησ των τόκων για πρώτη κατοικία µέχρι 120 τ.µ. κ.λ.π.
Για την αναγνώριση τησ έκπτωσησ των τόκων που θα γραφτούν στουσ κωδικούσ 063 και
064, απαιτείται η υποβολή σχετικήσ βεβαίωσησ τησ τράπεζασ ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισµού
ή του Ταµείου Αλληλοβοήθειασ ή τησ ασφαλιστικήσ επιχείρησησ, από την οποία να
προκύπτουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, καθώσ και ότι το δάνειο διατέθηκε για αγορά
πρώτησ κατοικίασ ή για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωρα\σµό διατηρητέων
κτισµάτων. Στην περίπτωση µάλιστα που οι τόκοι δανείων αφορούν διατηρητέα κτίσµατα
ή κτίσµατα που βρίσκονται σε περιοχέσ χαρακτηριζόµενεσ ωσ παραδοσιακά τµήµατα
πόλεων ή ωσ παραδοσιακοί οικισµοί, απαιτείται και επικυρωµένο αντίγραφο τησ οικείασ
απόφασησ για χαρακτηρισµό των κτισµάτων ωσ διατηρητέων ή σηµείωσησ για την κανονιστική πράξη µε την οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή που βρίσκονται τα κτίσµατα, ωσ
παραδοσιακό τµήµα πόλεωσ ή ωσ παραδοσιακόσ οικισµόσ.
Êùäéêïß 069-070 Για όλεσ τισ συµβάσεισ στεγ. δανείων α’ κατοικίασ, είτε οι δύο σύζυγοι έχουν λάβει το δάνειο
από κοινού, είτε έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένασ, συµπληρώνονται και οι κωδικοί
αυτοί αριθµοί µε το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στο καθένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι πιο πάνω τόκοι πρέπει να γραφτούν και στουσ κωδικούσ 727-728 του πίνακα 5.
Ενδείξεισ 10 και 11 του πίνακα 7 - καταβαλλόµενο ενοίκιο:
Στισ ενδείξεισ 10 και 11 του πίνακα 7 τησ δήλωσησ γράψτε όλα τα στοιχεία των εκµισθωτών και το καθαρό ποσό ενοικίου που τουσ καταβάλατε, για κύρια κατοικία τησ οικογένειάσ σασ και για ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σασ που σπουδάζει σε αναγνωρισµένεσ σχολέσ ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον δικαιούστε την
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έκπτωση του ενοικίου (εάν δεν τη δικαιούστε, γράψτε τα στουσ κωδικούσ 417, 419, 420
του πίνακα 6) δίνοντασ ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγραφή του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου του εκµισθωτή.
Σηµειώνεται ότι, αν δεν έχει αναγραφεί ο Αριθµόσ Φορολογικού Μητρώου του εκµισθωτή, δε θα υπολογιστεί η πιο πάνω δαπάνη. Ειδικότερα:
Êùäéêïß 801-803. Γράψτε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου των ιδιοκτητών
Êùäéêïß 092-096. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη “ΝΑΙ” στην περίπτωση που φιλοξενείστε.
Êùäéêïß 091-095. Γράψτε τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων τησ επιφάνειασ τησ κατοικίασ που
µισθώνετε.
Êùäéêïß 097-099. Γράψτε τον αριθµό των µηνών για τουσ οποίουσ καταβάλατε ενοίκιο µέσα στο έτοσ 2012
για τη συγκεκριµένη κατοικία ή φιλοξενηθήκατε στη συγκεκριµένη κατοικία.
Êùäéêïß 811-816. Γράψτε το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε µέσα στο έτοσ 2012 για κύρια
κατοικία τησ οικογένειάσ σασ. Η δαπάνη αυτή, επί τησ οποίασ υπολογίζεται η µείωση δεν
µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τουσ
δύο συζύγουσ. Μειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση
(εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψοσ του
εισοδήµατοσ του καθενόσ που φορολογείται µε τισ γενικέσ διατάξεισ, όπωσ αυτό
δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη τησ προθεσµίασ.Σε
περίπτωση που καταβάλατε µέσα στο 2012 ενοίκιο κύριασ κατοικίασ σε περισσότερουσ
εκµισθωτέσ-συνιδιοκτήτεσ του ακινήτου, εφόσον αυτοί είναι µέχρι τρεισ, στην κάθε
σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του καθενόσ και το ποσό ενοικίου που του αναλογεί. Εάν
είναι περισσότεροι από τρεισ, στισ δυο πρώτεσ σειρέσ θα αναγράψετε τουσ δυο εκµισθωτέσ µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίασ και τα ποσά ενοικίου που τουσ καταβάλατε και στην επόµενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβάλατε µέσα στο 2012
συνολικά στουσ υπόλοιπουσ εκµισθωτέσ, χωρίσ να γράψετε το ονοµατεπώνυµο και τον
Α.Φ.Μ. τουσ. Εάν στη διάρκεια του 2012 αλλάξατε µία ή περισσότερεσ κατοικίεσ, στην
κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκµισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίασ
που µισθώσατε. Εάν µισθώσατε δυο κύριεσ κατοικίεσ µέσα στο 2012 από τισ οποίεσ η
πρώτη κατά σειρά µίσθωσησ έχει τρεισ εκµισθωτέσ, στην πρώτη σειρά θα γράψετε τα
στοιχεία του εκµισθωτή τησ πρώτησ κατοικίασ στον οποίο καταβάλατε το µεγαλύτερο
ποσό, στη δεύτερη το ποσό που καταβάλατε στουσ υπόλοιπουσ χωρίσ τα στοιχεία τουσ
και στην τρίτη τα στοιχεία του εκµισθωτή τησ δεύτερησ κατοικίασ και το ποσό που του
καταβάλατε. Εάν χρειαστούν περισσότερεσ σειρέσ από αυτέσ που έχει το έντυπο, θα
επισυνάψετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση, όπου θα αναγράψετε όσα δεν χώρεσαν στισ σειρέσ που έχει το έντυπο.
∆ε δικαιούνται τη µείωση φόρου όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδοµα ανεξάρτητα από το
ύψοσ του. Οµοίωσ, δε δικαιούνται τη µείωση αυτή οι φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι ή οι
σύζυγοί τουσ ή τα τέκνα που τουσ βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία,
δικαίωµα οίκησησ) εξολοκλήρου, σε οικία µε επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη τησ
µισθωµένησ κύριασ κατοικίασ, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νοµό µε τη µισθωµένη. Το ίδιο
ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούµενο και στη
σύζυγό του είτε στο φορολογούµενο και στα τέκνα που τουσ βαρύνουν είτε στη σύζυγό
του και στα τέκνα που τουσ βαρύνουν.
Êùäéêïß 804-807. ÃñÜøôå ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ôùí åêìéóèùôþí.
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Êùäéêïß 817-823. Γράψτε το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε, για την ενοικίαση κατοικίασ, η οποία
χρησιµοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σασ που
σπουδάζει σ' αναγνωρισµένεσ σχολέσ ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά
αναγράφονται στον πίνακα 9 τησ δήλωσησ. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το
πρώτο σασ παιδί σε περισσότερουσ από 2 εκµισθωτέσ, στην πρώτη σειρά τησ ένδειξησ
θα γράψετε τα στοιχεία του εκµισθωτή στον οποίο καταβάλατε το µεγαλύτερο ποσό µέσα
στο 2012 και στη δεύτερη σειρά στον κωδικό 819 το ποσό που καταβάλατε µέσα στο
2012 συνολικά στουσ υπόλοιπουσ εκµισθωτέσ, χωρίσ να γράψετε το ονοµατεπώνυµο και
τον Α.Φ.Μ. τουσ. Οµοίωσ στουσ κωδικούσ 821-823, για το δεύτερο και τρίτο παιδί
αντίστοιχα. Η έκπτωση του ενοικίου γίνεται εφόσον οι κατοικίεσ αυτέσ βρίσκονται στην
πόλη ή στο χωριό που έχει την έδρα τησ η σχολή ή το σχολείο και εσείσ ή τα παιδιά σασ
δεν έχετε άλλη ιδιόκτητη ή ενοικιαζόµενη κατοικία σ' αυτήν την πόλη. Η περιοχή των
δήµων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού τοµέα και του Πειραιά τησ
Περιφέρειασ Αττικήσ θεωρείται ωσ µία πόλη. Η δαπάνη αυτή, επί τησ οποίασ υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τουσ δύο συζύγουσ. Μειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην
αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψοσ του εισοδήµατοσ του καθενόσ που φορολογείται µε τισ γενικέσ διατάξεισ,
όπωσ αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη τησ προθεσµίασ.
Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσησ του φόρου η δαπάνη αυτή λαµβάνεται διακεκριµένωσ για το φορολογούµενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.
Για τον υπολογισµό των πιο πάνω ποσών απαιτείται απόδειξη τησ καταβολήσ του
ενοικίου ωσ εξήσ:
Υποβολή αποδείξεων για το συνολικό ποσό του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειασ µιασ
ή περισσοτέρων, των υπολοίπων, εφόσον από αυτέσ σχηµατίζεται πλήρησ πεποίθηση για
την καταβολή του συνολικού ποσού του ενοικίου.
Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υποβολή υπεύθυνησ δήλωσησ του ν.1599/1986
από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το µηνιαίο ποσό,
τουσ µήνεσ που αφορά, ωσ και τα στοιχεία των δικαιούχων. Όµοια υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται και σε περίπτωση που συνυποβάλλονται µε την οικεία δήλωση, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στουσ κωδικούσ αριθµούσ 801-807, σε περίπτωση που ο εκµισθωτήσ είναι η σύζυγοσ,
θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. τησ συζύγου. Αν µέσα στο 2012 καταβάλατε ενοίκιο κύριασ
κατοικίασ ή ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, όµωσ δεν δικαιούστε την έκπτωση, το
ποσό τησ δαπάνησ θα το αναγράψετε στουσ κωδικούσ αριθµούσ 419-420 του πίνακα 6.
Επισηµαίνεται ότι η ενοικίαση κατοικίασ παιδιών που σπουδάζουν αποτελεί και αντικειµενική δαπάνη δαβίωσησ και συνεπώσ η κατοικία αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνεται στον
πίνακα 5 του εντύπου.
Κωδικοί 073-074.Γράψτε το ποσό τησ ετήσιασ δαπάνησ που καταβάλατε για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωήσ
ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχηµάτων, καθώσ και των ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια ασθένειασ, για την ασφάλισή σασ, τησ ή του συζύγου σασ και των τέκνων που
σασ βαρύνουν, καθώσ και των τέκνων σασ που δε βαρύνουν εσάσ λόγω µη συνοίκησησ,
αλλά τον άλλο γονέα, εφόσον στην τελευταία περίπτωση βρίσκεστε σε διάζευξη µε το
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(τη) σύζυγό σασ, συνάψατε εσείσ τη σύµβαση ασφάλισησ και καταβάλατε τη δαπάνη ασφαλίστρων.
Το ποσό τησ δαπάνησ επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί τα
1.200 ευρώ για άγαµο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τουσ δύο συζύγουσ, µειώνει το φόρο κατά ποσοστό δέκα τοισ εκατό
(10%) µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη)
και µερίζεται µεταξύ τουσ ανάλογα µε το ύψοσ του δηλούµενου µε την αρχική δήλωση
(εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) εισοδήµατόσ τουσ που φορολογείται µε τισ γενικέσ διατάξεισ.
Κωδικοί 089-090. Γράψτε το συνολικό ετήσιο ποσό τησ διατροφήσ που καταβάλατε στο σύζυγό σασ ή στη
σύζυγό σασ µέσα στο έτοσ 2012 και το οποίο επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το ποσό τησ διατροφήσ που καταβλήθηκε στον άλλο σύζυγο για τα τέκνα δεν αναγράφεται στουσ κωδικούσ αυτούσ. Ποσοστό δέκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπάνησ αυτήσ θα µειώσει
το φόρο σασ. Το ποσό τησ µείωσησ του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ
Κωδικοί 087-088. Γράψτε το συνολικό ποσό τησ δαπάνησ που καταβάλατε για επεµβάσεισ ενεργειακήσ αναβάθµισησ ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράµµατοσ «Περιβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράσ
(ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε τισ διατάξεισ του ν.3614/2007 ή και για επεµβάσεισ ενεργειακήσ αναβάθµισησ ακινήτου που θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τισ
διατάξεισ του ν.3661/2008 και τισ κανονιστικέσ πράξεισ που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση
του και αφορούν :
α) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσησ ή για νέα
εγκατάσταση τηλεθέρµανσησ ή συστήµατοσ που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειασ, καθώσ και για παρεµβάσεισ στο υφιστάµενο σύστηµα που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισησ στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσησ και µόνωση σωληνώσεων.
β) Την αλλαγή εγκατάστασησ κεντρικού κλιµατισµού χρήσησ καυσίµου από πετρέλαιο σε
φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.
γ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακήσ ενέργειασ.
δ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ που βασίζονται σε Ανανεώσιµεσ Πηγέσ Ενέργειασ (φωτοβολταaκά, µικρέσ ανεµογεννήτριεσ) και συµπαραγωγήσ ηλεκτρισµού και ψύξησ - θέρµανσησ µε χρήση φυσικού αερίου
ή ανανεώσιµων πηγών.
ε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτήρια µε τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων / κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά
καλύµµατα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερµοµόνωσησ στο κέλυφοσ ή/και στην
οροφή (δώµα ή στέγη).
στ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακήσ επιθεώρησησ από αρµόδιο επιθεωρητή.
Η δαπάνη επί τησ οποίασ υπολογίζεται η µείωση του φόρου κατά ποσοστό δέκα τοισ εκατό
(10%) δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατοσ «Περιβάλλον – Αειφόροσ Ανάπτυξη» σχε-
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διάστηκε και υλοποιείται το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», µε το οποίο δίνονται
κίνητρα (επιχορήγηση, άτοκο δάνειο) για τισ προαναφερθείσεσ παρεµβάσεισ εξοικονόµησησ
ενέργειασ στον οικιακό κτηριακό τοµέα. Στισ περιπτώσεισ υπαγωγήσ των φορολογουµένων
στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», η παροχή του φορολογικού κινήτρου τησ περ.
ιδ’ τησ παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ αφορά στο τµήµα των δαπανών ενεργειακήσ αναβάθµισησ για το οποίο δεν έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράµµατοσ.
Για την διευκρίνιση των ζητηµάτων που προέκυψαν αναφορικά µε το χειρισµό των δαπανών
ενεργειακήσ αναβάθµισησ που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του πιο πάνω Προγράµµατοσ
εκδόθηκαν οι Πολ. 1257/2011 και Πολ. 1019/2013 εγκύκλιοι.
Σύµφωνα µε την πρώτη εγκύκλιο και λαµβάνοντασ υπόψη ότι τα πρωτότυπα παραστατικά
δαπανών διατηρούνται στο φάκελο έργου από τον ίδιο το φορολογούµενο για την περίπτωση ελέγχου, προκειµένου να είναι δυνατή η παροχή του σχετικού φορολογικού κινήτρου, θα
πρέπει να χορηγείται από τα συνεργαζόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του Προγράµµατοσ, βεβαίωση δαπανών, στην οποία απαιτείται να περιλαµβάνονται τα εξήσ στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,
β) Το συνολικό ποσό τησ δαπάνησ για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,
γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθµόσ και η ηµεροµηνία τησ απόδειξησ παροχήσ υπηρεσιών, τησ απόδειξησ λιανικήσ πώλησησ (ή του τιµολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό
τησ δαπάνησ για την επέµβαση ενεργειακήσ αναβάθµισησ,
δ) Το ποσό τησ δαπάνησ που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράµµατοσ «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον»,
ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό τησ δαπάνησ µε το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιοσ φορολογούµενοσ/ωφελούµενοσ του προγράµµατοσ,
στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνεσ που αναφέρονται περιοριστικά στισ διατάξεισ
τησ περ. ιδ’ τησ παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
Περαιτέρω , µε την Πολ. 1019/2013 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι εκδίδεται µια βεβαίωση
δαπανών από τα συνεργαζόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κατά την τελική εκταµίευση
του δανείου, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει του
έργου, ακόµη και αν αυτά έχουν εκδοθεί ή/και εξοφληθεί κατά το προηγούµενο έτοσ. Επιπλέον, επισηµάνθηκε ότι, η υπόψη φορολογική έκπτωση αφορά στα ίδια κεφάλαια του φορολογουµένου, ήτοι στο ποσό των δαπανών, πέραν του επιλέξιµου προ^πολογισµού (άτοκο
δάνειο και επιχορήγηση), µε το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιοσ ο φορολογούµενοσ. Κατά συνέπεια, στη βεβαίωση που χορηγούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να αναγράφονται, διακριτά, αφενόσ µεν, το συνολικό ποσό τησ δαπάνησ ενεργειακήσ αναβάθµισησ για το
οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, που αποτελείται από το ποσό του επιλέξιµου προ^πολογισµού (άτοκο δάνειο και επιχορήγηση) και το ποσό των δαπανών πέραν του επιλέξιµου
προ^πολογισµού (ίδια κεφάλαια), αφετέρου δε το συνολικό υπόλοιπο ποσό δαπάνησ που
αντιστοιχεί στην ίδια επιβάρυνση του φορολογουµένου (το οποίο και θα τύχει τησ σχετικήσ
φορολογικήσ ελάφρυνσησ). Την ανωτέρω βεβαίωση δαπανών συνυποβάλλετε, αντί των
πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, στην αρµόδια για τη φορολόγηση σασ ∆.Ο.Υ, κατά την
υποβολή τησ δήλωσησ φορολογίασ εισοδήµατοσ.
∆εδοµένου ότι η εν λόγω φορολογική διάταξη αναφέρεται σε ενεργειακή αναβάθµιση ακινήτου χωρίσ να τίθεται περιορισµόσ στον αριθµό των ενταγµένων, στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», ακινήτων ανά φορολογούµενο, εφόσον υφίστανται περισσότερεσ τησ
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µίασ αποφάσεισ υπαγωγήσ στο Πρόγραµµα για διαφορετικά ακίνητα ανά φορολογούµενο και
πληρούνται οι απαιτούµενεσ προ^ποθέσεισ, είναι δυνατή η παροχή του σχετικού φορολογικού κινήτρου ξεχωριστά για καθένα από αυτά τα ακίνητα.
Τέλοσ, σηµειώνεται ότι το φορολογικό κίνητρο των 300 ευρώ(3000 χ 10%) κατ’ ανώτατο
όριο παρέχεται µία φορά και αφορά σε ένα µοναδικό έργο ενεργειακήσ αναβάθµισησ ανά
ακίνητο (ανεξάρτητα από τον αριθµό των επιµέρουσ παρεµβάσεων του έργου αυτού, οι
οποίεσ καταγράφονται περιοριστικά στο άρθρο 9 του ΚΦΕ).
Κωδικοί 079-085. Γράψτε τα ποσά των διδάκτρων που καταβάλατε µέσα στο έτοσ 2012 για παράδοση προσωπικά σε σασ ή στα τέκνα σασ, κατ' οίκον ή σε φροντιστήρια, ιδιαίτερων µαθηµάτων οποιασδήποτε αναγνωρισµένησ εκπαιδευτικήσ βαθµίδασ ή ξένων γλωσσών. Ειδικότερα, στουσ
κωδικούσ 079-080 γράψτε τα ποσά των δαπανών που αφορούν προσωπικά εσάσ, ή τη
σύζυγό σασ και στουσ κωδικούσ 081, 082, 083, 084, 085 τα ποσά των δαπανών που αφορούν τα τέκνα σασ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάζευξη και τα τέκνα σασ βαρύνουν τον άλλο σύζυγο µε
τον οποίο συγκατοικούν, αλλά έχετε καταβάλει εσείσ τα δίδακτρα των τέκνων, το ποσό
τουσ θα το αναγράψετε κανονικά στουσ κωδικούσ 081 ωσ 085.
Η δαπάνη αυτή, επί τησ οποίασ υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των
1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τουσ δύο συζύγουσ. Μειώνει το φόρο µόνο
εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται
µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψοσ του εισοδήµατοσ του καθενόσ που φορολογείται
µε τισ γενικέσ διατάξεισ, όπωσ αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική
µέχρι τη λήξη τησ προθεσµίασ.
Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσησ του φόρου η δαπάνη αυτή λαµβάνεται διακεκριµένωσ για το φορολογούµενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.
Κωδικοί 077-078. Γράψτε το διπλάσιο ποσό του µισθώµατοσ που καταβάλατε το 2012 για ατοµική επιχείρηση
τριτογενούσ τοµέα που είναι εγκατεστηµένη σε κτίριο τησ περιοχήσ «Γεράνι» ή «Μεταξουργείο», το οποίο εκπίπτει από το φόρο σασ σύµφωνα µε τισ διατάξεισ των παραγρ. Β2
των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011.
Κωδικοί 037-038. Απενεργοποιηµένοι κωδικόι λόγω τησ µη έκδοσησ τησ προβλεπόµενησ από το νόµο ΑΥΟ.
Κωδικοί 039-040. Απενεργοποιηµένοι κωδικόι λόγω τησ µη έκδοσησ τησ προβλεπόµενησ από το νόµο ΑΥΟ.
Κωδικοί 663-664. Γράψτε το συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2012 στην παραγωγή κινηµατογραφικού
έργου µεγάλου µήκουσ µε προορισµό την προβολή σε κινηµατογραφική αίθουσα. (παρ.9
άρθρο 73 ν.3842/2010)
Κωδικοί 033-036. ∆ιαγραµµίστε το γράµµα «α» αν δεν δραστηριοποιείστε επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα ή δεν είστε µέτοχοσ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µέλοσ Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίασ που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τοµέα. Στην περίπτωση αυτή ποσοστό σαράντα τοισ
εκατό (40%) τησ επένδυσησ αυτήσ θα αφαιρεθεί από το εισόδηµά σασ. ∆ιαγραµµίστε το
γράµµα «β» αν δραστηριοποιείστε επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα ή είστε
µέτοχοσ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µέλοσ Ο.Ε.,Ε.Ε. ή κοινοπραξίασ που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τοµέα. Στην περίπτωση αυτή ποσοστό είκοσι τοισ εκατό (20%) τησ επένδυσησ
αυτήσ θα αφαιρεθεί από το εισόδηµά σασ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι κωδικοί 663-664 και 033-036 συµπληρώνονται µόνο από ιδιώτεσ µη επιτηδευµατίεσ και
όχι από ατοµικέσ επιχειρήσεισ ή ελεύθερουσ επαγγελµατίεσ.
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Êùäéêïß 601-602. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá (èåôéêÜ Þ áñíçôéêÜ) ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò 501-502 êáé 511-512 ôïõ ðßíáêá 4Ä, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò êáé ï öüñïò Ý÷åé õðïëïãéóôåß ìå ôá ðïóïóôÜ ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôçí Ýíäåéîç áõôÞ. Επίσησ, το ποσό τησ προκαταβολήσ φόρου που υπολογίζεται από τουσ οικείουσ δικηγορικούσ συλλόγουσ επί των ακαθαρίστων αµοιβών
των δικηγόρων.
Êùäéêïß 603-604. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá (èåôéêÜ Þ áñíçôéêÜ) ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò 401-402 êáé 413-414 ôïõ ðßíáêá 4Ã, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò êáé ï öüñïò Ý÷åé õðïëïãéóôåß ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 55 ôïõ í.2238/1994.(π.χ. 1%, 4% ,8%, περ.στ παρ.1 και 3% περ.β παρ.1
κ.τ.λ.)
Êùäéêïß 605-606. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé
óôïõò êùäéêïýò 501 Ýùò 508 êáé 511-512 ôïõ ðßíáêá 4Ä, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò, åêôüò áõôþí (ôùí ðïóþí ôïõ öüñïõ) ðïõ ãñÜöôçêáí óôïõò êùäéêïýò 601-602.
Επίοησ, το ποσό τησ παρακράτησησ φόρου επί των µερισµάτων που καταβάλλονται στουσ
δικηγόρουσ από τουσ οικείουσ δικηγορικούσ συλλόγουσ.
Êùäéêïß 607-608. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ âåâáéþèçêå Þ êáôáâëÞèçêå ãéá ôçí ùöÝëåéá (õðåñôßìçìá) áðü ôçí ðþëçóç åðáãåëìáôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ùò åìðïñåýìáôïò, åöüóïí ôï ðïóü ôçò ùöÝëåéáò óõìðåñéëÞöèçêå óôïõò êùäéêïýò 407-408
ôïõ ðßíáêá 4Ã.
Êùäéêïß 609-610. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áìïéâÝò ôçò ðåñßðôùóçò 4 ôïõ ðßíáêá 4Á, οπωσ αυτέσ που έχουν καταβληθεί óå ðïäïóöáéñéóôÝò, êáëáèïóöáéñéóôÝò,
ðñïðïíçôÝò êáé Üëëïõò áìåéâüìåíïõò áèëçôÝò áðü ðïäïóöáéñéêÝò áíþíõìåò åôáéñßåò Þ
áíáãíùñéóìÝíá áèëçôéêÜ óùìáôåßá êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôïõ óõìâïëáßïõ ìåôáãñáöÞò Þ ôçí
áíáíÝùóç ôïõ óõìâïëáßïõ óõíåñãáóßáò καθώσ και στο åðßäïìá áíÝñãùí ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ í.1892/1990 ðïõ äßíåôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ. Ï öüñïò ôùí ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí áíáãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò 609-610 ôïõ ðßíáêá 8 êáé óå êáìéÜ
ðåñßðôùóç óôïõò êùäéêïýò 313-314 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Óå êáìéÜ Üëëç ðåñßðôùóç åêôüò áðü ôéò ðáñáðÜíù äåí ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé öüñïò
ìéóèùôþí õðçñåóéþí ó’ áõôïýò ôïõò êùäéêïýò, áêüìç êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç âåâáßùóç áðïäï÷þí Ý÷åé ìüíï ðáñáêñáôçèÝíôá öüñï.
Êùäéêïß 651-652. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ êáôáâÜëáôå áðïäåéãìÝíá óôçí áëëïäáðÞ, ãéá ôá åéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôÞèçêáí óôï åîùôåñéêü êáé äçëþóáôå óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 4Æ, åðåéäÞ õðÜñ÷åé öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç óôçí ÅëëÜäá. Ôá ðïóÜ áõôþí ôùí öüñùí ðñÝðåé íá ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêåßåò âåâáéþóåéò ôïõ áëëïäáðïý öõóéêïý Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðïõ ðáñáêñÜôçóå ôï öüñï (εφόσον ðñüêåéôáé ãéá êñÜôïò ìå ôï ïðïßï
Ý÷åé õðïãñáöåß óýìâáóç áðïöõãÞò ôçò äéðëÞò öïñïëïãßáò). Óçìåéþíåôáé üôé ðñïêåéìÝíïõ ãéá åéóïäÞìáôá áðü ôéò Ç.Ð.Á. óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò èá óõìðëçñþíåôáé ìüíï ôï
ðïóü ôïõ ïìïóðïíäéáêïý öüñïõ ôùí Ç.Ð.Á. êáé ü÷é êáé ï ðïëéôåéáêüò öüñïò.
Êùäéêïß 293-294. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá (ôüêïõò
äáíåßùí êôë. çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò) ðïõ äçëþèçêáí óôïõò êùäéêïýò 291-292 ôïõ ðßíáêá 4ÓÔ, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôéò ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ðïõ åðéóõíÜðôïíôáé óôç
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Êùäéêïß 313-314.

Êùäéêïß 315-316.

Êùäéêïß 297-298.

Êùäéêïß 127-128.

Κωδικοί 333-334.

äÞëùóç.
Επισηµαίνεται ότι ο φόροσ αυτήσ τησ περίπτωσησ αφορά εισοδήµατα από τόκουσ που
φορολογούνται µε τισ γενικέσ διατάξεισ.
ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôïõ öüñïõ ðïõ áíáëïãåß óôá åéóïäÞìáôá (áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò
êôë.) ðïõ äçëþóáôå óôïõò êùäéêïýò 301-322 , üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôçí Üèñïéóç
ôùí ðïóþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôéò áíôßóôïé÷åò óôÞëåò ôùí âåâáéþóåùí áðïäï÷þí (öüñïò ðïõ áíáëïãåß).
ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå áðü ôá åéóïäÞìáôá ðïõ äçëþóáôå
óôïõò êùäéêïýò 301-322, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôçí Üèñïéóç ôùí ðïóþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôéò áíôßóôïé÷åò óôÞëåò ôùí âåâáéþóåùí áðïäï÷þí (öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå).
ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ÅëëÜäá êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç Þ ôçí êáôáâïëÞ ôùí åéóïäçìÜôùí áðü êéíçôÝò áîßåò áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò,
ðïõ äçëþèçêáí óôïõò êùäéêïýò 295-296 ôηò ðåñéðô. 9 ôïõ ðßíáêá 4Æ, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôéò óõíçììÝíåò óôç äÞëùóç ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò, ôéò ïðïßåò ÷ïñçãåß óôï
äéêáéïý÷ï ôùí åéóïäçìÜôùí áõôþí åêåßíïò ðïõ åíåñãåß óôçí ÅëëÜäá ôçí êáôáâïëÞ
ôïõò. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé êùäéêïß áõôïß áöïñïýí ìüíï óå öüñïõò åéóïäçìÜôùí ðïõ
φορολογούνται ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò.
ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ êáôáâÜëáôå, ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñßðôùóçò ã´
ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å., óå ðåñßðôùóç åßóðñáîçò ðïóïý Üõëçò
åìðïñéêÞò áîßáò ðÝñá áðü ôá åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ ðïõ äçëþèçêå óôïõò
êùäéêïýò 121-910 ôïõ ðßíáêá 4Å.
Γράψτε το ποσό τησ ειδικήσ εισφοράσ αλληλεγγύησ του άρθρου 29 του ν.3986/2011
που παρακρατήθηκε.
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Óôïí ðßíáêá áõôü ãñÜøôå ôá óôïé÷åßá ôùí õðüøç ðñïóþðùí, åöüóïí ôï åôÞóéï åéóüäçìÜ ôïõò äåí
õðåñâáßíåé ôá 2900 åõñþ Þ ôá 6000 åõñþ áí ðáñïõóéÜæïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù. ÃñÜøôå åðßóçò, ãéá
ôá ðñüóùðá ôïõ ðßíáêá 9.2., ôç óõããÝíåéá ðïõ Ý÷ïõí ìáæß óáò Þ ìå ôç óýæõãü óáò, êáôÜ ðåñßðôùóç, êáèþò
êáé ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ, åöüóïí õðÜñ÷åé.
Ãéá ôá ðñïóôáôåõüìåíá åíÞëéêá ðáéäéÜ ðïõ óðïõäÜæïõí, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò ïéêåßáò ó÷ïëÞò
åóùôåñéêïý Þ åîùôåñéêïý. Óôéò âåâáéþóåéò ôùí áíáãíùñéóìÝíùí ó÷ïëþí åóùôåñéêïý ðñÝðåé íá
áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôçò Üäåéáò ðïõ ÷ïñÞãçóå ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, δια Βίου Μάθησησ και
ÈñçóêåõìÜôùí Þ ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý και Τουρισµού, êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôï ÖÅÊ óôï ïðïßï
äçìïóéåýèçêå ç Üäåéá áõôÞ. Ãéá ôá Üãáìá åíÞëéêá ôÝêíá ðïõ åßíáé Üíåñãá, âåâáßùóç ôïõ ÏÁÅÄ üôé åßíáé
åããåãñáììÝíá óôá ìçôñþá ôïõ. Ãéá ôá ëïéðÜ ðñïóôáôåõüìåíá ìÝëç, óôïé÷åßá ðïõ íá áðïäåéêíýïõí ôçí
çëéêßá ôïõò êáé ôï âáèìü óõããÝíåéáò, üôé óõíïéêïýí ìå ôï öïñïëïãïýìåíï êáé üôé ôï åéóüäçìÜ ôïõò äåí
õðåñâáßíåé ôá ðéï ðÜíù ðïóÜ.
ÅéäéêÜ ãéá ôá óôñáôåõìÝíá ðáéäéÜ õðïâÜëëåôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò óôñáôéùôéêÞò õðçñåóßáò.
ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ðñüóùðá ðïõ ãñÜöïíôáé óôïí ðßíáêá áõôü ãéá ðñþôç öïñÜ, áðáéôåßôáé óõíõðïâïëÞ ôçò
ïéêåßáò ëçîéáñ÷éêÞò ðñÜîçò Þ âåâáßùóçò êáôÜ ðåñßðôùóç Þ õðåýèõíçò äÞëùóçò ôïõ í.1599/1986 üôé ìÝóá
óå åýëïãï ÷ñüíï èá õðïâëçèåß ç áðáñáßôçôç ðñÜîç Þ âåâáßùóç.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα 9.1 προστέθηκε στήλη µε τον ΑΜΚΑ των παιδιών που είναι προστατευόµενα
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µέλη και ο οποίοσ πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί.
Αν τα παραπάνω προστατευόµενα µέλη είναι άνω των 18 ετών τότε η αναγραφή του Α.Φ.Μ. και του
Α.Μ.ΚΑ. είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

11

Ç åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò ãßíåôáé ìÝóù Ôñáðåæéêþí Ëïãáñéáóìþí ìå ôïõò åîÞò ôñüðïõò:
á) ÅðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíï êáé üøåùò) ôùí äéêáéïý÷ùí êáé
â) ÅðéóôñïöÞ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò.
Åéäéêüôåñá ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ðåñßðôùóç á’), ï öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé
íá óõìðëçñþíåé ôá ðéï êÜôù óôïé÷åßá óôçí ôÝôáñôç óåëßäá ôçò öïñïëïãéêÞò äÞëùóçò (ðßíáêáò 11). Óôç
èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” ãñÜøôå ôçí åðùíõìßá ôçò ôñÜðåæáò, óôçí ïðïßá ôçñåßôáé ï ëïãáñéáóìüò óáò.
Äßðëá áðü ôç èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” õðÜñ÷ïõí ôñßá ôåôñáãùíÜêéá óôá ïðïßá èá ãñÜøåôå ôïí êùäéêü áñéèìü
ôçò ôñÜðåæáò, üðùò áõôüò öáßíåôáé óôï ó÷åôéêü ðßíáêá.
ÔÝëïò, óôç èÝóç “ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ” óõìðëçñþóôå ðñïóåêôéêÜ êáé ôïõò 25 áñéèìçôéêïýò
÷áñáêôÞñåò (åêôüò áðü ôïõò ÷áñáêôÞññåò GR) ôïõ áñéèìïý ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí ÉÂÁÍ ðïõ Ý÷åôå
óôçí ÔñÜðåæá êáé èá ôïí âñåßôå ôõðùìÝíï åßôå óôï ôñáðåæéêü óáò ÂéâëéÜñéï, åßôå óôï Ýíôõðï êßíçóçò
ëïãáñéáóìïý ôçò ÔñÜðåæÜò óáò. Ï ëïãáñéáóìüò áõôüò ìðïñåß íá åßíáé Ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíïò Þ üøåùò, ìüíï.
Áí Ý÷åôå ïðïéáäÞðïôå áìöéâïëßá, áðåõèõíèåßôå óôçí ÔñÜðåæá ìå ôçí ïðïßá óõíåñãÜæåóôå, ç ïðïßá êáé èá
óáò ðëçñïöïñÞóåé õðåýèõíá ãéá ôïí ÉÂÁÍ.
Ãéá ôçí åðéóôñïöÞ, ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò (ðåñßðôùóç â’), ï
öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåé ìüíï ôçí ÅÐÙÍÕÌÉÁ ôçò ôñÜðåæáò êáé ôïí êùäéêü áñéèìü ôçò.
ÄçëáäÞ, äå èá áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôïõ ëïãáñéáóìïý.
Ôá åðéóôñåöüìåíá ðïóÜ èá åßíáé óôç äéÜèåóç ôùí äéêáéïý÷ùí ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá ðïõ áíáãñÜöåôáé
óôçí åéäïðïßçóç, ôçí ïðïßá èá ëÜâïõí ïé öïñïëïãïýìåíïé êáé ç ïðïßá ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæåôáé ãéá ôçí
åßóðñáîç ôçò åðéóôñïöÞò ôïõ öüñïõ. ÐñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé ç åðéóôñïöÞ ôùí öüñùí ìå ôçí (á) ðåñßðôùóç
èá åßíáé Ýíôïêç áðü ôçí çìåñïìçíßá ðïõ èá áíáãñÜöåôáé óôçí åéäïðïßçóç.
Ïé ôñÜðåæåò, ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò áñéèìïýò, ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôçí åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ êáé
óõíåðþò ó’áõôÝò ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíïßîåé ëïãáñéáóìü ãéá ôçí ðåñßðôùóç (á) Þ íá
åðéëÝîïõí ìßá áðü áõôÝò ãéá ôçí ðåñßðôùóç (â), åßíáé ïé åîÞò:
ÐÉÍÁÊÁÓ ÔÑÁÐÅÆÙÍ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2013
ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ.

ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ.

ÅÈÍÉÊÇ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

011

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.

012

FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΤΡΑΠΕΖΑ

054
055

ALPHA BANK

014

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΧΑΝΙΩΝ

069

ÃÅÍÉÊÇ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.

015

ÔÑÁÐÅÆÁ ΚΥΠΡΟΥ

073

ΤΡΑΠΕΖΑ ÁÔÔÉÊÇÓ

016

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ΗΠΕΙΡΟΥ

075

ΤΡΑΠΕΖΑ ÐÅÉÑÁÉÙÓ

017

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ

079

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

026

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ

087

CPB BANK

028

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

089

ÅËËÇÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ

032

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΠΕΛΠΠΟΝΝΗΣΟΥ

092

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐÅÆÁ ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

036

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΕΥΒΟΙΑΣ

093

ΝΕΑ PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ

037

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΠΙΕΡΙΑΣ

094

MILLENNIUM BANK

038

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ∆ΡΑΜΑΣ

095

ÁÃÑÏÔÉÊÇ

043

ΝΕΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ-ΑΤΕ

096

ΠΡΩΗΝ Τ. BANK

047

ΣΥΝΕΤ.ÔÑÁÐ. ΣΕΡΡΩΝ

099

ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁ

049
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ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ
ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÐñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóôåß ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá êÜèå
öïñïëïãïõìÝíïõ, áèñïßæïíôáé ôá äçëïýìåíá åéóïäÞìáôá êáé óõìøçößæïíôáé ôá èåôéêÜ êáé áñíçôéêÜ óôïé÷åßá
ôùí åðéìÝñïõò åéóïäçìÜôùí,και αφού αφαιρεθεί η τυχόν χορηγία του ν. 3525/2007, η τυχόν επένδυση για
κινηµατογραφικέσ ταινίεσ (παρ. 9 άρθρο 73 ν. 3842/2010), προκύπτει το φορολογητέο εισόδηµα του
υποχρέου, το οποίο õðïâÜëëåôáé óå öüñï ìå âÜóç ôçí áêüëïõèç êáôÜ ðåñßðôùóç êëßìáêá:
ÊËÉÌÁÊÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2013
Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
Συντελεστής
%

Φόρος Κλιµακίου
(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420

Άνω των
100.000
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Για τουσ νέουσ ηλικίασ έωσ και τριάντα ετών, για τουσ συνταξιούχουσ άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα
µε ειδικέσ ανάγκεσ, όπωσ ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ ή συνταξιούχοσ ανεξαρτήτωσ
ηλικίασ µε παιδιά µε ειδικέσ ανάγκεσ, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στισ εννιά χιλιάδεσ (9.000) ευρώ, εφόσον
το δηλωθέν εισόδηµα, πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε βάση τισ αντικειµενικέσ δαπάνεσ και υπηρεσίεσ και
δαπάνεσ απόκτησησ περιουσιακών στοιχείων του φοροολογούµενου δεν υπερβαίνει τισ εννιά χιλιάδεσ (9.000)
ευρώ.Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, όταν το συνολικό τουσ εισόδηµα είναι από εννιά χιλιάδεσ (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζεται ώστε
το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του ποσού των
τισ εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούµενοσ προσκοµίσει αποδείξεισ που έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε τισ διατάξεισ του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνεσ αγοράσ αγαθών και λήψησ
υπηρεσιών, τισ οποίεσ πραγµατοποιεί ο ίδιοσ, η σύζυγόσ του και τα τέκνα που τουσ βαρύνουν. Οι δηµόσιοι υπάλ-
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ληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίασ, οι φυλακισµένοι και οι κάτοικοι κρατών - µελών τησ Ευρωπα\κήσ Ένωσησ που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοισ εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατόσ τουσ, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό τησ κλίµακασ χωρίσ την προσκόµιση αποδείξεων. Στισ πιο
πάνω δαπάνεσ δεν περιλαµβάνονται αυτέσ που προβλέπονται στισ διατάξεισ του άρθρου 9, οι δαπάνεσ για την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνεσ που προβλέπονται στο άρθρο
23 (άρθρα του Κ.Φ.Ε.), οι δαπάνεσ ύδρευσησ, αποχέτευσησ, ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώσ
και οι δαπάνεσ εισιτηρίων κάθε είδουσ µεταφορικών µέσων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοισ
εκατό (25%) του ατοµικού εισοδήµατοσ του φορολογουµένου, του δηλούµενου και φορολογούµενο σύµφωνα µε
τισ γενικέσ διατάξεισ και για ποσό εισοδήµατοσ µέχρι εξήντα χιλιάδεσ (60.000) ευρώ.Αν το ποσό των προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί τησ διαφοράσ
επιβάλλεται φόροσ µε συντελεστή δέκα τισ εκατό (10%). Οι δαπάνεσ που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζονται αθροοιστικά και για τουσ δύο συζύγουσ µόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και επιµερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τισ γενικέσ διατάξεισ ατοµικό εισόδηµα τησ εµπρόθεσµησ δήλωσήσ τουσ.
Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα πιο
πάνω µπορεί να γίνεται µέσω διαδικτύου ή µαγνητικήσ κάρτασ που είναι ανώνυµη και προαιρετική για το φορολογούµενο. Τα δεδοµένα που καταγράφονται για λογαριασµό του φορολογούµενου είναι : α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη
τησ απόδειξησ και β) η ηµεροµηνία και το ποσό τησ συναλλαγήσ. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1218/11-10-2011 απόφαση, δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόµισησ στη ∆ΟΥ των εν λόγω αποδείξεων εφόσον ο φορολογούµενοσ για
τισ συναλλαγέσ του αυτέσ έχει χρησιµοποιήσει τη Κάρτα Αποδείξεων.
Ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ ôησ êëίµακασ áõîÜíåôáé êáôÜ δύο χιλιάδεσ (2.000) åõñþ για
κάθε ôÝêíï από τα δύο πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν και κατά τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρώ για
κάθε επόµενο τέκνο που τον βαρύνουν.
Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου, και όποιου επόµενου απαιτείται.
Εάν ο ένασ σύζυγοσ δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερου από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου
κλιµακίου τησ κλίµακασ, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα , προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
Επίσησ, το αφορολόγητο ποσό τησ κλίµακασ αυξάνεται µε το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) åõñþ για τον
ίδιο φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον είναι
ανάπηροι, τυφλοί κ.τ.λ., έχουν δηλαδή συµπληρώσει τον πίνακα 3 τησ φορολογικήσ δήλωσησ.
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÓ ÖÏÑÏÓ
Áí óôï óõíïëéêü åéóüäçìá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé åéóüäçìá áðü áêßíçôá,εκτόσ από το απαλλασόµενο
εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά, ôï áêáèÜñéóôï ðïóü áõôïý õðïâÜëëåôáé êáé óå óõìðëçñùìáôéêü öüñï,
ï ïðïßïò õðïëïãßæåôáé ìå óõíôåëåóôÞ åíÜìéóç ôïéò åêáôü (1.5%).
ÐåñáéôÝñù åðéâÜëëåôáé áõîçìÝíï ðïóü óõìðëçñùìáôéêïý öüñïõ ôï ïðïßï ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 3% óôï
áêáèÜñéóôï åéóüäçìá εφόσον, η επιφάνεια κατοικίασ υπερβαίνει τα (300) τετραγωνικά µέτρα τησ κατοικίασ
ή πρόκειται για επαγγελµατική στέγη ή εµπορική µίσθωση.
ÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏÕ
Ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôçí êëßìáêá ìåéþíåôáé:
Κατά ðïóïóôü είκοσι ôïéò åêáôü (20%) τησ δαπάνησ που καταβάλλεται λόγω δωρεάσ στο λογαριασµό
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αλληλοβοήθειασ για την απόσβεση του ∆ηµόσιου χρέουσ.
Κατά ðïóïóôü δέκα ôïéò åêáôü (10%) êáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ðïõ ðñïâëÝðåôáé áíôßóôïé÷á ωσ εξήσ:
á) Ýîïäá ιατρικήσ και íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò (êùä. 051-052),
â) äáðÜíç êáôáâáëëüìåíïõ ìéóèþìáôïò (êùä. 811 Ýùò και 823),
γ) ôïõ ðïóïý ôçò äáðÜíçò για äéäÜêôñα ãéá öñïíôéóôÞñéá åêðáéäåõôéêþí ìáèçìÜôùí Þ îÝíùí ãëùóóþí
(êùä. 079 Ýùò και 085),
δ) ôüêïõò óôåãáóôéêïý äáíåßïõ ðïõ καταβλήθηκαν µεσα στο 2012 (êùä.063-064),
ε) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούµενοσ για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωήσ, θανάτου, προσωπικών
ατυχηµάτων και ασθένειασ για την ασφάλιση του ίδιου, τησ συζύγου του και των τέκνων που τουσ βαρύνουν
σύµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. (κωδ. 073 - 074).
στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον το οποίο επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε
συµβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 - 090),
ζ) δαπάνεσ που καταβάλλει για δωρεέσ, χορηγίεσ (κωδ. 057 εωσ και 060),
η) δαπάνεσ που καταβάλλει για εισφορέσ σε ταµεία ασφάλισησ (κωδ. 053 - 054),
θ) δαπάνεσ για επεµβάσεισ ενεργειακήσ αναβάθµισησ ακινήτου (κωδ. 087 - 088).
Επίσησ, γéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïõ áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò),
åöüóïí áõôüò ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò Þ êáôïéêåß ãéá åííÝá (9) ôïõëÜ÷éóôïí ìÞíåò ìÝóá óôï Ýôïò ðïõ
áðüêôçóå ôï åéóüäçìá áõôü óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé
ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò êáé óå ðåñéï÷Þ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëçò,
Êéëêßò, Óåññþí êáé ÄñÜìáò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé óå æþíç âÜèïõò åßêïóé (20) ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç
ìåèïñéáêÞ ãñáììÞ, το ποσό του φόρου µειώνεται ìå åîÞíôá (60) åõñþ ãéá êÜèå ôÝêíï ðïõ ôïí âáñýíåé.
Óôçí ðåñßðôùóç óõæýãùí áñêåß ï Ýíáò áðü áõôïýò íá Ý÷åé ôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïèÝóåéò.
Áí ìå âÜóç ôçí öïñïëïãéêÞ êëßìáêá äåí ðñïêýðôåé ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïóü öüñïõ Þ áõôü ðïõ
ðñïêýðôåé åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï Üèñïéóìá ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí α, β, γ,ε και η µείωση λόγω
παραµεθορίου ðïõ áöïñïýí áõôüí ðñïóùðéêÜ êáé ôá ðñüóùðá ðïõ ôïí âáñýíïõí, ôüôå ïëüêëçñï ôï ðïóü
ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí áõôþí Þ ç äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé ìåéþíåé ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ
ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ êëßìáêá ãéá ôïí Üëëï óýæõãï.
Áí ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ìåéþóåùí åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ öüñïõ, ï ïðïßïò ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ
êëßìáêá ãéá ôïí öïñïëïãïýìåíï êáé ôç óýæõãü ôïõ, ç äéáöïñÜ äåí åðéóôñÝöåôáé ïýôå óõìøçößæåôáé.
Ôï ðïóü ðïõ áðïìÝíåé ýóôåñá áðü ôéò ìåéþóåéò áðïôåëåß ôï öüñï ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü
åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ.
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ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κ.λ.π.
Κυβικά
εκατοστά

Μέχρι και 5
έτη
(2008-2012)

Πάνω από 5
έτη
(2003-2007)

Πάνω από 10
έτη

1000

4000

2800

2000

1200

4000

2800

2000

1300

4600

3220

2300

1400

5200

3640

2600

1500

5800

4060

2900

1600

6400

4480

3200

1700

7000

4900

3500

1800

7600

5320

3800

1900

8200

5740

4100

2000

8800

6160

4400

2100

9700

6790

4850

2200

10600

7420

5300

2300

11500

8050

5750

2400

12400

8680

6200

2500

13300

9310

6650

2600

14200

9940

7100

2700

15100

10570

7550

2800

16000

11200

8000

2900

16900

11830

8450

3000

17800

12460

8900

3100

19000

13300

9500

3200

20200

14140

10100

3300

21400

14980

10700

3400
3500

22600
23800

15820
16660

11300
11900

57

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΝΗΟΛΟΓΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΕΙΚΤΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΣΗΣ
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Μηκος
σκάφους

Μέχρι και 5 έτη
(2008-2012)

Πάνω απο 5 µέχρι Πάνω από 10 έτη
και 10 έτη
(2003-2007)

7

12000

10200

8400

8

15000

12750

10500

9

18000

15300

12600

10

21000

17850

14700

11

28500

24225

19950

12

36000

30600

25200

13

51000

43350

35700

14

66000

56100

46200

15

81000

68850

56700

16

103500

87975

72450

17

126000

107100

88200

18

148500

126225

103950

19

178500

151725

124950

20

208500

177225

145950

21

238500

202725

166950

22

268500

228225

187950

23

318500

270725

222950

24

368500

313225

257950

25

418500

355725

292950

59

60

61

62

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Á. Στισ ∆ηµόσιεσ Οικονοµικέσ Υπηρεσίεσ (∆.Ο.Υ.)
1. Ìå åðéôáãÝò, ôñáðåæéêÝò Þ ðñïóùðéêÝò ãéá ïðïéïäÞðïôå ðïóü.
2. Ìå ìåôñçôÜ, ïé åðéôçäåõìáôßåò êáé ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ìÝ÷ñé
250 åõñþ, ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ìç åðéôçäåõìáôßåò ìÝ÷ñé 500 åõñþ, ανά
ηµέρα.
3. Ìå ðéóôùôéêÝò Þ ÷ñåùóôéêÝò êÜñôåò êáé ìÝ÷ñé ôïõ ïñßïõ ôçò
êÜñôáò, óôéò ìåãáëýôåñåò Ä.Ï.Õ. ôçò ÷þñáò ðïõ äéáèÝôïõí ó÷åôéêÜ
ìç÷áíÞìáôá êáé äÝ÷ïíôáé ôéò ðåñéóóüôåñåò êÜñôåò ðïõ êõêëïöïñïýí
óôçí ÅëëÜäá êáé Ý÷ïõí åêäïèåß áðü ÔñÜðåæåò ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôÞìáôá
óôçí ÅëëÜäá (VISA, MASTERCARD ê.ë.ð.).
Â. Μέσω αναγνωρισµένων στην Ελλάδα τραπεζών.
1. Με την πληρωµή µετρητών ή µε χρέωση λογαριασµού του
υποχρέου που τηρείται σε συµβεβληµένεσ τράπεζεσ εφόσον έχει προεκδοθεί σχετικό µηχανογραφικό αποδεικτικό (πχ Φόρο Εισοδήµατοσ,
Τέλη Κυκλοφορίασ)
2. Μέσω του λογαριασµού του υποχρέου που τηρείται σε πολλέσ
συµβεβληµένεσ τράπεζεσ, σε περιπτώσεισ που η οφειλή προκύπτει
από την υποβολή δήλωσησ ηλεκτρονικά (πχ ΦΠΑ)
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www.nbg.gr

