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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο εληχπσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012: 

               α) Γειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ο.Δ, Δ.Δ, θ.ιπ. (Δ5) θαη  
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3908/2011 (ΦΔΚ Α΄ 8/1-2-2011), λ. 4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226/24-10-2011), λ. 4030/2011 

(ΦΔΚ Α΄ 249/25-11-2011)  παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ησλ παξαπάλσ εληχπσλ:  
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Με ην άξζξν, απηφ πξνβιέπεηαη κείσζε ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο θαηά 40% γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ 3.100 θαηνίθνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ § 2 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ., ηηο 

θνηλνπξαμίεο ηνπ Κ.Β.. θαη ηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή 

επάγγεικα, νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 10 θαη 109 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ 40% γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο 

νη νπνίεο αζθνχληαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ 3.100 θαηνίθνπο. Έηζη π.ρ. νη 

ζπληειεζηέο θνξνινγίαο 20% θαη 25%, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Φ.Δ., 

κεηψλνληαη ζε 12% θαη 15% αληίζηνηρα. Σνλίδεηαη φηη κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 40% ν 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ πην πάλσ ππφρξεσλ κφλν γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζηα ππφςε λεζηά. πλεπψο αλ ηα λνκηθά πξφζσπα 

θ.ιπ. εθηφο απφ ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ θαη πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαη ζηα ππφςε λεζηά απνθηνχλ θαη εηζνδήκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη 

έμσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά, γηα ηα ηειεπηαία θέξδε ζα θνξνινγνχληαη κε ηνλ αθέξαην 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο, δειαδή κε 20% ή 25% θ.ιπ. (νδεγίεο έρνπλ δνζεί κε ηελ  

1036149/632/Α0012/ΠΟΛ 1110/27.3.1997 δηαηαγή καο). 

Αν σπάγεζθε: β) ζηο άρθρο 73 ηοσ ν. 3842/2010 :  

Με ην άξζξν  απηφ,  πξνβιέπεηαη φηη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Κ.Φ.Δ., ησλ νπνίσλ ν θχθινο εξγαζηψλ κεηψλεηαη γηα δχν (2) ζπλερφκελεο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο θάζε θνξά δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ν 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ πνπ νξίδεηαη απφ ηα άξζξα 109 θαη 10 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ κεηψλεηαη θαηά ηξεηο (3) πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηεηίαο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 

δελ κεηψλεηαη ζε θακία απφ ηηο ηξεηο πην πάλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. 

(10943/Β0012/ΠΟΛ.1088/11.6.2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ).  

Ζ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ δχν (2) δηαρεηξηζηηθψλ 

πεξηφδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν  θαη φηαλ ζε θάπνηα απφ 

απηέο πξνθχπηεη δεκία, ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ 

επφκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ δχν (2) δηαρεηξηζηηθέο 

πεξίνδνη επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο. 

Όηαλ επηρείξεζε πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζηε ζπλέρεηα πξνβεί εληφο ηεο δηεηίαο ζε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ή απμεζεί ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο, ην ρνξεγεζέλ επεξγέηεκα αλαθαιείηαη 

θαη ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ή ηα 
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νηθνλνκηθά έηε πνπ έηπρε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή. Γηα ηελ επηπιένλ 

δηαθνξά θφξνπ πνπ νθείιεηαη επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α΄). 

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

ππνρξεψλνληαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε επηρνξεγνχκελν πξφγξακκα 

απφ ην Γεκφζην, λα δηαηεξνχλ ζέζεηο εξγαζίαο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ήδε εθδφζεθε ε 10943/Β0012/ΠΟΛ 1088/11.6.2010. 

Αν σπάγεζθε: γ) ζηο άρθρο 18 ηοσ ν. 3296/2004 : 

Με ην άξζξν απηφ, παξέρνληαη θνξνινγηθά θίλεηξα ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγρσλεπζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ηδξχζνπλ λέα πξνζσπηθή εηαηξία ή 

Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. Μεηαμχ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη Α.Δ. 

Δπίζεο κεηαμχ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζηε ρψξα καο ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ν λφκνο ζέηεη ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα λνκηθή κνξθή, 

ηελ νπνία ζηεξείηαη ην ππνθαηάζηεκα θαη πεξαηηέξσ αθνχ δελ είλαη δπλαηή ε ππαγσγή 

ζην θίλεηξν απηφ ησλ εκεδαπψλ Α.Δ., δελ κπνξεί λα είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζε απηφ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ησλ αιινδαπψλ Α.Δ. Απφ ηε ζπγρψλεπζε πξέπεη πάληνηε λα 

πξνέξρεηαη εηαηξία αλψηεξεο λνκηθήο κνξθήο απφ απηή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ή 

ηνπιάρηζηνλ ηεο ίδηαο λνκηθήο κνξθήο κε απηή πνπ έρεη ηελ αλψηεξε λνκηθή κνξθή απφ ηηο 

ζπγρσλεπφκελεο. Δπνκέλσο κία Δ.Π.Δ. δελ κπνξεί λα ζπγρσλεπζεί κε άιιε Δ.Π.Δ. ή 

άιιεο κνξθήο επηρείξεζε θαη λα ζπζηήζνπλ κηα πξνζσπηθή εηαηξία (Ο.Δ. ή Δ.Δ.), αιιά ε 

πξνεξρφκελε απφ ηε ζπγρψλεπζε εηαηξία πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά ηνλ ηχπν ηεο 

Δ.Π.Δ. ή ηεο Α.Δ. Πεξαηηέξσ ν λφκνο δελ ζέηεη θακία πξνυπφζεζε σο πξνο ηελ θαηεγνξία 

ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη ππφ ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεηο (κε εμαίξεζε βεβαίσο 

ηηο Δ.Π.Δ. πνπ ηεξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο). Δπνκέλσο αλ ε 

ζπγρσλεπφκελε αηνκηθή επηρείξεζε ή πξνζσπηθή εηαηξία ηεξεί βηβιία Β’ θαηεγνξίαο ηνπ 

Κ.Β.., απηή εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο 

(κεηαπνηεηηθέο, εκπνξηθέο, παξνρήο ππεξεζηψλ). Όκσο επεηδή κε ηελ § 5 νξίδεηαη φηη νη 

δηαηάμεηο κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.δ. 1297/1972 έρνπλ εθαξκνγή θαη επί ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ πνπ γίλνληαη κε ην άξζξν απηφ, ζπλάγεηαη φηη νη ππφ ζπγρψλεπζε 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξεί λα έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ θαηά θχξην ιφγν ηελ θαηαζθεπή 

ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ (κε εμαίξεζε ηηο μελνδνρεηαθέο πνπ ππάγνληαη). Με ηελ § 2 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο 
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πξνεξρφκελεο απφ ηε ζπγρψλεπζε εηαηξίαο θαηά ηα 2 πξψηα έηε. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη 

φηη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο απηήο ζα θνξνινγνχληαη γηα ην πξψην νηθνλ. έηνο κε ηνλ 

ηζρχνληα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο ζπληειεζηή θνξνινγίαο κεησκέλν 

θαηά 10 κνλάδεο θαη γηα ην επφκελν νηθνλ. έηνο κε ζπληειεζηή κεησκέλν θαηά 5 κνλάδεο.  

Δηδηθφηεξεο  νδεγίεο έρνπλ δνζεί κε ηελ 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ 1016/7.2.2005 

δηαηαγή καο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ λ. 3756/2009 ε ηζρχο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3296/2004 

παξαηάζεθε κέρξη ηεο 31/12/2011. 

 

Πίνακας Γ’ «ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ, ΣΔΛΩΝ ΚΣΛ.» 

Γεληθά, ζε φ,ηη αθνξά ηε θνξνιφγεζε ησλ ππφρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Φ.Δ., αλαθέξεηαη φηη: 

α) Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.3842/2010, ηα θέξδε ησλ ππφρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ 

(νκφξξπζκεο εηαηξίεο, εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ 

επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο  θεξδνζθνπηθέο  εηαηξίεο, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο  

εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Β..),  θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή  εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%).  

β) Δηδηθά, γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαη θνηλσλίεο θιεξνλνκηθνχ 

δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ζηηο νπνίεο θνηλσλίεο, κεηαμχ ησλ 

θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαη θαη αλήιηθνη, ηα θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο νκφξξπζκνπο 

εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα θαη  ζηνπο θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, θνξνινγνχληαη ζην 

φλνκα ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), αθνχ 

πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί επηρεηξεκαηηθή  ακνηβή γηα κέρξη  ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο 

εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα ή κέρξη ηξεηο (3) θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηα  

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Δπνκέλσο, αλ ζηελ θνηλσλία ζπκκεηέρνπλ κφλν 

ελήιηθνη, ηα θέξδε ηεο θνηλσλίαο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 25% ρσξίο ηελ αθαίξεζε  

επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάζε 

δηθαηνχρνπ εηαίξνπ ή θνηλσλνχ ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο ή 

θνηλσλίαο, πνπ δειψζεθαλ κε ηελ νηθεία εηήζηα δήισζή ηεο. 

Ζ αθαίξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο είλαη ππνρξεσηηθή, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ή θνηλσλψλ κε ίζα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαζνξίδνληαη, θάζε έηνο, απφ ηελ 

εηαηξία ή θνηλσλία θαη δειψλνληαη κε ηελ νηθεία αξρηθή εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηφο ηεο .  

Με ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, νκφξξπζκνο εηαίξνο ή θνηλσλφο, πνπ ζπκκεηέρεη 

ζε πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ή θνηλσλίεο, θνξνινγείηαη γηα επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ φιεο ηηο 

εηαηξίεο ή θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη. 

Σα πνζνζηά απηά δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.718/1977  (εηαηξίεο 

κεηαμχ εθηεισληζηψλ), γηα ηηο νπνίεο δηαηεξείηαη ην θαζεζηψο θαηαλνκήο επηρεηξεκαηηθήο 

ακνηβήο ζε φινπο ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα, αλάινγα κε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο.      

 Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, ζην επίπεδν  ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θνξνινγνχληαη 

κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηα θέξδε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη θνηλσλψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θνηλσλίαο θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη αλήιηθνη θαη κε ζπληειεζηή εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηα 

θέξδε φισλ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ θαη θνηλσλψλ (εηεξφξξπζκνη εηαίξνη, εηαίξνη λνκηθά 

πξφζσπα). 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ εθαξκφδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2010 θαη κεηά.  

Δπηπιένλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα απηνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3908/2011 πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηελ 

θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία δεκνζηεχεηαη ε 

απφθαζε έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. 

(κωδ.579 πίνακα Γ΄ θαη κωδικοί 576,577 και 578 πίνακα ΗΑ΄).   

2. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ Β2 ησλ άξζξσλ 43 & 44 ηνπ λ. 4030/2011 

πξνβιέπεηαη φηη απφ 25/11/2011 θαη κεηά, νη επηρεηξήζεηο ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν Γ΄ θάζε άξζξνπ αληίζηνηρα θαη εγθαζίζηαληαη ζε θηίξηα ζηηο πεξηνρέο 

Γεξάλη & Μεηαμνπξγείν ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο εθπίπηνπλ εηεζίσο θαη γηα κηα 

πεληαεηία, απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο πνζφ ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κηζζψκαηνο πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, 

πξνζηέζεθε ν κ.α. 575 ζηνλ πίλαθα Γ΄  ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ5  φπνπ 

αλαγξάθεηαη ην δηπιάζην κίζζσκα πνπ θαηαβιήζεθε κέζα ζην έηνο 2011 θαη αθνξά  ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 25/11/2011 – 31/12/2011.  Λφγσ ηεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, 
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ην εηήζην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ δελ ζα αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα πξνζηίζεηαη σο ινγηζηηθή δηαθνξά. 

3.  Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3877/2010 (ΦΔΚ Α΄ 160)  επηβιήζεθε γεληθή 

εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα,  πνπ δειψλεηαη κε ηελ 

εηήζηα δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. πξνυπφζεζε επηβνιήο ηεο εηζθνξάο απηήο είλαη ε πιεηνςεθία ησλ κεξηδίσλ ηνπο 

λα κελ αλήθεη ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, 

πξνβιέθζεθαλ ζην πεξζηλφ έληππν θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ν θ.α. 909 ζηνλ 

πίλαθα Θ΄ ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ5  φπνπ αλαγξάθεηαη ην εηζφδεκα επί ηνπ 

νπνίνπ επηβάιιεηαη ε εηζθνξά ΔΛ.Γ.Α. θαη ν θ.α. 910 «Δηζθνξά ΔΛΓΑ 2% (αξ. 13 λ. 

3877/2010)» ζηνλ Πίλαθα Γ΄, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ εηζθνξά 

απηή. 

ΠΡΟΟΥΖ : Πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν θ.α.. 910 ηνπ πίλαθα Γ΄ ζα πξέπεη λα 

απαξαηηήησο λα έρεη ζπκπιεξσζεί ν θ.α. 909 ηνπ πίλαθα Θ΄ ηεο ηξίηεο ζειίδαο ηνπ 

εληχπνπ. Ο κωδικός 911 ηνπ πίλαθα Γ΄ ηνπ εληχπνπ Δ5 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 

δηαγξάθεθε γηαηί δελ πξνβιέπεηαη επηβνιή πξφζζεηεο εηζθνξάο ΔΛΓΑ. 

4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ΚΦΔ,  εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. Δπνκέλσο, οι κοινωνίες αζηικού δικαίοσ πνπ εθκεηαιιεχνληαη  θνξηεγά ή 

επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο, ππνβάιινπλ δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν 

Δ5) θαη γηα ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε μέτρι δύο 

ασηοκίνηηα, ρνξεγείηαη ζε θάζε κέινο, βεβαίσζε κε ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ ηνπο 

αλαινγεί, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζεί ζην φλνκά ηνπο. Σα θαζαξά θέξδε πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πάλσ απφ δχν απηνθηλήησλ θνξνινγνχληαη ζην 

φλνκα  ηεο θνηλσλίαο.  

Όκσο, ζε πεξίπησζε  εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαπάλσ απηνθηλήησλ απφ ηνπο λοιπούς 

σπότρεοσς ηης παραγράθοσ 4 ηοσ άρθροσ 2 ηοσ ΚΦΔ (Ο.Δ., Δ.Δ. θιπ.), ηα θαζαξά 

θέξδε θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ κειψλ, κφλν φηαλ απηνί εθκεηαιιεχνληαη μέτρι ένα 

ασηοκίνηηο, ελψ, ζε πεξίπησζε εθκεηάιιεπζεο πάλσ απφ έλα απηνθίλεην, εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 (θνξνινγία επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαη θνξνιφγεζε  ησλ 

ινηπψλ  θεξδψλ ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ).  

5. Σέινο, επηζεκαίλεηαη,  φηη ζε ππνβνιή  δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ5) θαη 

θνξνιφγεζε  κε βάζε  ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΚΦΔ, ππφθεηληαη νη θνηλσλίεο 

αζηηθνχ δηθαίνπ, κφλνλ, εθφζνλ αζθνχλ επιτείρηζη ή επάγγελμα θαη  φρη  νη θνηλσλίεο 
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κε άιιν αληηθείκελν  δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ. απηέο πνπ ζπζηάζεθαλ γηα ηελ 

εθκίζζσζε αθηλήησλ (εηζφδεκα Α΄ θαηεγνξίαο). 

Σα πνζά ησλ θεξδψλ ησλ κ.α. 521 και 522 ηα νπνία ζα θνξνινγεζνχλ κε ζπληειεζηέο 

25% θαη 20% αληίζηνηρα, πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα  αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηνλ 

Πίλαθα Η΄(Βιέπε ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ Πίλαθα Η’).  

Σέινο, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ Δ5 ππάξρνπλ νη ελδείμεηο  «Οιηθά» ή «Γφζεηο», 

φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ θφξνπ θιπ. πνζψλ πνπ ζα βεβαησζνχλ, θαζφζνλ 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3842/2010, φηαλ ν θφξνο πνπ 

νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο, παξέρεηαη έθπησζε 1,5%  ζην ζπλνιηθφ πνζφ απηνχ θαη ησλ 

ινηπψλ ζπκβεβαηνχκελσλ  κε απηφλ νθεηιψλ. 

 

Πίνακας Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΥΡΖΖ»   

1. ηνλ πίλαθα απηφλ, νη κωδικοί 018,019,020,450,021,022 και 023 ζα ζπκπιεξψλνληαη  

κφλν απφ ηνπο ηεξνχληεο βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο θαη ην άζξνηζκα ησλ θσδηθψλ απηψλ ζα 

πξέπεη είλαη ίζν κε ην πνζφ ηνπ  θσδηθνχ 196 ηεο ηξίηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ3 φπνπ 

αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πίλαθα ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο.  

.ΠΡΟΟΥΖ : Οη παξαπάλσ θσδηθνί δελ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. 

2. ηνλ πίλαθα απηφλ, πξνζηέζεθε κωδ. 462 ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ην πνζφ πνπ 

θνξνινγήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ιφγσ αλακφξθσζεο ηεο πξφβιεςεο γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ. (πεξ, ηε΄ , παξαγξ.  1  ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ.)  

3. Δπηπιένλ, πξνζηέζεθε ν κωδ. 550 γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνχ ηεο ηεθκαξηήο 

απφζβεζεο ηεο αμίαο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ.  ηνπ λ. 3888/2010. 

ΠΡΟΟΥΖ : ν θσδηθφο απηφο ( 550 )  ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ εηαηξίεο πνπ ηεξνχλ 

βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β... ελψ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ 

Κ.Β..  ζα ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο 312 ηεο δεχηεξεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ3.  

Δπίζεο πξνζηέζεθε ο κωδικός 097 ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα έηε ηεο απφζβεζεο 

απηήο. 

4.  Ο κωδικός 043 πνπ αλαθέξνληαλ ζηα αθνξνιφγεηα πνζά ηνπ λ.1262/1982 

θαηαξγήζεθε ιφγσ ηεο ιήμεο πεξηφδνπ ηεο επέλδπζεο. 
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5. Δπηπιένλ, ζηνλ πίλαθα απηφλ πεξηιακβάλεηαη ν κ.α. 041 γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ 

ζρεκαηηδφκελνπ  αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3842/2010 πεξί θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ επξεζηηερλίαο (νη φξνη , νη 

πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ έρνπλ δνζεί κε ηελ 

11970/Β0012/ΠΟΛ 1203/6.12.2010 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ).  

6. Δπίζεο, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9-13 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010, 

πξνβιέπεηαη φηη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππάγεηαη ζε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ζηελ Διιάδα θαη επελδχεη ζηελ παραγωγή κινημαηογραθικού έργοσ 

κεγάινπ κήθνπο κε πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ζε θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα απαιιάζζεηαη 

απφ ην θφξν πνπ ηνπ αλαινγεί γηα πνζφ ίζν κε: 

α) ην 40% ηνπ πνζνχ πνπ επέλδπζε, εθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ 

δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, δελ είλαη κέηνρνο 

αλψλπκεο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή κέινο Ο.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, 

β) ην 20% ηνπ πνζνχ πνπ επέλδπζε, εθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, ή είλαη κέηνρνο αλψλπκεο 

Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., ή κέινο Ο.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα. 

ε θάζε πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ 

έξγσλ δεν μπορεί να σπερβαίνει ηο 20% ηοσ ζσνολικού θορολογηηέοσ ειζοδήμαηος.  

Σν πνζφ ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε 

δαπαλψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιάδα. 

Με ηελ ΠΟΛ. 1132/6.6.2011 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ.Β΄1392/16.6.2011) νξίζηεθε γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ παξαπάλσ φηη : 

α) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ 

ηνκέα ην 20% ηνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ζα 

αθαηξείηαη απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε. 

β)  γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ 

ηνκέα ην 40% ηνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ζα 

αθαηξείηαη απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε. 

Σν πνζφ ηεο έθπησζεο απηήο ζα αλαγξάθεηαη ζηνλ κωδικό 076 θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη 

κφλν απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο. Δπίζεο ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 

απηνχ δελ ζα αλαγλσξίδεηαη ζε πεξίπησζε δεκηάο ελψ ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ 
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αθαίξεζή ηνπ θσδηθνχ απηνχ πξνθχπηεη δεκηά, απηή ζα κεδελίδεηαη. Οη επηρεηξήζεηο κε 

βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ζα ζπκπιεξψλνπλ αληίζηνηρνπο θσδηθνχο (382,383,384) ζηνλ 

πίλαθα Ε΄ ηνπ εληχπνπ Δ3. 

ΠΡΟΟΥΖ: Οη  κωδικοί  530 & 531 πνπ ππήξραλ ζην έληππν νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 

(γηα ηελ αλαγξαθή ησλ απαιιαζζφκελσλ θεξδψλ κέρξη 30.000 επξψ, ησλ νκφξξπζκσλ 

εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο κέιε απνθιεηζηηθά θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία θαηά 

ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο) παχνπλ λα πθίζηαληαη, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο απαιιαγήο απηήο κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4024/2011.     

 

Πίνακας Δ΄ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ»   

Ο Πίλαθαο Δ΄  δηαηξείηαη:   

α) ζηνλ ππνπίλαθα (α) «ΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ».  

ηνλ ππνπίλαθα απηφλ, πξνζηέζεθε ζηήιε «Γαπάλεο άξζξσλ 23 & 31 ηνπ Κ.Φ.Δ.», ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζηήιεο κε ην πνζνζηφ απφζβεζεο θαη 

β) ζηνλ ππνπίλαθα (β) «ΤΠΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ» . 

ηνλ ππνπίλαθα απηφλ, ην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ αλαγξάθεηαη, πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά 

ηνπ αθαζαξίζηνπ εηζνδήκαηνο  πνπ απνθηήζεθε απφ ππεθκίζζσζε, κε κεηαθνξά ησλ 

ζπλνιηθψλ πνζψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ εληχπνπ Δ2 θαη ηνπ θαηαβαιιφκελνπ 

κηζζψκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ εθκηζζσηή. 

 

Πίνακας Θ΄ : «ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΟΤ» 

Πξνζηέζεθαλ νη κωδικοί 049 γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ & 050 γηα ην πνζφ ησλ 

θφξσλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ.   

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θσδηθνχ 049, ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα ησλ θσδηθψλ 

004,523 θαη 005 ηνπ πίλαθα Γ΄ ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ. 

 

Πίνακας Η΄ «ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΩΝ – ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΩΝ ΣΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ / ΜΔΛΖ»  

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ – κειψλ θαζνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ηεο 

εηαηξείαο. ηνλ Πίλαθα Η΄, ζηε ζηήιε κε ηελ «ΗΓΗΟΣΖΣΑ» ησλ εηαίξσλ – κειψλ  

αλαγξάθεηαη ην αλ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, νκφξξπζκν ή εηεξφξξπζκν κέινο ή 

θνηλσλφο. 

Αλαγξάςηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ / κέινπο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε : 

α) λνκηθφ πξφζσπν (Ν.Π.),  
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β) θπζηθφ πξφζσπν νκφξξπζκν κέινο (Ο.Μ.),  

γ) θπζηθφ πξφζσπν εηεξφξξπζκν κέινο (Δ.Μ.) θαη δ) θπζηθφ πξφζσπν θνηλσλφο (Κ) 

θ.η.ι. 

ΠΡΟΟΥΖ : Σν ζχλνιν ησλ θεξδψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα ομόρρσθμα μέλη θπζηθά 

πξφζσπα κεηαθέξεηαη ζηνλ κ.α. 522 ηνπ πίλαθα Γ ελψ ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηων 

σπολοίπων μελών κεηαθέξεηαη ζηνλ κ.α.  521 ηνπ ίδηνπ πίλαθα. 

Δπίζεο, επί πιένλ ζηηο γξακκέο 1, 2, 3 ηνπ πίλαθα Η΄ αλαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ησλ 

εηαίξσλ / κειψλ (κέρξη ηξείο) πνπ έρνπλ πάξεη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ ηελ εηαηξία.  

ηηο γξακκέο 4 έσο 8 ηνπ ίδηνπ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ / κειψλ πνπ 

δελ έρνπλ πάξεη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ ηελ εηαηξία. Αλ ν πίλαθαο απηφο δελ επαξθεί, 

επηζπλάπηεηαη θαηάζηαζε θαη κεηαθέξεηε ηα ζχλνια ηεο θαηάζηαζεο ζηα πεδία ηνπ θ.α. 

639 ηνπ παξφληνο πίλαθα.  

Πίνακας  ΗΑ΄ : «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ Ν.3908/2011»  

Πξνζηέζεθε λένο πίλαθαο ΗΑ΄ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ηα πνζά ηεο  απαιιαγήο ηνπ λ. 3908/2011. 

Σέινο, δηαγξάθεθε ν πίνακας ΗΒ΄ δηφηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαλ ζε απηφλ 

ιακβάλνληαη απηνκάησο απφ ηε Γ.Γ.Π.. κε ηνλ  αλαγξαθφκελν Α.Φ.Μ. ησλ κειψλ. 

 

ΗΗ) ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (Δ3) 

1. ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ, ζηε ζηήιε γηα ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ 

πξνζηέζεθαλ νη θσδηθνί 593 & 594.  

α) Ο κωδικός 593 ζα δηαγξακκίδεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο , κνπζνπξγνχο & θαιιηηέρλεο, 

δσγξάθνπο ή γιχπηεο ή ραξάθηεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Φ.Δ., 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζνχλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο ζηα νξηδφκελα έηε. 

Δθφζνλ νη παξαπάλσ ππφρξενη θάλνπλ ρξήζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

Κ.Φ.Δ., δειαδή θαηαλέκνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ζε 

ηέζζεξα έηε, ζα αλαγξάθνπλ ην άζξνηζκα ησλ πξνθππηφλησλ πνζψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έηνπο θαζψο θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ πνζψλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε, ζηνλ πίλαθα Σ΄ 

πξνο θνξνιφγεζε. 

Οη παξαπάλσ ππφρξενη, ζα ζπληάζζνπλ θαηάζηαζε θαηαλνκήο, βάζεη ηεο νπνίαο ζα 

πξνθχπηνπλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ηελ νπνία ζα ηεξνχλ ζην αξρείν ηνπο, 

εθφζνλ ππνβάινπλ ηελ δήισζή ηνπο κέζσ δηαδηθηχνπ.  

β) ν κωδικός 594 ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ φζνπο είλαη ππφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ Β΄ 

θαηεγνξίαο θαη δελ ηα ηεξνχλ. 
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Παξέκεηλαλ νη  θαηεγνξίεο βηβιίσλ(Β,Γ & ΒΓ), δηαγξάθεθαλ νη θαηεγνξίεο βηβιίσλ Α,ΑΒ, 

ΑΓ &ΑΒΓ.  

2. Πίνακας Ε΄:  

α) Γηαγξάθεθε ν κωδικός 342 γηα ην είδνο ηεο κειέηεο ησλ κεραληθψλ πνπ ππήξρε γηα 

πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο.  

β) Πξνζηέζεθε ν κωδικός 312 ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ην  πνζφ ηεο απφζβεζεο ηεο 

άδεηαο Φ.Γ.Υ. ηνπ λ. 3888/2010.  

γ) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν κωδικός 313 ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, δηφηη νη εηαηξίεο ζα ζπκπιεξψλνπλ αληίζηνηρν θσδηθφ ζην 

έληππν Δ5. 

δ) Πξνζηέζεθε ν κωδ. 382 ζηνλ νπνίνλ ζα αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο επέλδπζεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο ηεο παξ.9 αξζξ. 73 λ. 3842/2010. Δπίζεο πξνζηέζεθαλ νη 

κωδικοί 383 και 384 νη νπνίνη ζα δηαγξακκίδνληαη αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ επελδχεη ζε θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θσδηθφο 

383 πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο, ζα δηαγξακκίδεηαη εθφζνλ ην 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ 

ηνκέα, δελ είλαη κέηνρνο αλψλπκεο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή κέινο Ο.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, ελψ ν θσδηθφο 384 πνπ αληηζηνηρεί ζην 

20% ηνπ πνζνχ επέλδπζεο, ζα δηαγξακκίδεηαη εθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, ή είλαη κέηνρνο αλψλπκεο 

Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., ή κέινο Ο.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα. 

3. Πίνακας Θ΄ :  

α) Πξνζηέζεθε κωδικός 196 φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηάζηαζεο 

θνξνινγηθήο  αλακφξθσζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ 

Κ.Β.., (δελ ππήξρε ζην έληππν ηνπ 2011 θαη νη θνξνινγνχκελνη ην αλέγξαθαλ ζηηο 

ζεκεηψζεηο ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ). Σν πνζφ  απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν  κε 

ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θσδηθψλ (018 έσο θαη 023)  ηεο δεχηεξεο 

ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ5  (αθορά μόνο εηαιρίες ποσ ηηρούν βιβλία Γ΄ καηηγορίας) .  

β) Πξνζηέζεθε ν κωδικός 197,  ν νπνίνο ζπκπιεξψλεηαη απφ πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ., 

ΔΔ, θηι.,) πνπ κεηαηξάπεθαλ κέζα ζηε ρξήζε ζε ΑΔ ή ΔΠΔ θαη ηεξνχζαλ βηβιία Β΄ 

θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ (αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ βηβιίσλ Β΄ θαηεγνξίαο  ηνπ ΚΒ 

πνπ ππήξραλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέρξη ηελ ρνξήγεζε ΑΡΜΑΔ.- 

ΠΟΛ 1083/15.6.2009.) 
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4. Πίνακας Η΄: 

Γηα ηηο ππφςε δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010, αλαθνξηθά κε ηνλ απηνέιεγρν 

ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ, έρεη εθδνζεί ε ΠΟΛ. 1191/17.12.2010 δηαηαγή. 

Αναλσηικόηερα : 

α. Δπιτειρήζεις πώληζης εμπορεσμάηων ή και παραγωγής προϊόνηων : 

Οη επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ πξέπεη λα 

δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ(κ.α. 125)  ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 

(εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ)(κ.α.121) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ(κ.α. 

122), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο(κ.α. 101) απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο 

αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ 

αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ 

πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ 

νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Δθφζνλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή αλαγσγήο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο κε 

πεξηζζφηεξα απφ πέληε δεθαδηθά ςεθία απηνχ. ( π.ρ. ν ζπληειεζηήο αλαγσγήο 

1,234567901 πεξηνξίδεηαη ζε 1,23456.). 

β. Δπιτειρήζεις αμιγώς παροτής σπηρεζιών: 

Οη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ(κ.α. 105) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε 

θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ(κ.α. 102), κε ην ζπληειεζηή 

αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο(κ.α. 104) ιακβάλεηαη ν 

ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ 

εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ 

ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ 

νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., 
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εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά 

θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Γειαδή θαη νη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηνλ 

απηνέιεγρν, πξέπεη λα δειψλνπλ ην πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ 

ίδηα κέζνδν φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο 

πξντφλησλ. Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α’ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα 

θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηελ  πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε. 

γ. Μικηές επιτειρήζεις πώληζης εμπορεσμάηων ή και παραγωγής προϊόνηων και 

παροτής σπηρεζιών : 

Οη κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά 

θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο 

α’ θαη β’, κε επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

δ. Αμιγώς ελεύθεροι επαγγελμαηίες : 

Οη ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ(κ.α.115) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε ηε δηαδηθαζία  

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γειαδή, πξέπεη λα 

δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ(κ.α. 

112), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο(κ.α. 114) απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο 

αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ 

αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή θαζαξψλ ακνηβψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα 

ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία ζπληειεζηήο θαζαξψλ ακνηβψλ(Δ.16382/ΠΟΛ 

371/29.12.1987), εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ 

(47,75%).  
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Πξνθεηκέλνπ γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπληειεζηέο 

θαζαξψλ ακνηβψλ, εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε β’ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, 

ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηελ  πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

ε. Δλεύθεροι επαγγελμαηίες με παράλληλη άζκηζη εμπορικής δραζηηριόηηηας 

πώληζης εμπορεσμάηων ή και παραγωγής προϊόνηων ή και παροτής σπηρεζιών : 

Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ παξάιιεια αζθνχλ θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη 

λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά 

θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο δ’, 

α’ θαη β’, θαηά πεξίπησζε, θαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε γ’ ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ. 

Καθαρά κέρδη σπαγομένων ζηον ασηοέλεγτο. 

Σα αθαζάξηζηα έζνδα φπσο πξνθχπηνπλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ην Μ..Κ.Κ. ή κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ή κέζν ζηαζκηθφ .Κ.Κ. θαηά 

πεξίπησζε (θ.α. 128,133,138) γηα λα πξνθχςνπλ ηα θαζαξά θέξδε απηνειέγρνπ (θ.α. 129, 

134, 139). Σα θέξδε απηά ζπγθξίλνληαη κε ηα ινγηζηηθά θαζαξά θέξδε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ησλ βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. (θ.α. 130, 135, 140) θαη ηειηθψο  επηιέγνληαη ηα 

κεγαιχηεξα πξνο θνξνιφγεζε (θ.α. 131, 136, 141) πξνθεηκέλνπ απηά λα κεηαθεξζνχλ 

ζηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο (έληππα Δ1 θαη Δ5).  

Σα  θέξδε πνπ ηειηθά επηιέγνληαη πξνο θνξνιφγεζε ( ηα κεγαιχηεξα απφ ηε ζχγθξηζε 

πηλάθσλ Σ΄ θαη Η΄) αλαπξνζαξκφδνληαη κε ηα πνζά ηνπ πίλαθα Ε΄. 

5. Πίνακας ΗΒ΄ : 

Πξνζηέζεθαλ νη κωδικοί 367,368,369,370 και 371, ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη δαπάλεο ησλ εηαηξηψλ κε Β΄ θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β.. πνπ απνθηνχλ 

γεσξγηθφ εηζφδεκα, γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπκπιεξψλεηαη ν 

πίλαθαο Σ΄.  
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6. Πίνακας ΗΓ΄ : 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3842/2010 νξίζζεθε ζπληειεζηήο 

θνξνιφγεζεο 20% ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ 

ΚΒ θαη εμαθνινπζνχλ λα θνξνινγνχληαη εμσινγηζηηθά κε ζπληειεζηή επί ησλ 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπο γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ απφ 1.1.2010 θαη κεηά (πίλαθαο 

ΗΓ΄ εληχπνπ Δ3) . 

ηνλ πίλαθα απηφλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνπίλαθα ησλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνζηέζεθαλ νη κωδικοί 372,373,374,375 και 376 θαη νη κωδικοί 377,378,379,380 και 

381 ζηνλ ππνπίλαθα ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη δαπάλεο ησλ ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αληίζηνηρα,  γηα 

πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπκπιεξψλεηαη ν πίλαθαο Σ΄. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ γηα ηερληθέο επηρεηξήζεηο, ν αληίζηνηρνο ππνπίλαθαο ζα 

ζπκπιεξψλεηαη γηα ηα εηζνδήκαηα απφ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

κέρξη 31-12-2006, γηαηί γηα ηερληθά έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη απφ 1-1-2007 θαη κεηά, ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά θνξνινγνχληαη ινγηζηηθά. 

7. Πίνακας ΗΓ΄ : 

Ο πίλαθαο ΗΓ΄ ηξνπνπνηήζεθε θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο ππνπίλαθεο α, β, γ. 

ηνλ σποπίνακα α΄ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα Δ.Γ.Υ. (ΣΑΞΗ) θαη πεξηιακβάλεη 

ζηήιεο κε ηελ έδξα, ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο. 

ηνλ σποπίνακα β΄ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα  Φ.Γ.Υ. (θνξηεγά δεκνζίαο ρξήζεο) 

θαη πεξηιακβάλεη ζηήιεο κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο, ην κηθηφ θνξηίν θαη ην είδνο 

θαπζίκνπ. 

ηνλ σποπίνακα γ΄ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, 

δηακεξίζκαηα, θάκπηλγθ θαη ιηαλνπσιεηέο θαη πεξηιακβάλεη ζηήιεο κε ηνλ δήκν θαη ηελ 

θνηλφηεηα εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκφ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ θ.ι.π. 

Σα ζηνηρεία ησλ ππνπηλάθσλ  α΄, β΄ θαη γ΄ ζπκπιεξψλνληαη γηα ειεγθηηθνχο ιφγνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

3842/2010, νη επηρεηξήζεηο ηνπ πίλαθα απηνχ, πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε 

ινγηζηηθά. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη νη: 

α) Δθκεηαιιεπηέο απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ) 

β) Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο επηβαηηθψλ ιεσθνξείσλ εληαγκέλσλ ζε ΚΣΔΛ  

γ) Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο 

 δ)Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ  

ε) Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο θαηαζθελσηηθψλ θέληξσλ (camping) 
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ζη) Δπηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη απνθιεηζηηθά ιηαλνπσιεηψλ 

ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο 

8. Με ηελ ΠΟΛ. 1235/2011 εγθχθιηφ καο, δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο (ζχκθσλα κε ηελ § 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ.3842/2010) ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα πνζά ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο 

θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ, πίλαθα κε ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ απνδνζεί, πίλαθα 

ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαη πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα 

απηνθίλεηα ηεο επηρείξεζεο κε ηα θπβηθά ηνπο.  

ΠΡΟΟΥΖ. Σν ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο 

ζα κεηαθέξεηαη : 

1) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζηνπο  

κωδικούς  564, 565 και 566 θαη ην ζχλνιν ζηνλ κωδικό 567, ηνπ ππνπίλαθα  η΄ ηνπ 

πίλαθα Σ΄ ηεο 2εο ζειίδαο ηνπ ενηύποσ Δ3 . 

2) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζηνλ κωδικό 196 «ζπλνιηθφ πνζφ 

θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο» ηνπ πίλαθα Θ΄ ηεο ηξίηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ 

Δ3 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012.  

ημειώνεηαι φηη ε παξαπάλσ θαηάζηαζε θα σποβάλλεηαι σποτρεωηικά κέζσ 

δηαδηθηχνπ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Δπιζημαίνεηαι φηη ε θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο θα σποβάλλεηαι επίζης 

μέζω διαδικηύοσ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξηψλ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

γηα ηηο νπνίεο είλαη προαιρεηική ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηφο ηνπο (έληππν Δ5) . 

Σέινο, νη πξνεγνχκελεο εγθχθιηνη ηεο ππεξεζίαο καο αλαθνξηθά κε νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ Δ3 θαη Δ5 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε. 

 

                                                               Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

     

                       

                                                                         Π. Οικονόμοσ                     
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ΤΝΖΜΜΔΝΑ: τέδιο καηάζηαζης  θορολογικής αναμόρθωζης 

                               

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γημόζιες Οικονομικές Τπηρεζίες. 

2. Οικονομικές Δπιθεωρήζεις – Όλοσς ηοσς Δπιθεωρηηές ζηις έδρες ηοσς. 

3. ΓΔΚ 

4. Ομάδα έργοσ εθαρμογών ηοσ ΣΑΥΗS 

5. Περιοδικό « ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

6. Π.Ο.Δ. –  Γ.Ο.Τ. 

7.  Αποδέκηες Πινάκων Α’ (εκηός 1 και 4 ) και Ζ’  

8. Αποδέκηες  Πινάκων Η’ , ΗΒ’  (εκηός 1) , ΗΓ’ , ΗΕ’ , ΗΣ’  και ΗΖ’  

9.  Αποδέκηες  Πινάκων  ΚΒ’ και  ΚΓ’ 

 

ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γραθείο κ. Τποσργού 

2. Γραθείο κ. Αναπλ. Τποσργού 

3. Γραθείο κ. Γεν. Γραμμαηέα Φορολογικών και Σελωνειακών Θεμάηων 

4. Γραθείο κ. Γεν. Γραμμαηέα  Ζ. Πλαζκοβίηη 

5. Γραθείο κ. Γενικού Γιεσθσνηή Φορολογίας (3) 

6. Γραθεία κ.κ. Γενικών Γιεσθσνηών 

7. Γραθείο Σύποσ και Γημοζίων τέζεων 

8. Γραθείο επικοινωνίας και Πληροθόρηζης Πολιηών 

9. Γεν. Γ/νζη Οικονομικής Δπιθεώρηζης – Θεμιζηοκλέοσς 5 10184 Αθήνα 

10. Γενική Γραμμαηεία Πληροθοριακών σζηημάηων – Γενική Γ/νζη ΚΔ.Π.Τ.Ο.,               

           Γ/νζη Δθαρμογών Ζ/Τ (Γ.30) 

11. Γραθείο κ. Γιεσθσνηή Γ.12    

12. Γ/νζη Φορολογίας Διζοδήμαηος (Γ.12) –Σμήμαηα Α’(20), Β’(10), 

13. Γραθείο κ. Γιεσθσνηή Δλέγτοσ 

14. Γ/νζη Δλέγτοσ Σμήμα Α΄(3). 
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ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ:                    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΑΦΜ: 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: 
 

I. ΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ (άρθρ. 31 ΚΦΔ)  

II.  

 πκπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε αλακφξθσζεο ε ζηήιε (4) κε ηα αληίζηνηρα πνζά. 

 

Α/Α 

(1) 

 

ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ 

(2) 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

 (3) 

 

ΠΟΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ 

(4) 

* 1. 
Έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνχ (Με θαηαβνιή ή 

βεβαίσζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θ.η.ι.)-( § 1, πεξ. α ππνπ., αα) 

  

2. 
Μηζζνί θαη θάζε είδνπο απνιαβέο εηαίξσλ ή κειψλ Ο.Δ., Δ.Δ., 

Δ.Π.Δ. θ.ιπ. δελ αλαγλσξίδνληαη.( §1 ππνπ.αα ,πεξ.α ) 

  

3. 

Γσξεέο – Υνξεγίεο (κέρξη 10%ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο θαη 

εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Παξαθαηαζεθψλ &Γαλείσλ ή ζε άιιε 

Σξάπεδα.) – (§ 1 ,πεξ.α., ππνπ.γγ,) 

  

4. 

Αζθάιηζηξα γηα νκαδηθή αζθάιηζε δσήο εξγαηνυπαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ(θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πξνβιεπφκελν 

φξην) –(§ 1, πεξ. α, ππνπ. δδ). 

  

5. Γαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ είηε 

είλαη ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα ή κε leasing, (πάλσ απφ ην 

πξνβιεπφκελν φξην).*πκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ΗΗ.( § 

1,πεξ.β). 

  

6. 
Σφθνη δαλείσλ ή πηζηψζεσλ γεληθά πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη (§ 1, 

,πεξ.δ.) 

  

7. 
Φφξνη – Σέιε – Γηθαηψκαηα(θφξνο εηζνδήκαηνο θ.η.ι.) πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη ( § 1 , πεξ. ε). 

  

8. 
Απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ(πιένλ ησλ λνκίκσλ) –

( § 1 , πεξ.ζη.) 

  

9. 
Γαπάλεο δηαθήκηζεο(κε θαηαβνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηέινπο ππέξ 

Ο.Σ.Α. θ.η.ι.) – ( § 1 , πεξ.ηδ ) 
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10. 
Μηζζψκαηα ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ(θαηά ην 

κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ) – ( § 1 ,πεξ.ηζη)  

  

11.  Αλακφξθσζε δαπαλψλ ιφγσ χπαξμεο αθνξνινγήησλ εζφδσλ(§ 8)    

12. Έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

επηρείξεζε (πεξηνξηζκφο ζην 50% θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ  ππαιιήισλ θαη εηαίξσλ.) – (§ 1, πεξ.ς)  

*πκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο  ΗΗΗ). 

  

13.  Πνηληθέο ξήηξεο, πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο ( §.17.)   

14. Καηαβνιή απνδεκηψζεσλ. Έιεγρνο γηα ηελ  θαηάζεζε ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. αληίγξαθνπ ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ, βάζε ηνπ 

νπνίνπ θαηαβάιιεηαη.)-( §.9) 

  

15. Γαπάλεο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ηνπ .Κ.Β..   

16. Παξνρέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο εξγαδφκελνπο (δσξνεπηηαγέο-

δηαηαθηηθέο- ελνίθηα-πηζησηηθέο θάξηεο ζηειερψλ θηι(εθφζνλ δελ 

έρνπλ εληαρζεί ζηελ κηζζνδνζία). Γελ αλαγλσξίδνληαη( § 1, πεξ.ρ.)  

  

17. Παξαιαβή αγαζψλ απφ ηξίην πξφζσπν ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ 

ηηκνινγεί εθφζνλ βξίζθεηαη εθηφο Διιάδνο(ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο) 

Γελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε (§ 1 πεξ. γ). 

  

18. Λνηπέο δαπάλεο   

 ΤΝΟΛΟ (**)   

 

  ΖΜΔΗΩΔΗ :  

*  Αλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή δελ έρνπλ θαηαινγηζηεί ή δελ 

έρεη ππνβιεζεί Α.Π.Γ. πξνο ην ΗΚΑ, ν ππφρξενο  ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ην νηθείν αζθαιηζηηθφ ηακείν γηα 

ηελ βεβαίσζε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο ζπλππνβάιινληαη κε 

ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή , δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο 

ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. 

 

** α) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζηνπο  κωδικούς  564, 565 και 

566 ηνπ ππνπίλαθα  η΄ ηνπ πίλαθα Σ΄ ηεο 2
εο

 ζειίδαο ηνπ ενηύποσ Δ3 θαη 
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     β) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζηις «ημειώζεις Φορολογοσμένοσ» ,  ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο 

ηνπ ίδηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζε αλακφξθσζεο  

(ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ:  ………….…………. ΔΤΡΩ ) , κε ηελ ζεκείσζε φηη 

γηα   ηνπο   ηειεπηαίνπο   (ππφρξενη παξαγξ. 4 άξζξνπ 2 ηνπ   Κ.Φ.Δ.)   ζηε    ζπλέρεηα    ζα       κεηαθέξεηαη     

ζηνλ     κωδ.     022     ηεο      δεχηεξεο     ζειίδαο   ηνπ      ενηύποσ Δ5 . ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ νη ππφινηπνη θσδηθνί 018,019,020,450,021, θαη 023 ηεο ίδηαο ζειίδαο. 

III. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

      

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ   ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  

Α/Α Γξάκκαηα Αξηζκφο Κπβηθά Δθαηνζηά Α/Α Γξάκκαηα Αξηζκφο Κπβηθά Δθαηνζηά 

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Δ.Η.Υ.: 

 

Α. ΜΔΥΡΗ 1600 CC :     

       

                              

Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 CC :      

ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΖ 

           (α) 

ΠΟΟΣΟ 

(β)  

ΚΩΓΗΚΟ    ΠΟΟ ΜΖ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ 

                    (α)*(β)  

  *30%   

ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟΣΟ ΚΩΓΗΚΟ    ΠΟΟ ΜΖ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ 
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IV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ: 

 

  *    Ο ηχπνο  α- (α×γ×δ:β) εθαξκφδεηαη φηαλ ην (β) είλαη  κεγαιχηεξν ηνπ (γ) .                                                                                     

                                                                                

                                                                                           

                                                                                                      ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

 Ο ΤΠΟΥΡΔΟ                                                                 Ο ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ                                                        ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ  :                  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
ΑΦΜ: 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: 

 

 

ΗV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΩΝ ΚΑΗ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΩΝ  ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΜΜΔΩΝ 

ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.η.λ.) 

 

 

ΔΗΓΟ ΦΟΡΟΤ ΚΩΓΗ ΠΡΟΚΤΠΣΟΝΣΔ ΚΩΓΗΚ ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΔ  ΚΩΓΗ ΓΗΑΦΟΡΑ 

           (α) (β)                      (α)*(β)  

       *65%   

ΚΩΓ

. 

ΠΟΟ  

ΓΑΠΑΝΖ 

     (α) 

ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. 

ΚΗΝΖΣΩΝ 

  ( β) 

ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛ. 

     (γ) 

  % 

 (δ) 

    ΚΩΓ  ΠΟΟ ΜΖ 

ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ     

                                                                                               

      *50%    α- (α×γ×δ:β)* 

      *50%       (α)×(δ) 
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ΚΟ ΦΟΡΟΗ (α) Ο ΦΟΡΟΗ (β) 

(ΓΖΛΩΘΔΝΣΔ Ζ ΚΑΗ 

ΒΔΒΑΗΩΘΔΝΣΔ) 

ΚΟ (α)-(β) 

Π 

Α 

Ρ 

Α 

Κ 

Ρ 

Α 

Σ 

Ζ 

Θ 

Δ 

Ν 

Σ 

Δ 

 

ΜΗΘΩΣΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ    

ΑΡΘΡΟ 57 ΚΦΔ   

      

ΔΜΠΟΡΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

ΆΡΘΡΟ 55 ΚΦΔ 

      

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

ΆΡΘΡΟ  58 ΚΦΔ 

      

ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ 

ΆΡΘΡ. 54 ΚΦΔ 

      

ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ 

 

 

      

       

ΦΠΑ       

ΥΑΡΣΟΖΜΟ       

ΦΟΡΟ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ       

ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ       

       

       

 

                                                                                                    ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

                                                                                        

       Ο ΤΠΟΥΡΔΟ                                                        Ο ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ 

 ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΦΡΑΓΗΓΑ                                                     ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΦΡΑΓΗΓΑ 
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