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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1582
8 Μαΐου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1112
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει−
σοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώ−
πων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολο−
γητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δη−
λώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ−
σώπων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του
οφειλόμενου ποσού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου
107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε
με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994.
γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99
του ν. 2238/1994.
δ. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
ν.2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να
παρατείνει με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται
από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
ε. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η λειτουρ−
γία του συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή των
δηλώσεων.
στ. Τις διατάξεις της αριθ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792/8−
12−2011) Απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού
αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομι−
κών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
ζ. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δή−
λωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμέ−
νης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημοτικών και κοινοτικών
επιχειρήσεων ή οργανισμών και αλλοδαπών επιχειρήσε−
ων έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα (Φ−01010) το οποίο
επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα,
υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογα−
ριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης
λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογε−
γραμμένα.
β. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ».
γ. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «αναλυτική κατά−
σταση μισθωμάτων ακινήτων».
δ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλί−
ου ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ, σχετικά με τη
πρόταση διανομής των κερδών.
ε. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης ή
του διοικητικού συμβουλίου, σχετικά με τη πρόταση
διανομής των προμερισμάτων.
στ. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης,
σχετικά με τη πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης
αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων.
ζ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν πα−
ρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου.
η. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλο−
δαπές επιχειρήσεις.
θ. Την αναφερόμενη στην 1057764/10466/Β0012/
ΠΟΛ.1136/1998 διαταγή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,
για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δη−
μοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο μέσα
στη χρήση 2011 και το ποσό του φόρου 10% που ανα−
λογεί σε αυτούς.
ι. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμε−
νων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφο−
ρολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών
νόμων (ν.2601/1998, ν.1892/1990, ν.1262/1982, κ.λπ.).
ια. Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρα−
γράφου 27 του άρθρου 6 του ν.2601/1998 αίτηση και
την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις
επενδύσεις του ίδιου νόμου.
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ιβ. Την οριζόμενη από την 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9−
11−2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομι−
κών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
της παραγράφου 20 του άρθρου 7 του ν.3299/2004, «Δή−
λωση Φορολογικής Απαλλαγής», για επενδυτικά σχέδια
που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της
φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.
ιγ. Τις οριζόμενες στην περίπτωση στ΄ της παραγρά−
φου 26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004 γνωμοδοτήσεις,
χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων
από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς που επέλεξαν την
ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται
να εφοδιαστούν με δική τους ευθύνη.
ιδ. Απόφαση έναρξης και ολοκλήρωσης της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης βάσει του ν.3908/2011
(ΦΕΚ Α΄ 8/1−02−2011).
ιε. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του
διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από το φόρο
εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που
μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι
και Μεταξουργείο του Iστορικού Kέντρου της Αθήνας,
με βάση τις διατάξεις της παρ.Β2 του άρθρου 43 και της
παρ.Β2 του άρθρου 44 του ν.4030/2011, συνυποβάλλονται
τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην
ΠΟΛ.1096/3−04−2012 Α.Υ.Ο.:
αα. Βεβαίωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας
ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκού−
μενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης
και η εγκατάστασή της από την 25η Νοεμβρίου 2011 και
μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και
Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.
ββ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου
θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό μισθω−
τήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη
ΔΟΥ), από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη
της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η
θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμ−
φωνημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης
υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
γγ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για
την περίοδο που αιτείται.
δδ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις
διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως, σύμφωνα
με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
εε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάστα−
ση της χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας της
επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις των π. δ/των της 2/13.7.1994
(Δ΄ 704) και 23.7/19.8.1998 (Δ΄616) και είναι μεταξύ των
περιλαμβανομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
της παρούσας.
ιστ. Την οριζόμενη από την περίπτωση β΄ της παρα−
γράφου 1 της 1040801/750/Α0012/ΠΟΛ.1123/ 8.4.1997 Α.Υ.Ο.
βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια
της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό
πρόσωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελε−
στή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 118 του ν.2238/1994 (νησιά με πληθυσμό κάτω
των 3.100 κατοίκων).

ιζ. Οι εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στην δια−
χειριστική περίοδο 2011 δαπάνες επιστημονικής και τε−
χνολογικής έρευνας, βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το σύνολο των
πραγματοποιηθεισών δαπανών, καθώς και το ποσοστό
με το οποίο επιχορηγήθηκαν αυτές, όπως επίσης και
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία θα δη−
λώνουν το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που
πραγματοποίησαν τις χρήσεις 2010 και 2009.
Για όσες περιπτώσεις εκκρεμεί η έκδοση της ανω−
τέρω βεβαίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι έχει υποβληθεί
αίτηση για την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης και ότι
θα προσκομισθεί μετά την έκδοσή της από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ιη. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο
71 του ν.3842/2010, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όπως
αναφέρεται στην ΠΟΛ.1203/6.12.2010 Α.Υ.Ο.
Για όσες περιπτώσεις εκκρεμεί η έκδοση της ανωτέρω
απόφασης υπαγωγής, υπεύθυνη δήλωση με την οποία
θα δηλώνεται, ότι έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής
στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων και ότι θα προσκομισθεί μετά την έκδοσή της.
ιθ. Την οριζόμενη από την παράγραφο 3 της 10943/
Β0012/ΠΟΛ.1088/11−6−2010 Α.Υ.Ο. δήλωση του νομικού
προσώπου, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται την
εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή φορολογίας, κατά
τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1−6 του
άρθρου 73 του ν.3842/2010. Στη δήλωση αυτή εμφανί−
ζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχό−
ληση για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που
προκύπτει, για κάθε μία από τις τρείς ή δύο, κατά πε−
ρίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με την ίδια δήλωση
δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται
αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
κ. Οι τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν από 1 Ιανου−
αρίου 2002 και μετά καινούργια δημόσια ή ιδιωτικά
τεχνικά έργα υποβάλλουν κατάσταση στην οποία θα
εμφανίζουν, τα ακαθάριστα έσοδα που προήλθαν από
τα έργα αυτά, καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά τους
κέρδη. Στην ίδια κατάσταση θα εμφανίζονται χωριστά
τα ίδια στοιχεία των έργων που είχαν αναλάβει μέχρι
και την 31 Δεκεμβρίου 2001.
λ. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις:
αα. κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποί−
ων η ανέγερση άρχισε μετά την 1/1/2004 και δεν έχει
ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους,
ββ. αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, που προέ−
κυψαν μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2011 από την
πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή
άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η ανέγερση της
οποίας άρχισε μετά την 1/1/2004,
γγ. κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποί−
ων η ανέγερση άρχισε μέσα στα έτη 2002 και 2003 με
το αντίστοιχο έτος αποπεράτωσης αυτής, καθώς και
αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των κερδών από
την πώληση των εν λόγω οικοδομών μέσα στη χρήση
2011,
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δδ. αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμαρ−
τών κερδών, που προέκυψαν μέσα στην διαχειριστική πε−
ρίοδο 2011 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η ανέ−
γερση είχε αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.
μ. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο (2) αντίτυπα, όταν το νομικό πρό−
σωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για
τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του
ν.2052/1992 (ΦΕΚ Α΄ 94).
ν. Τα νομικά πρόσωπα για κάθε άτομο που απασχό−
λησαν από 1.1.2011 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρ−
θρου 4 του ν.3522/2006, υποβάλλουν τα ακόλουθα δι−
καιολογητικά :
αα. κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοι−
χεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν,
ββ. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονο−
μικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώ−
νεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων,
γγ. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία να
δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο πάνω πρόσωπα κα−
θώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
ξ. Τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν
εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67
και του ν.3427/2005, φωτοτυπία της απόφασης της Δ/
νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία
έχει καθορισθεί το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των
δαπανών (cost−plus), καθώς και κατάσταση δαπανών επί
των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω συντελεστής. Η
αναμόρφωση των αποτελεσμάτων αφορά μόνο στις
δαπάνες που δεν καλύπτονται με τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.
ο. Κατάσταση, όπως το συνημμένο παράρτημα «Β»,
η οποία θα περιλαμβάνει: α) πίνακα με τα ποσά της
φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών.
Ειδικά για τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβών προσω−
πικού αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλι−
στικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογισθεί ή δεν έχει
υποβληθεί Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) προς
το Ι.Κ.Α., ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο
ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των οφειλόμε−
νων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης
αυτής συνυποβάλλονται με την κατάσταση φορολογι−
κής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρείται
το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας,
εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα, β) πίνακα με
τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί, γ) δήλωση
του αριθμού (πλήθος) των κινητών τηλεφώνων που έχει
χορηγήσει η επιχείρηση στο προσωπικό της και του
αριθμού των απασχολουμένων σε αυτή, δ) πίνακα στον
οποίο θα περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
της επιχείρησης με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον
κυβισμό τους, αντίστοιχα.
Οι ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979 και τα γραφεία
αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστα−
νται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25
του ν.27/1975 δεν υποβάλλουν κατάσταση φορολογι−
κής αναμόρφωσης. Τα γραφεία αλλοδαπών εμποροβι−
ομηχανικών επιχειρήσεων του α.ν.89/1967 (ν.3427/2005)
υποχρεούνται σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης,
όμως μόνο για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από
τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
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Τέλος, τα εν λόγω νομικά πρόσωπα και γραφεία
υποχρεούνται στην υποβολή της «Κατάστασης Απο−
δοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και
Έμμεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ IV).
3. Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν
των κινήτρων για την ενίσχυση της κινηματογραφικής
παραγωγικής, έχουν εφαρμογή οι όροι και οι προϋπο−
θέσεις που ορίζονται από την ΠΟΛ.1132/06.06.2011 Κοι−
νή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Πολιτισμού
και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 73 του
ν.3842/2010.
4. Ο κωδικός αριθμός 649 συμπληρώνεται από τις
επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώνουν αν υπόκεινται σε
έλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο.
5. Ο κωδικός αριθμός 910 (εισφορά ΕΛΓΑ) συμπληρώ−
νεται από τις ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορι−
σμένης ευθύνης, των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών
ή εταιρικών μεριδίων τους δεν ανήκει σε κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες. Ο κωδικός 911 δεν συμπληρώνεται,
δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από το νόμο επιβολή
πρόσθετης εισφοράς ΕΛΓΑ.
6. Ειδικά τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων
ή ετερόρρυθμων εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλά−
δα, χρησιμοποιούν το Ε5 για την υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.)
1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012
των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου
101 του ν.2238/1994, τα οποία δημοσιεύουν οικονομικά
στοιχεία βάσει των Δ.Λ.Π. και των θυγατρικών αυτών,
έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα (Φ−01013) το οποίο
επισυνάπτεται ως παράρτημα «Γ» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα,
υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜ−
ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημέ−
νων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011
(Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο 1 της Κ2−
11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 27) Κοινής Απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής−Φορολογικής Βάσης
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.) βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και
ανάλυσή του (προέλευση ποσών).
γ. Πίνακας σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθε−
ματικών.
δ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου,
σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών (περι−
λαμβανομένου και του τακτικού αποθεματικού).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, για όσα νομικά
πρόσωπα έχουν σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά
με αναπτυξιακούς νόμους, των ποσών αυτών και τρόπος
υπολογισμού αυτών.
στ. Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία
είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄,
γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, ιθ΄, κ΄,
λ΄, μ΄, ν΄ και ο΄ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημέ−
νων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011
(Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο 1 της Κ2−
11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 27) Κοινής Απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Αντίγραφο του φορολογικού ισολογισμού και του
λογαριασμού φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
γ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου,
σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, για όσα νομικά
πρόσωπα έχουν σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά
με αναπτυξιακούς νόμους, των ποσών αυτών και τρόπος
υπολογισμού αυτών.
ε. Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία
είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄,
γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, ιθ΄, κ΄,
λ΄, μ΄, ν΄ και ο΄ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 (κατά
το μέρος που αφορά τον Κ.Α. 910) του κεφαλαίου Α
έχουν εφαρμογή και για τις δηλώσεις του παρόντος
κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012
των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστι−
κών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με
την οποία λειτουργούν έχει ως το σχετικό υπόδειγμα
(Φ−01011) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Δ»
της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα,
υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία
που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία
είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ιε΄, ιστ΄, ιθ΄, ν΄ και ο΄ της
παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται το ύψος
των ακαθαρίστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δα−
νείων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα
στη χρήση 2011 και το ποσό του φόρου που παρακρα−
τήθηκε σε αυτούς.
3. Ειδικά, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
οικονομικού έτους 2012 των τραπεζικών επιχειρήσεων
στον Κ.Α.:410 «Φόρος που παρακρατήθηκε στα φορολο−
γηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο εισοδήματα» θα εμφανισθεί
το άθροισμα του φόρου που παρακρατήθηκε για τα φο−
ρολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο εισοδήματα οικονομικού
έτους 2012 και το πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε

από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού
έτους 2011 (Κ.Α.:703), κατά το μέρος που συμψηφίζεται με
το φόρο εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης, κατ’ εφαρ−
μογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3
του ν.4046/2012. Περαιτέρω, το πιστωτικό υπόλοιπο που
θα εμφανισθεί στον Κ.Α.: 703, κατά το μέρος που οφεί−
λεται στην εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012, θα πρέπει να εμφανι−
σθεί χωριστά (Κ.Α. 749) σε αναλυτική κατάσταση που
θα συνυποβάλλεται από την τράπεζα, προκειμένου να
διαχωριστεί από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή
(Κ.Α. 750). Οι κωδικοί 749 και 750 θα συμπληρώνονται για
το οικονομικό έτος 2012 στο σύστημα TAXIS.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του κε−
φαλαίου Α έχουν εφαρμογή και για τις δηλώσεις του
παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.)
1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δή−
λωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των
ημεδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων
αλλοδαπών τραπεζικών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
καθώς και των θυγατρικών αυτών τα οποία δημοσιεύ−
ουν οικονομικά στοιχεία βάσει των Δ.Λ.Π., έχει όπως το
σχετικό υπόδειγμα (Φ−01014) το οποίο επισυνάπτεται ως
παράρτημα «Ε» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγρα−
φα, υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και συνοδεύεται,
κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγ−
γραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί
με αυτή:
Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜ−
ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημέ−
νων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011
(Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο 1 της Κ2−
11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 27) Κοινής Απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής−Φορολογικής Βάσης
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ανά−
λυσή του (προέλευση ποσών).
γ. Πίνακα σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεμα−
τικών.
δ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου,
σχετικά με τη πρόταση διανομής των κερδών (περιλαμ−
βανομένου και του τακτικού αποθεματικού).
ε. Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει
να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα
ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄,
ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ιε΄, ιστ΄, ιθ΄, ν΄ και ο΄ της παραγράφου
2 του Κεφαλαίου Α, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται το ύψος των ακα−
θαρίστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δανείων
του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη
χρήση 2011 και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε
σε αυτούς.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ
Κ.Β.Σ.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημέ−
νων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011
(Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο 1 της Κ2−
11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 27) Κοινής Απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Αντίγραφο του φορολογικού ισολογισμού και του
λογαριασμού φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
γ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου
σχετικά με τη πρόταση διανομής των κερδών.
δ. Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει
να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια
με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄, στ΄,
ζ΄, η΄, θ΄, ιε΄, ιστ΄, ιθ΄, ν΄ και ο΄ της παραγράφου 2 του Κε−
φαλαίου Α, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986
με την οποία δηλώνεται το ύψος των ακαθαρίστων εσό−
δων από τόκους ομολογιακών δανείων του Ελληνικού
Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2011 και το
ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του κε−
φαλαίου Α και στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Γ
έχουν εφαρμογή και για τις δηλώσεις του παρόντος
κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ
Η υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος και από−
δοσης του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας, είναι υποχρεωτική για το έντυπο με κωδι−
κό Φ−01010. Τα έντυπα με κωδικούς Φ−01011, Φ−01013 και
Φ−01014 δεν θα υποβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας.
Η υποβολή του εντύπου με κωδικό Φ−01012 με τη χρή−
ση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι προαιρε−
τική. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.
όταν το νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
δηλώνει ζημία στον κωδικό 295.
1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδή−
ματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του
άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοσης του οφειλόμενου
ποσού
α. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας ει−
σοδήματος με κωδικό Φ−01010, ανεξάρτητα αν το προ−
κύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό
ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις
με αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και τα συνυπο−
βαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για
τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού
δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτη−
δευματιών (Ε3), συμπεριλαμβανομένης και της κατάστα−
σης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται μέσω
διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.
Με τον ίδιο τρόπο αποδίδεται και το ποσό που προ−
κύπτει για τις δηλώσεις αυτές για καταβολή.
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β. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου
αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 και Ε2
(εφόσον συντρέχει περίπτωση για το δεύτερο) και ακο−
λουθεί η υποβολή του εντύπου Φ−01010. Η καταχώρηση
των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισμού είναι προαι−
ρετική. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από
την οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν
συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
γ. Τα νομικά πρόσωπα που καθίστανται νέοι χρήστες
εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet
σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/
7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαι−
τείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποι−
αδήποτε εφαρμογή.
δ. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωμα−
τικές δηλώσεις, οι δηλώσεις που υποβάλλονται με επι−
φύλαξη, καθώς και οι εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστω−
τικές δηλώσεις δεν εμπίπτουν στη απόφαση αυτή, αλλά
υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. χειρόγραφα.
Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην
Δ.Ο.Υ. όταν το νομικό πρόσωπο:
−έχει τεθεί σε εκκαθάριση
−ασχολείται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών
ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων
που έχουν αναληφθεί πριν από την 1.1.2002
−κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέ−
πεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε και
συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που
δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού
−είναι υποκατάστημα αλλοδαπής ομόρρυθμης ή ετε−
ρόρρυθμης εταιρείας, για τα οποία έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε.
−έχει κάνει διακοπή εργασιών.
−ζητείται συμψηφισμός του χρεωστικού υπολοίπου,
εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3943/2011.
ε. Εκτός των περιπτώσεων της προηγούμενης παρα−
γράφου, σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυ−
ναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων και των συνυποβαλ−
λομένων εντύπων, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ως τεχνική αδυναμία θεωρείται:
−Όταν εμφανίζονται λάθος δεδομένα από το Mητρώο
TAXIS στο νομικό πρόσωπο με αποτέλεσμα να μην
υπολογίζεται ορθά ο συντελεστής φορολογίας. Στις
περιπτώσεις αυτές, ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνα−
τότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση
της πρώτης και της τελευταίας σελίδας της φόρμας
με τα πλήρη στοιχεία.
−Όταν υπάρχει ασυμφωνία του πραγματικού ποσού
προκαταβολής του προηγούμενου οικονομικού έτους
με αυτό που είναι καταχωρημένο στο αρχείο προκατα−
βολών του TAXIS. Στις περιπτώσεις αυτές, ως αποδει−
κτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά,
αποτελεί η εκτύπωση της πρώτης και της τελευταίας
σελίδας της φόρμας με τα πλήρη στοιχεία.
−Όταν εμφανίζεται το μήνυμα «δεν έχετε υποχρέωση
υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διά−
στημα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε» και
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εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο σε υποβολή
δήλωσης και έχει επιλεγεί από αυτό ο σωστός τύπος
εντύπου φορολογίας εισοδήματος, τότε στις περιπτώ−
σεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας
υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση της σε−
λίδας με το μήνυμα όπου εμφανίζεται ο Αριθμός Φορο−
λογικού Μητρώου του νομικού προσώπου.
−Όταν εμφανίζονται λάθη και δεν επιτρέπεται η ολο−
κλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Στις περιπτώσεις
αυτές η Γ.Γ.Π.Σ. διερευνά το πρόβλημα και στη συνέ−
χεια αποστέλλει έγγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για την
εμπρόθεσμη παραλαβή της δήλωσης.
στ. Ειδικά, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα−
τος με κωδικούς Φ−01011, Φ−01013 και Φ−01014, καθώς
και για τις δηλώσεις των προηγούμενων παραγράφων
δ και ε, που υποβάλλονται χειρόγραφα, η κατάσταση
φορολογικής αναμόρφωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά
μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση
υποβάλλεται μέσω ξεχωριστού προγράμματος, στο δι−
κτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέχρι τις 22 Ιουνίου 2012.
2. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής
του φόρου
Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τη δήλωση φο−
ρολογίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι−
νωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να καταβάλλουν το
φόρο με τον τρόπο που έχουν επιλέξει (εφάπαξ ή με
δόσεις) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται
από το νόμο, σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με το
Υπουργείο Οικονομικών για την παροχή της υπηρεσί−
ας αυτής. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της
δήλωσης εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του
φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της «Ταυτότητας
Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή
πληρωμής στην τράπεζα.

Σε περίπτωση που επιλέγεται η καταβολή του οφειλό−
μενου ποσού στις προβλεπόμενες από το νόμο δόσεις
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου, καταβάλλεται μόνο η πρώτη δόση, ενώ οι
υπόλοιπες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Όταν από τη δήλωση προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό
αποτέλεσμα τότε η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε
κατά το χρόνο λήψης του μοναδικού αριθμού καταχώ−
ρησης.
3. Ημερομηνία υποβολής
−Για τις χρεωστικές δηλώσεις ως χρόνος υποβο−
λής της δήλωσης, θεωρείται ο χρόνος πληρωμής του
οφειλόμενου ποσού (ολόκληρου ή της πρώτης δόσης
κατά περίπτωση) στην τράπεζα. Για τις δηλώσεις που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ο πρόσθετος φόρος που
οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2523/1997
καταλογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
−Για τις εμπρόθεσμες μηδενικές και πιστωτικές δηλώ−
σεις, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία
οριστικοποίησης αυτών.
−Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος που ορίζεται με την περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. για τα νομικά πρόσωπα της παρ.
1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, παρατείνεται μέχρι
τις 31 Μαΐου 2012, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο
του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.
4. Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
−Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέ−
σως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
και την διαπίστωση της καταβολής του φόρου, ανά υπό−
χρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχεί−
ων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS.
−Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης
του περιεχομένου των δηλώσεων φόρου εισοδήματος
καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων.
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Á. Åéóüäçìá áðü áêßíçôá (áíáêåöáëáßùóç*)

Åêìßóèùóç êáé Õðåêìßóèùóç
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200

(åêôüò ôïõ ðïóïý ôïõ ÊÁ: 215)

215

Åêìßóèùóç êáé Õðåêìßóèùóç êáôïéêéþí

Éäéü÷ñçóç

Óýíïëï

Â. Åéóüäçìá áðü êéíçôÝò áîßåò
Ôüêïé, ôïêïìåñßäéá ê.ë.ð. ùò êáé ìåñßóìáôá áðü óõììåôï÷Þ óå Üëëåò áíþíõìåò åôáéñßåò

Á/Á

ÐñïÝëåõóç åéóïäÞìáôïò.
Áíþíõìç Åôáéñßá êëð.

ÁíÜëõóç åéóïäÞìáôïò.
Åßäïò

Þ ÷ñåþóôçò

ÖïñïëïãçèÝíôá

Ðåñßïäïò

×ñïíïëïãßá

Ìåñßóìáôá

éóïëïãéóìïý

êôÞóçò

Êáèáñü

Öüñïò ðïõ

ðïóü

ðáñáêñáôÞèçêå

1
2
3
4
5
6
7

Á/Á

Ã. Åéóüäçìá áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Ðåñéï÷Þ
(ÄÞìïò Þ êïéíüôçôá)
áãñïêôÞìáôïò

Áñéèìüò

Åßäïò ÐáñáãùãÞò

Åéóüäçìá

óôñåììÜôùí

1
2
3
ÓÕÍÏËÏ

250

Á/Á

Ä. Åéóüäçìá áðü óõììåôï÷Þ óå ÅÐÅ, ðñïóùðéêÝò åôáéñßåò, êïéíïðñáîßåò êëð.
Äéåýèõíóç

Åðùíõìßá, ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ.

Äéá÷/êÞ
ðåñßïäïò

Óõíïëéêü
êáèáñü êÝñäïò
åðé÷/óçò

Ðïóïóôü

Ðïóü

óõì/÷Þò

åéóïäÞìáôïò

Êáôáâëçèåßò
öüñïò óôï üíïìá
ôïõ íïì. ðñïóþðïõ

1
2
3
4
5
6
7

Á/Á
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Åðþíõìï - ¼íïìá - ¼íïìá Ðáôñüò

Áñéèìüò

Éäéüôçôá óôï

Äéåýèõíóç

Öïñïë. Ìçôñþïõ

íïìéêü ðñüóùðï

êáôïéêßáò

ÄéÜñêåéá

ÐáñáôçñÞóåéò

1
2
3
4
5
6
7

Á/Á
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ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ
¹ ÅÐÙÍÕÌÉÁ

ÉÄÉÏÔÇÔÁ

Á.Ö.Ì.

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÁÑÌÏÄÉÁ Ä.Ï.Õ.

1
2
3
4
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VÉÉ. Óõììåôï÷Ýò óå çìåäáðÝò Þ áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (Å.Å.) Þ ëåéôïõñãïýíôá õðïêáôáóôÞìáôá óå áõôÞ
Á/Á

×þñá - Ðüëç

ÁÖÌ Þ áëëïäáðüò
ó÷åôéêüò êùäéêüò

Åðùíõìßá Äéáêñéôéêüò Ôßôëïò

Ðïóïóôü %
Óõììåôï÷Þò

VÉÉÉ. Óõììåôï÷Ýò çìåäáðþí Þ áëëïäáðþí åðé÷åéñÞóåùí óôçí åôáéñåßá ðïõ õðïâÜëëåé ôçí äÞëùóç áõôÞ
Á/Á

×þñá - Ðüëç

ÁÖÌ Þ áëëïäáðüò
ó÷åôéêüò êùäéêüò

Åðùíõìßá Äéáêñéôéêüò Ôßôëïò

Ðïóïóôü %
Óõììåôï÷Þò

ÏÄÇÃÉÅÓ
1. Õðü÷ñåïé ãéá õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò
Ç äÞëùóç áõôÞ õðïâÜëëåôáé áðü ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñ. 101 ôïõ í. 2238/1994 (çìåäáðÝò áíþíõìåò åôáéñåßåò, óõíåôáéñéóìïýò êáé åíþóåéò áõôþí,
åôáéñåßåò ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò, áëëïäáðÝò åôáéñåßåò, äçìüóéåò, äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êëð.) ìå åîáßñåóç ôéò áíþíõìåò ôñáðåæéêÝò êáé áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò
ãéá ôéò ïðïßåò õðÜñ÷åé äéáöïñåôéêü Ýíôõðï äçëþóåùò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò.

2. ×ñüíïò õðïâïëÞò ôçò öïñïëïãéêÞò äÞëùóçò - Õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò êëð.
Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé, óå ôñßá áíôßôõðá ìÝ÷ñé ôçí 10ç çìÝñá ôïõ ðÝìðôïõ ìÞíá áðü ôç ëÞîç ôçò äéá÷åéñ. ðåñéüäïõ. Áðü ôá áíùôÝñù áíôßôõðá, ôá äýï (2) ðáñáìÝíïõí
óôç Ä.Ï.Õ. ôï äå ôñßôï, áöïý èåùñçèåß, åðÝ÷åé èÝóç áðüäåéîçò õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé, ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß êáé ç ðñïâëåðüìåíç áðü
ôï íüìï ðñþôç äüóç öüñïõ åéóïä/ôïò, ôåëþí êëð, ïé äå õðüëïéðåò åðôÜ (7), ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò çìÝñá ôùí åðôÜ (7) åðüìåíùí ìçíþí,
áðü ôç ëÞîç ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç åöÜðáî êáôáâïëÞò ìå ôçí åìðñüèåóìç äÞëùóç ðáñÝ÷åôáé Ýêðôùóç 1,5%.
Åðßóçò, óôç äÞëùóç ðñÝðåé áðáñáßôçôá:
á) Íá áíáãñÜöåôáé óôï åðÜíù äåîéÜ ìÝñïò áõôÞò ï áñéèìüò öïñïëïãéêïý ìçôñþïõ, êáèþò êáé ï áñéèìüò öáêÝëëïõ ôçò åðé÷åßñçóçò, åöüóïí ç áñìüäéá ãéá ôçí ðáñáëáâÞ
ôçò äÞëùóçò Ä.Ï.Õ. ôçñåß ôï áñ÷åßï ôçò êáôÜ áýîïíôá áñéèìü öáêÝëëïõ, êáé
â) Íá óõìðëçñþíïíôáé ìå áêñßâåéá ôá óôïé÷åßá ôïõ õðü÷ñåïõ. ÅéäéêÜ ç åðùíõìßá ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðñÝðåé íá åßíáé áõôÞ ðïõ ïñßæåôáé óôï êáôáóôáôéêü ôïõ.
Åðßóçò, áíáëõôéêÜ ðñÝðåé íá ãñÜöåôáé êáé ôï áíôéêåßìåíï ôùí åñãáóéþí ôçò åðé÷åßñçóçò.

3. ÄéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðñÝðåé íá õðïâÜëëïíôáé ìáæß ìå ôç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç
Ìáæß ìå ôç äÞëùóç õðïâÜëëïíôáé:
á) Áíôßãñáöï éóïëïãéóìïý ìå áíÜëõóç ôïõ ëïãáñéáóìïý “ÁðïôåëÝóìáôá ×ñÞóåùò”, íüìéìá õðïãåãñáììÝíï, êáèþò êáé áíôßãñáöï ôïõ ëïã. “åêìåôÜëëåõóçò”.
â) Ôï Ýíôõðï Å3 Ìç÷áíïãñáöéêü äåëôßï ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí åðé÷åéñÞóåùí êáé åðéôçäåõìáôéþí.
ã) Ôçí ðñïâëåðüìåíç áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áñ. ðñùô. 1100384/11194/Â0012/ÐÏË1130/9-11-2006 Áðüöáóçò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ç ïðïßá åêäüèçêå
êáô’ åîïõóéïäüôçóç ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñ.20 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í. 3299/2004, “ÄÞëùóç ÖïñïëïãéêÞò ÁðáëëáãÞò” ãéá åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá ðïõ Ý÷ïõí õðá÷èåß óôï êáèåóôþò ôçò
åíßó÷õóçò ôçò öïñïëïãéêÞò áðáëëáãÞò ôïõ íüìïõ áõôïý.
ä) Ôñßá (3) áíôßôõðá ôùí ðñáãìáôïðïéïýìåíùí óå êÜèå äéá÷åéñéóôéêÞ ÷ñÞóç åðåíäýóåùí êáé áöïñïëüãçôùí êñáôÞóåùí ôùí äéáöüñùí áíáðôõîéáêþí íüìùí
(í. 1892/1990, êáé í. 2601/1998).
Ôá Ýíôõðá áõôÜ èá õðïâÜëëïíôáé êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ýãéíáí åðåíäýóåéò ìÝóá óôç äéá÷åéñéóôéêÞ ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå, åöüóïí óõíå÷ßæåôáé êáôÜ ôç ÷ñÞóç áõôÞ ç áöïñïëüãçôç Ýêðôùóç ãéá ôçí áîßá ôùí åðåíäýóåùí ôùí ðñïçãïýìåíùí äéá÷åéñéóôéêþí ÷ñÞóåùí ðïõ äåí Ý÷åé êáëõöèåß áðü êÝñäç ìÝ÷ñé ôïõ ÷ñüíïõ áõôïý. Åðßóçò óôçí ðåñßðôùóç
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå æçìßá óôç äéá÷åéñéóôéêÞ ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå, èá õðïâÜëëïíôáé ôá ðéï ðÜíù Ýíôõðá ãéá ãåíüìåíåò, ìÝóá óôç ÷ñÞóç áõôÞ åðåíäýóåéò êáé ãéá ôçí áîßá ôùí
åðåíäýóåùí ðïõ äåí êáëýöèçêå êáôÜ ôéò ðñïçãïýìåíåò äéá÷åéñéóôéêÝò ÷ñÞóåéò.
å) Âåâáßùóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò (ðñþçí Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò) ìå ôçí ïðïßá åãêñßíïíôáé åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá ôçò ðáñáãñÜöïõ 1
ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 3299/2004, ôá ïðïßá áöïñïýí ôçí ßäñõóç Þ åðÝêôáóç âéïìç÷áíéêþí ìïíÜäùí, ôçí ðáñáãùãÞ êáéíïôïìéêþí ðñïúüíôùí, ôçí áãïñÜ êáé åãêáôÜóôáóç
óýã÷ñïíùí óõóôçìÜôùí áõôïìáôïðïßçóçò äéáäéêáóéþí êáé ìç÷áíïãñÜöçóçò êëð. êáèþò åðßóçò êáé áíôßóôïé÷åò âåâáéþóåéò Ýãêñéóçò åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí ïé ïðïßåò ïñßæïíôáé
óôï Üñèñï 5 ôïõ í. 3299/2004.
óô) Áðüöáóç Ýíáñîçò êáé ïëïêëÞñùóçò ôçò ðáñáãùãéêÞò ëåéôïõñãßáò åðÝíäõóçò âÜóåé ôïõ í.3908/2011.
æ) Áðüóðáóìá ðñáêôéêþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Þ ôçò óõíÝëåõóçò ôùí åôáßñùí ÅÐÅ ðïõ áöïñÜ ôçí ðñüôáóç äéáíïìÞò ôùí êåñäþí.
ç) Âåâáßùóç ôùí öüñùí ðïõ Ý÷ïõí ðáñáêñáôçèåß.
è) ¸ããñáöï åêðñïóþðçóçò, ðñïêåéìÝíïõ ãéá áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò.
é) Ôá ãñáöåßá áëëïäáðþí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ Ý÷ïõí åãêáôáóôáèåß ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ á.í.89/1967 êáé ôïõ í.3427/2005, öùôïôõðßá ôçò áðüöáóçò Ä/íóçò Êåöáëáßùí Åîùôåñéêïý
ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò (ðñþçí Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí), ìå ôçí ïðïßá Ý÷åé êáèïñéóèåß ôï åôÞóéï ðïóïóôü êÝñäïõò åðß
ôùí äáðáíþí (cost-plus), êáèþò êáé êáôÜóôáóç äáðáíþí åðß ôùí ïðïßùí åöáñìüæåôáé ï ðáñáðÜíù óõíôåëåóôÞò.

4. Óõììåôï÷Þ óå ¼ìéëï Åðé÷åéñÞóåùí
á) Ç óõìðëÞñùóç ôùí ðéíÜêùí VII êáé VIII åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ôÝôïéá óôïé÷åßá, åíüøåé ðñüôáóçò ïäçãßáò ãéá ôçí êïéíÞ åíïðïéçìÝíç âÜóç öïñïëïãßáò åôáéñéþí ( Ê.Å.Â.Ö.Å.).
â) Ôá óôïé÷åßá ðïõ óõìðëçñþíïíôáé óôïõò ðéï ðÜíù ðßíáêåò áöïñïýí ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 20% êáé Üíù êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò.

5. ÅéóöïñÜ ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í.3877/2010
Ç åðéâïëÞ ôçò åéóöïñÜò áöïñÜ ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ áðïêôïýí åéóüäçìá áðü áãñïôéêÝò åêìåôáëëåýóåéò êáé ç ðëåéïøçößá ôùí ìåôï÷þí Þ ìåñéäßùí ôïõò äåí áíÞêåé óå êáôÜ
êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò, åîáéñïõìÝíïõ ôïõ åéóïäÞìáôïò áðü áëéåõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá.

6. ÖïñïëïãéêÞ áðáëëáãÞ ôïõ í. 3908/2011
ÁðáëëáãÞ áðü ôçí êáôáâïëÞ öüñïõ åéóïäÞìáôïò äéá÷åéñéóôéêÞò ðåñéüäïõ êáôÜ ôçí ïðïßá äçìïóéåýåôáé ç áðüöáóç Ýíáñîçò êáé ïëïêëÞñùóçò ôçò ðáñáãùãéêÞò ëåéôïõñãßáò
ôçò åðÝíäõóçò.

7. ÖïñïëïãéêÜ êßíçôñá áðïêáôÜóôáóçò êôéñßùí óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò (ðåñéï÷Þ ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï) (í. 4030/2011 Üñèñá: 43 ðáñ. Â2, 44 ðáñ. Â2)
¸êðôùóç áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá ðïõ åãêáèßóôáíôáé óå êôßñéá ôçò ðåñéï÷Þò ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï ðïóïý ßóïõ ìå ôï äéðëÜóéï ôïõ
ìéóèþìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ áêéíÞôïõ. Ôï åôÞóéï ðïóü ôùí ìéóèùìÜôùí äåí áíáãíùñßæåôáé ãéá Ýêðôùóç áðü ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé
ðñïóôßèåôáé ùò ëïãéóôéêÞ äéáöïñÜ.

Õ.Å.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɅȻɍȵȻɆȻɇȸɇ:
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰ:
ȰɌɀ:
ɉɅȵɉȺɉɁɃɇȿɃȳȻɇɈȸɇɌɃɆɃɈȵɍɁȻȾɃɇ:

I.

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ĭȅȇȅȁȅīǿȀǾȈ ǹȃǹȂȅȇĭȍȈǾȈ (Ȑȡșȡ. 31 ȀĭǼ)

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮȝȩȡĳȦıȘȢ Ș ıĲȒȜȘ (4) ȝİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȠıȐ.

ǹ/ǹ

ǼǿǻȅȈ ǻǹȆǹȃǾȈ

ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆȅȈȅ ǹȃǹȂȅȇĭȍȈǾȈ

(1)

(2)

(3)

(4)

* 1.
2.

ǲȟȠįĮ ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ĮȝȠȚȕȒȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ (ȂȘ țĮĲĮȕȠȜȒ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ ț.Ĳ.Ȝ.)-( § 1, ʌİȡ. Į ȣʌȠʌ., ĮĮ)
ȂȚıșȠȓ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌȠȜĮȕȑȢ İĲĮȓȡȦȞ Ȓ ȝİȜȫȞ ȅ.Ǽ., Ǽ.Ǽ.,

1002

Ǽ.Ȇ.Ǽ. ț.Ȝʌ. įİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ.( §1 ȣʌȠʌ.ĮĮ ,ʌİȡ.Į )
ǻȦȡİȑȢ – ȋȠȡȘȖȓİȢ (ȝȑȤȡȚ 10%ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȠıȠȪ țĮșĮȡȠȪ İȚıȠ-

3.

1001

1003

įȒȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȦȞ țİȡįȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮĲİșİȓ ıĲȠ ȆĮȡĮțĮĲĮșȘțȫȞ &ǻĮȞİȓȦȞ Ȓ ıİ ȐȜȜȘ
ȉȡȐʌİȗĮ.) – (§ 1 ,ʌİȡ.Į., ȣʌȠʌ.ȖȖ,)
ǹıĳȐȜȚıĲȡĮ ȖȚĮ ȠȝĮįȚțȒ ĮıĳȐȜȚıȘ ȗȦȒȢ İȡȖĮĲȠȨʌĮȜȜȘȜȚțȠȪ ʌȡȠ-

4.

1004

ıȦʌȚțȠȪ(țĮĲȐ ĲȠ ȝȑȡȠȢ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ȩȡȚȠ) –
(§ 1, ʌİȡ. Į, ȣʌȠʌ. įį).

5.

ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚıțİȣȒ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ Ǽ.ǿ.ȋ. ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ İȓĲİ

1005

İȓȞĮȚ ȚįȚȩțĲȘĲĮ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞĮ Ȓ ȝİ leasing, (ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ȩȡȚȠ). ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ ʌȓȞĮțĮȢ ǿǿ.( § 1,ʌİȡ.ȕ).
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ȉȩțȠȚ įĮȞİȓȦȞ Ȓ ʌȚıĲȫıİȦȞ ȖİȞȚțȐ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ (§ 1,

1006

,ʌİȡ.į.)
ĭȩȡȠȚ – ȉȑȜȘ – ǻȚțĮȚȫȝĮĲĮ(ĳȩȡȠȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ț.Ĳ.Ȝ.) ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮ-

1007

ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ( § 1 , ʌİȡ. İ).
ǹʌȠıȕȑıİȚȢ ʌȐȖȚȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ(ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ȞȠȝȓȝȦȞ) –

1008

( § 1 , ʌİȡ.ıĲ.)
ǻĮʌȐȞİȢ įȚĮĳȒȝȚıȘȢ(ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ȣʌȑȡ

1009

ȅ.ȉ.ǹ. ț.Ĳ.Ȝ.) – ( § 1 , ʌİȡ.Țį )
ȂȚıșȫȝĮĲĮ ıİ İĲĮȚȡȓİȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȒȢ ȝȓıșȦıȘȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ(țĮĲȐ ĲȠ

1010

ȝȑȡȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ ıĲȘȞ ĮȟȓĮ ĲȠȣ ȠȚțȠʌȑįȠȣ) – ( § 1 ,ʌİȡ.ȚıĲ)
ǹȞĮȝȩȡĳȦıȘ įĮʌĮȞȫȞ ȜȩȖȦ ȪʌĮȡȟȘȢ ĮĳȠȡȠȜȠȖȒĲȦȞ İıȩįȦȞ(§ 8)




1011
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24332
12.

ǲȟȠįĮ țȚȞȘĲȒȢ ĲȘȜİĳȦȞȓĮȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ

1012

İʌȚȤİȓȡȘıȘ (ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ıĲȠ 50% țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ
ĮʌĮıȤȠȜȠȣȝȑȞȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ țĮȚ İĲĮȓȡȦȞ.) – (§ 1, ʌİȡ.ȥ)
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ ʌȓȞĮțĮȢ ǿǿǿ.
13.
14.

ȆȠȚȞȚțȑȢ ȡȒĲȡİȢ, ʌȡȩıĲȚȝĮ țĮȚ ȤȡȘȝĮĲȚțȑȢ ʌȠȚȞȑȢ ( §.17.)

1013

ȀĮĲĮȕȠȜȒ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ. ǲȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐșİıȘ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ

1014

ǻ.ȅ.Ȋ. ĮȞĲȓȖȡĮĳȠȣ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ Ȓ ĲȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ, ȕȐıȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ.-( §.9)
15.

ǻĮʌȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲȠȣ .Ȁ.Ǻ.Ȉ.

1015

16.

ȆĮȡȠȤȑȢ ıİ ȤȡȒȝĮ Ȓ ıİ İȓįȠȢ ʌȡȠȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ (įȦȡȠİʌȚĲĮȖȑȢ-

1016

įȚĮĲĮțĲȚțȑȢ- İȞȠȓțȚĮ-ʌȚıĲȦĲȚțȑȢ țȐȡĲİȢ ıĲİȜİȤȫȞ țĲȜ(İĳȩıȠȞ įİȞ
ȑȤȠȣȞ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȘȞ ȝȚıșȠįȠıȓĮ). ǻİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ( § 1, ʌİȡ.Ȥ.)
17.

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ĮȖĮșȫȞ Įʌȩ ĲȡȓĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ

1017

ĲȚȝȠȜȠȖİȓ İĳȩıȠȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ǼȜȜȐįȠȢ(ĲȡȚȖȦȞȚțȑȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȑȢ)
ǻİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȑțʌĲȦıȘ (§ 1 ʌİȡ. Ȗ).
18.

ȁȠȚʌȑȢ įĮʌȐȞİȢ

1018

ȈȊȃȅȁȅ

1100

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ :
* ǹȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮȕȜȘșİȓ Ȓ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȠȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ Ȓ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮȜȠȖȚıĲİȓ Ȓ
įİȞ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ǹ.Ȇ.ǻ. ʌȡȠȢ ĲȠ ǿȀǹ, Ƞ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȠ ȠȚțİȓȠ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩ
ĲĮȝİȓȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȩȝİȞȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ
ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȞĮȝȩȡĳȦıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ , įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȘȢ įĮʌȐȞȘȢ ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ, İĳȩıȠȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ.
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II.

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȍȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ǹ/ǹ

īȡȐȝȝĮĲĮ

ǹȡȚșȝȩȢ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ȀȣȕȚțȐ ǼțĮĲȠıĲȐ

ǹ/ǹ

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

ǹȡȚșȝȩȢ

īȡȐȝȝĮĲĮ

ȀȣȕȚțȐ ǼțĮĲȠıĲȐ

ȈȊȃȅȁǿȀǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈ Ǽ.ǿ.ȋ.:
ǹ. ȂǼȋȇǿ 1600 CC :
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆȅȈȅ ǻǹȆǹȃǾȈ

ȆȅȈȅȈȉȅ

(Į)

ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆȅȈȅ ȂǾ ǼȀȆǿȆȉȅȂǼȃȅ

(ȕ)

1101

(Į)*(ȕ)

*30%

1102

Ǻ. Ȇǹȃȍ ǹȆȅ 1600 CC :
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆȅȈȅ ǻǹȆǹȃǾȈ

ȆȅȈȅȈȉȅ

(Į)
1111

III.

ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆȅȈȅ ȂǾ ǼȀȆǿȆȉȅȂǼȃȅ

(ȕ)

(Į)*(ȕ)

*65%

1112

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ȀǿȃǾȉǾȈ ȉǾȁǼĭȍȃǿǹȈ:

Ȁȍǻ

ȆȅȈȅ

.

ǻǹȆǹȃǾȈ

Ȁȍǻ.

ǹȇǿĬȂ.

Ȁȍǻ.

ȀǿȃǾȉȍȃ

(Į)

ǹȇǿĬȂȅȈ

%

ǹȆǹȈȋȅȁ.

(į)

( ȕ)

Ȁȍǻ

(Ȗ)

1121

1122

1123

*50%

1124

1125

1126

1127

*50%

1128

*

ȆȅȈȅ ȂǾ
ǼȀȆǿȆȉȅȂǼȃȅ
Į- (Į×Ȗ×į:ȕ)*
(Į)×(į)

ȅ ĲȪʌȠȢ Į- (Į×Ȗ×į:ȕ) İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ (ȕ) İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ (Ȗ) .

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȅ ȊȆȅȋȇǼȅȈ

ȅ ȁȅīǿȈȉǾȈ ĭȅȇȅȉǼȋȃǿȀȅȈ
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ȊȆȅīȇǹĭǾ - Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ȊȆȅīȇǹĭǾ - Ȉĭȇǹīǿǻǹ


ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɅȻɍȵȻɆȻɇȸɇ:
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰ:

ȰɌɀ:
ɉɅȵɉȺɉɁɃɇȿɃȳȻɇɈȸɇɌɃɆɃɈȵɍɁȻȾɃɇ:
ǿV. ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹȆȅǻȅĬǼȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȅĭǼǿȁȅȂǼȃȍȃ ĭȅȇȍȃ

ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ Ȁǹǿ

ǼȂȂǼȈȍȃ ĭȅȇȍȃ (ĭȆǹ ț.Ĳ.Ȝ.)

ǼǿǻȅȈ ĭȅȇȅȊ

Ȁȍǻǿ

ȆȇȅȀȊȆȉȅȃȉǼȈ

ȀȍǻǿȀ

ǹȆȅǻȅĬǼȃȉǼȈ

Ȁȍǻǿ

ǻǿǹĭȅȇǹ

ȀȅȈ

ĭȅȇȅǿ (Į)

ȅȈ

ĭȅȇȅǿ (ȕ)

ȀȅȈ

(Į)-(ȕ)

(ǻǾȁȍĬǼȃȉǼȈ Ǿ Ȁǹǿ
ǺǼǺǹǿȍĬǼȃȉǼȈ)
Ȇ

ȂǿȈĬȍȉǼȈ

ǹ

ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ

ȇ

ǹȇĬȇȅ 57 ȀĭǼ

ǹ

ǼȂȆȅȇǿȀǼȈ

Ȁ

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

ȇ

ǱȇĬȇȅ 55 ȀĭǼ

ǹ

ǼȁǼȊĬǼȇǿǹ

ȉ

ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǹ

Ǿ

ǱȇĬȇȅ 58 ȀĭǼ

Ĭ

ȀǿȃǾȉǼȈ ǹȄǿǼȈ

Ǽ

ǱȇĬȇ. 54 ȀĭǼ

ȃ

ȁȅǿȆȅǿ ĭȅȇȅǿ

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

ĭȆǹ

1216

1217

1218

ȋǹȇȉȅȈǾȂȅ

1219

1220

1221

ĭȅȇȅȈ ȆȅȁȊȉǼȁǼǿǹȈ

1222

1223

1224

ȁȅǿȆȅǿ ĭȅȇȅǿ

1225

1226

1226

ȉ
Ǽ
Ȉ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȅ ȊȆȅȋȇǼȅȈ

ȅ ȁȅīǿȈȉǾȈ ĭȅȇȅȉǼȋȃǿȀȅȈ

ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Ö-01
013
T

I
X

A

¸íôõðï äÞëùóçò öïñïë. åéóïä/ôïò íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ åöáñìüæïõí ôá Ä.Ë.Ð. ÐËÇÍ ôñáðåæéêþí êáé áóöáëéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí.

S

Ðñïò ôïí ........................................................

Ïéêïíïìéêü Ýôïò 2012
Äéá÷åßñéóç áðü ......................................................
Áñéè.Öïñ. Ìçôñþïõ
Áñéè. ÄÞëùóçò ......................................................

Ç äÞëùóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ïéê. Ýôïõò õðïâëÞèçêå
óôïí ÐñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. .........................................
618 ÍÁÉ 1
Óõììåôï÷Þ óå ¼ìéëï
¸ëåã÷ïò õðï÷ñåùôéêüò áðü íüìéìï åëåãêôÞ Þ åëåãêôéêü ãñáöåßï

Áñéè. ÖáêÝëëïõ ....................................................
649 ÍÁÉ 1

Ï×É 2

ÄÇËÙÓÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÁÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ
ÔÏÕ
ÕÐÏ×ÑÅÏÕ

ÍïìéêÞ ìïñöÞ........................................................................

ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ

Åèíéêüôçôá.....................................................

Åðùíõìßá..................................................................................................................Ôßôëïò..............................................................................................
´Åäñá: Ðüëç..........................................Ïäüò................................Áñéèìüò.................ÔÁ×.ÊÙÄ.............................Áñéè.Ôçëåö......................................

ÁÍÔÉÊËÇÔÏÕ

Áíôéêåßìåíï åñãáóéþí .......................................................................................................................................................... ÊÁÅ
Ïíïìáôåðþíõìï................................................................................................................................................................................................................
ÅðÜããåëìá.........................................................................Äéåýèõíóç......................................................................Áñéè.Ôçëåö.....................................

ÁðïôåëÝóìáôá
ÐÉÍÁÊÁ É

ÖïñïëïãçôÝá êÝñäç................................................................................................................................... 001 ..............................................................
¹ óõíïëéêü êÝñäïò (åðß áëëïäáðþí åôáéñéþí êëð.) ................................................................................. 002 ..............................................................
¹ æçìßá ........................................................................................................................................................ 003 .............................................................
ÔåêìáñôÜ êÝñäç ïéêïäïìéêþí åðé÷åéñÞóåùí Üñèñïõ 11 í. 3296/2004 ..................................................... 070 .............................................................

ÕðÜãåóèå: á) áñè. 118 í.2238/94 ÍÁÉ 1 **
ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ ÖÏÑÏÕ, ÔÅËÙÍ ÊËÐ.
Öüñïò ðïõ áíáëïãåß [

â) áñè. 73 í.3842/10

x.......................]

ÍÁÉ

1

***

ã) áñè. 18 í.3296/04

ÅÕÑÙ

ÅëÝã÷èçêáí ôá áñéèìçôéêÜ äåäïìÝíá
ôçò äÞëùóçò

004

Óõìðë/êüò öüñïò 3% óôï áêáè. åéóüäçìá áðü áêßíçôá

005

****

575

Ìéóèþìáôá ãéá ÷ñÞóç áêéíÞôïõ (í. 4030/2011 Üñèñá: 43 ðáñ. Â2, 44 ðáñ. Â2)

(á) 700

Ìåßïí: Öüñïò ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêå
>>
>>

1

................................2012 ÊÙÄ. ÁÑÉÈÌÏÓ*
Ï ÅíåñãÞóáò ôïí Ýëåã÷ï

ÁðáëëáãÞ êáôáâïëÞò öüñïõ í.3908/2011 (Ëüãù ðñáãìáô. åðåíäýóåùí) 579
‘Áèñïéóìá (004+005) - (579+575)

ÍÁÉ

008

>> ðáñáêñáôÞèçêå
>> ðáñáêñáôÞèçêå óôá öïñïëïãçèÝíôá

ÅÊÐÔÙÓÅÉÓ*

009

¸ãéíå Ýêðôùóç ãéá ðïóü .........................

êáôÜ åéäéêü ôñüðï åéóïäÞìáôá

410

Öüñïò ïéêïä. åðé÷. Üñèñ. 11 í. 3296/2004

111

Áñéè. Ô.Á.Ö.Å. ..........................................

Öüñïò áëëïäáðÞò êáé áñèñ. 10 í. 2578/1998

600

......................................................... 2012

¢èñïéóìá (008+009+410+111+600)

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

(â) 701

Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá óõìøçöéóìü (â-á)

(ä) 012

×ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç (á-â)

(ã) 011

ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóåùò ÍÁÉ/Ï×É*

014

ÔÝëç ×áñôïó. óôï áêáè. åéóüä. áðü åêìßóè. áê/ôùí

006

ÅéóöïñÜ õðÝñ ÏÃÁ óôá ôÝëç ÷áñôïóÞìïõ .............................................

007

ÅéóöïñÜ ÅËÃÁ 2% (áñèñ.13 í.3877/2010) .............................................

910

Ðñüóèåôïò öüñïò ..............................................% ëüãù åêðñïè...........

013

Ðñüóèåôï ôÝëïò ÷áñô..........................................% ëüãù åêðñïè...........

113

Ï ÅíåñãÞóáò ôçí Ýêðôùóç

ÂÅÂÁÉÙÓÇ *
Óýíïëï: .....................................................
Á.×.Ê. ........................................................
Ï EíåñãÞóáò ôç âåâáßùóç

997

Ï Íüìéìïò Åêðñüóùðïò

702

Åðþíõìï:................................................

Óõíïëéêü ÷ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç .............................................(å-ä) 704
¹ Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá åðéóôñïöÞ .......................................................(ä-å) 703

Ä/íóç: .....................................................

ÄéáöïñÜ ÏÃÁ åðß ðñïóè. ôÝëïõò ÷áñôïóÞìïõ ......................................

¢èñïéóìá (011+014+006+007+910+013+113+997) (å)

1/8

ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ (ÅÕÑÙ)

100%

Öüñïò:

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

¼íïìá: ...................................................

ÐáñáëÞöèçêå :
Åìðñüèåóìá : *

Á.Ö.Ì.: ....................................................
....................................2012
Ï ÄÇËÙÍ

ÔÝëç ÷áñôïóÞìïõ:

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

ÏÃÁ ÷áñôïóÞìïõ:

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

ÅéóöïñÜ ÅËÃÁ:

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

ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ:

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

Ðñüóèåôïò öüñïò :

¼íïìá: ...................................................

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

Ðñüóè. ôÝëïò ÷áñ/ìïõ:

Ä/íóç: .....................................................

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

....................................2012

Ðñüóè. åéóö. ÏÃÁ ÷áñô.:

Á.Ö.Ì.: ....................................................

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

Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. : .....................................

(ïëüêëçñï ôï ðïóü)
(ïëüêëçñï ôï ðïóü)
(ïëüêëçñï ôï ðïóü)

Óýíïëï:........................................................................................................................
Áñéè. äéðëïôýðïõ: .....................................................................................................
Ï ÅðéìåëçôÞò Åßóðñáîçò

Åêðñüèåóìá : *
ÌÞíåò
ÅêðñïèÝóìïõ :*

Ï ÐñïúóôÜì. Ëïãéóôçñßïõ êëð.
Åðþíõìï:................................................

Áñ. Ìçôñ. áä. áóê. åðáãã/ôïò : ............
Êáôçãïñßá Üäåéáò : ...............................
....................................2012
Ï ÄÇËÙÍ

áðü ôçí Õðçñåóßá.
*Óõìðëçñþíåôáé
** Ãéá êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü äñáóôçñéüôçôåò óå íçóéÜ ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 3.100 êáôïßêïõò ï óõíôåëåóôÞò ìåéþíåôáé êáôÜ 40%.
*** Måßùóç êáôÜ ôñåéò (3) ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò ôïõ óõíôåëåóôÞ öïñïëïãßáò íïìéêþí ðñïóþðùí ôùí ïðïßùí ìåéþíåôáé ãéá äýï(2) óõíå÷üìåíåò äéá÷åéñéóôéêÝò ðåñéüäïõò ï êýêëïò åñãáóéþí,
÷ùñßò ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí åñãáæïìÝíùí.

**** Ôá êÝñäç ôçò ðñïåñ÷üìåíçò áðü ôç óõã÷þíåõóç åôáéñåßáò öïñïëïãïýíôáé ãéá ôï ðñþôï ïéêïíïìéêü Ýôïò ìå ìåéùìÝíï óõíôåëåóôÞ êáôÜ äÝêá (10)ìïíÜäåò êáé ãéá ôï åðüìåíï ìå
ìåéùìÝíï óõíôåëåóôÞ êáôÜ ðÝíôå (5) ìïíÜäåò.
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É. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÙÍ ÊÅÑÄÙÍ
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ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá ÷ñÞóçò: ................................................................................................................................. 015
ÊÝñäç éóïëïãéóìïý ÷ñÞóçò âÜóåé ÄËÐ ............................................................................................................... 116
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ÐëÝïí:
Ìåßïí:

Óå ðåñßðôùóç êåñäþí
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117
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ÖïñïëïãéêÜ êÝñäç ÷ñÞóçò ................................................................................................................................... 016

ÖïñïëïãéêÞ æçìßá ÷ñÞóçò .................................................................................................................................... 017
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Éäéü÷ñçóç.
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(åêôüò ôïõ ðïóïý ôïõ ÊÁ: 215)

Åêìßóèùóç êáé Õðåêìßóèùóç êáôïéêéþí

Â. Åéóüäçìá áðü êéíçôÝò áîßåò
Ôüêïé, ôïêïìåñßäéá ê.ë.ð. ùò êáé ìåñßóìáôá áðü óõììåôï÷Þ óå Üëëåò áíþíõìåò åôáéñßåò
ÁíÜëõóç åéóïäÞìáôïò.

Á/Á
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Þ ÷ñåþóôçò

ÖïñïëïãçèÝíôá

Ðåñßïäïò

×ñïíïëïãßá

Ìåñßóìáôá

éóïëïãéóìïý

êôÞóçò

Êáèáñü

Öüñïò ðïõ

ðïóü

ðáñáêñáôÞèçêå

1
2
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4
5
6
7

Á/Á
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Áñéèìüò

Åßäïò ÐáñáãùãÞò
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óôñåììÜôùí
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2
3
ÓÕÍÏËÏ
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Åðùíõìßá, ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ.

Äéá÷/êÞ
ðåñßïäïò

Óõíïëéêü
êáèáñü êÝñäïò
åðé÷/óçò

Ðïóïóôü

Ðïóü

óõì/÷Þò
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6
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1
2
3
4
5
6
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VÉÉ. Óõììåôï÷Ýò óå çìåäáðÝò Þ áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (Å.Å.) Þ ëåéôïõñãïýíôá õðïêáôáóôÞìáôá óå áõôÞ
Á/Á

×þñá - Ðüëç

ÁÖÌ Þ áëëïäáðüò
ó÷åôéêüò êùäéêüò

Åðùíõìßá Äéáêñéôéêüò Ôßôëïò

Ðïóïóôü %
Óõììåôï÷Þò

VÉÉÉ. Óõììåôï÷Ýò çìåäáðþí Þ áëëïäáðþí åðé÷åéñÞóåùí óôçí åôáéñåßá ðïõ õðïâÜëëåé ôçí äÞëùóç áõôÞ
Á/Á

×þñá - Ðüëç

1. Õðü÷ñåïé ãéá õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò.

ÁÖÌ Þ áëëïäáðüò
ó÷åôéêüò êùäéêüò

Åðùíõìßá Äéáêñéôéêüò Ôßôëïò

Ðïóïóôü %
Óõììåôï÷Þò

ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç äÞëùóç áõôÞ õðïâÜëëåôáé áðü ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ôçò ðáñáãñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 101 ôïõ í. 2238/1994 ôá ïðïßá õðï÷ñåïýíôáé íá äçìïóéåýïõí ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá âÜóåé ôùí
Äéåèíþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí êáé ôéò èõãáôñéêÝò áõôþí.

2. ×ñüíïò õðïâïëÞò ôçò öïñïëïã. äÞëùóçò - Õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ öüñïõ åéóïä/ôïò êëð.

Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé, óå ôñßá áíôßôõðá ìÝ÷ñé ôçí 10ç çìÝñá ôïõ ðÝìðôïõ ìÞíá áðü ôç ëÞîç ôçò äéá÷åéñ. ðåñéüäïõ. Áðü ôá áíùôÝñù áíôßôõðá, ôá äýï (2) ðáñáìÝíïõí óôç
Ä.Ï.Õ. ôï äå ôñßôï, áöïý èåùñçèåß, åðÝ÷åé èÝóç áðüäåéîçò õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé, ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß êáé ç ðñïâëåðüìåíç áðü ôï íüìï
ðñþôç äüóç öüñïõ åéóïä/ôïò, ôåëþí êëð, ïé äå õðüëïéðåò åðôÜ (7), ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò çìÝñá ôùí åðôÜ (7) åðüìåíùí ìçíþí, áðü ôç ëÞîç
ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç åöÜðáî êáôáâïëÞò ìå ôçí åìðñüèåóìç äÞëùóç ðáñÝ÷åôáé Ýêðôùóç 1,5%.
Åðßóçò, óôç äÞëùóç ðñÝðåé áðáñáßôçôá:
á) Íá áíáãñÜöåôáé óôï åðÜíù äåîéÜ ìÝñïò áõôÞò ï áñéèìüò öïñïëïãéêïý ìçôñþïõ, êáèþò êáé ï áñéèìüò öáêÝëëïõ ôçò åðé÷åßñçóçò, åöüóïí ç áñìüäéá ãéá ôçí ðáñáëáâÞ
ôçò äÞëùóçò Ä.Ï.Õ. ôçñåß ôï áñ÷åßï ôçò êáôÜ áýîïíôá áñéèìü öáêÝëëïõ, êáé
â) Íá óõìðëçñþíïíôáé ìå áêñßâåéá ôá óôïé÷åßá ôïõ õðü÷ñåïõ. ÅéäéêÜ ç åðùíõìßá ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðñÝðåé íá åßíáé áõôÞ ðïõ ïñßæåôáé óôï êáôáóôáôéêü ôïõ.
Åðßóçò, áíáëõôéêÜ ðñÝðåé íá ãñÜöåôáé êáé ôï áíôéêåßìåíï ôùí åñãáóéþí ôçò åðé÷åßñçóçò.

3. ÄéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðñÝðåé íá õðïâÜëëïíôáé ìáæß ìå ôç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç.

Ìáæß ìå ôç äÞëùóç õðïâÜëëïíôáé:
I. ¼ôáí ôçñïýíôáé ôá âéâëßá óå ÄËÐ
á) ÄçìïóéåõìÝíá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ÷ñÞóçò (ÄËÐ).
â) Ðßíáêáò óõìöùíéþí ëïãéóôéêÞò - öïñïëïãéêÞò âÜóçò âÜóåé ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí êáé áíÜëõóÞ ôïõ (ðñïÝëåõóç ðïóþí).
ã) Ðßíáêáò ó÷çìáôéóèÝíôùí áöïñïëüãçôùí áðïèåìáôéêþí.
ä) Ðñüôáóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôïí ôñüðï äéáíïìÞò ôùí êåñäþí (ðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ ôáêôéêïý áðïèåìáôéêïý).
å) Õðåýèõíç äÞëùóç ãéá üóïõò Ý÷ïõí êÜíåé áöïñïëüãçôá áðïèåìáôéêÜ ìå áíáðôõîéáêïýò íüìïõò ôùí ðïóþí áõôþí êáé ôñüðïò õðïëïãéóìïý áõôþí.
óô) Ôï Ýíôõðï Å3 Ìç÷áíïãñáöéêü äåëôßï ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí åðé÷åéñÞóåùí êáé åðéôçäåõìáôéþí.
æ) Ôçí ðñïâëåðüìåíç áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áñ. Ðñùô. 1100384/11194/Â0012/ÐÏË1130/9-11-2006 áðüöáóçò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ç ïðïßá åêäüèçêå
êáô’ åîïõóéïäüôçóç ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñ.20 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í. 3299/2004, “ÄÞëùóç ÖïñïëïãéêÞò ÁðáëëáãÞò” ãéá åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá ðïõ Ý÷ïõí õðá÷èåß óôï êáèåóôþò ôçò
åíßó÷õóçò ôçò öïñïëïãéêÞò áðáëëáãÞò ôïõ íüìïõ áõôïý.
ç) Ôñßá (3) áíôßôõðá ôùí ðñáãìáôïðïéïýìåíùí óå êÜèå äéá÷åéñéóôéêÞ ÷ñÞóç åðåíäýóåùí êáé áöïñïëüãçôùí êñáôÞóåùí ôùí äéáöüñùí áíáðôõîéáêþí íüìùí ( í. 1262/1982,
í. 1892/1990, êáé í. 2601/1998).
Ôá Ýíôõðá áõôÜ èá õðïâÜëëïíôáé êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ýãéíáí åðåíäýóåéò ìÝóá óôç äéá÷åéñéóôéêÞ ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå, åöüóïí óõíå÷ßæåôáé êáôÜ ôç ÷ñÞóç áõôÞ ç áöïñïëüãçôç Ýêðôùóç ãéá ôçí áîßá ôùí åðåíäýóåùí ôùí ðñïçãïýìåíùí äéá÷åéñéóôéêþí ÷ñÞóåùí ðïõ äåí Ý÷åé êáëõöèåß áðü êÝñäç ìÝ÷ñé ôïõ ÷ñüíïõ áõôïý. Åðßóçò óôçí ðåñßðôùóç
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå æçìßá óôç äéá÷åéñéóôéêÞ ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå, èá õðïâÜëëïíôáé ôá ðéï ðÜíù Ýíôõðá ãéá ãåíüìåíåò, ìÝóá óôç ÷ñÞóç áõôÞ åðåíäýóåéò êáé ãéá ôçí áîßá ôùí
åðåíäýóåùí ðïõ äåí êáëýöèçêå êáôÜ ôéò ðñïçãïýìåíåò äéá÷åéñéóôéêÝò ÷ñÞóåéò.
è) Téò ïñéæüìåíåò óôçí ðåñéðô. óô´ ôçò ðáñ. 26 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í. 3299/2004 ãíùìïäïôÞóåéò, ÷áñáêôçñéóìïýò Þ åãêñßóåéò ôùí åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí áðü ôéò ÅéäéêÝò ÅðéôñïðÝò
Þ Üëëåò áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ Äçìïóßïõ, ôéò ïðïßåò ïé öïñåßò ðïõ åðÝëåîáí ôçí åíßó÷õóç ôçò öïñïëïãéêÞò áðáëëáãÞò, õðï÷ñåïýíôáé íá åöïäéáóôïýí ìå éäßá ðñùôïâïõëßá.
é) Áðüöáóç Ýíáñîçò êáé ïëïêëÞñùóçò ôçò ðáñáãùãéêÞò ëåéôïõñãßáò åðÝíäõóçò âÜóåé ôïõ í. 3908/2011.
éá) Âåâáßùóç ôùí öüñùí ðïõ Ý÷ïõí ðáñáêñáôçèåß. éâ) ¸ããñáöï åêðñïóþðçóçò, ðñïêåéìÝíïõ ãéá áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò.
ÉÉ. ¼ôáí ôçñïýíôáé ôá âéâëßá âÜóåé ôïõ Ê.Â.Ó.
á) ÄçìïóéåõìÝíá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ÷ñÞóçò (ÄËÐ).
â) Áíôßãñáöï ôïõ öïñïëïãéêïý éóïëïãéóìïý êáé ôïõ ëïãáñéáóìïý öïñïëïãéêþí áðïôåëåóìÜôùí ÷ñÞóçò.
ã) Ðñüôáóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôïí ôñüðï äéáíïìÞò ôùí êåñäþí (ðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ ôáêôéêïý áðïèåìáôéêïý).
ä) Õðåýèõíç äÞëùóç ãéá üóïõò Ý÷ïõí êÜíåé áöïñïëüãçôá áðïèåìáôéêÜ ìå áíáðôõîéáêïýò íüìïõò ôùí ðïóþí áõôþí êáé ôñüðïò õðïëïãéóìïý áõôþí.
å) Ôá áíáöåñüìåíá óôéò ðåñéðôþóåéò óô) Ýùò éâ) ôçò ðåñßðôùóçò É äéêáéïëïãçôéêÜ.

4. Óõììåôï÷Þ óå ¼ìéëï Åðé÷åéñÞóåùí
á) Ç óõìðëÞñùóç ôùí ðéíÜêùí VII êáé VIII åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ôÝôïéá óôïé÷åßá, åíüøåé ðñüôáóçò ïäçãßáò ãéá ôçí êïéíÞ åíïðïéçìÝíç âÜóç öïñïëïãßáò
åôáéñåéþí (Ê.Å.Â.Ö.Å.).
â) Ôá óôïé÷åßá ðïõ óõìðëçñþíïíôáé óôïõò ðéï ðÜíù ðßíáêåò áöïñïýí ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 20% êáé Üíù êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò.

5. ÅéóöïñÜ ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í. 3877/2010

Ç åðéâïëÞ ôçò åéóöïñÜò áöïñÜ ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ áðïêôïýí åéóüäçìá áðü áãñïôéêÝò åêìåôáëëåýóåéò êáé ç ðëåéïøçößá ôùí ìåôï÷þí Þ ìåñéäßùí ôïõò äåí áíÞêåé óå êáôÜ êýñéï
åðÜããåëìá áãñüôåò, åîáéñïõìÝíïõ ôïõ åéóïäÞìáôïò áðü áëéåõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá.

6. ÖïñïëïãéêÞ áðáëëáãÞ ôïõ í. 3908/2011
ÁðáëëáãÞ áðü ôçí êáôáâïëÞ öüñïõ åéóïäÞìáôïò äéá÷åéñéóôéêÞò ðåñéüäïõ êáôÜ ôçí ïðïßá äçìïóéåýåôáé ç áðüöáóç Ýíáñîçò êáé ïëïêëÞñùóçò ôçò ðáñáãùãéêÞò ëåéôïõñãßáò
åðÝíäõóçò.

7. ÖïñïëïãéêÜ êßíçôñá áðïêáôÜóôáóçò êôéñßùí óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò (ðåñéï÷Þ ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï) (í. 4030/2011 Üñèñ. 43 ðáñ. Â2, 44 ðáñ. Â2).
¸êðôùóç áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá ðïõ åãêáèßóôáíôáé óå êôßñéá ôçò ðåñéï÷Þò ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï ðïóïý ßóïõ ìå ôï äéðëÜóéï ôïõ
ìéóèþìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ áêéíÞôïõ. Ôï åôÞóéï ðïóü ôùí ìéóèùìÜôùí äåí áíáãíùñßæåôáé ãéá Ýêðôùóç áðü ôá áêáèÜñéóôá Ýóïóá ôùí åðé÷åéñÞóåùí
êáé ðñïóôßèåôáé ùò ëïãéóôéêÞ äéáöïñÜ.
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ÕðÜãåóèå: á) áñè. 118 í.2238/94 ÍÁÉ 1 **
ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ ÖÏÑÏÕ, ÔÅËÙÍ ÊËÐ.
Öüñïò ðïõ áíáëïãåß [

â) áñè. 73 í.3842/10

ÍÁÉ

1

***
ÅÕÑÙ

x.......................]

004

Óõìðë/êüò öüñïò 3% óôï áêáè. åéóüäçìá áðü áêßíçôá

005

Ìéóèþìáôá ãéá ÷ñÞóç áêéíÞôïõ (í. 4030/2011 Üñèñá: 43 ðáñ. Â2, 44 ðáñ. Â2)

575

‘Áèñïéóìá (004+005) - 575

ÅëÝã÷èçêáí ôá áñéèìçôéêÜ äåäïìÝíá
ôçò äÞëùóçò

................................2012 ÊÙÄ. ÁÑÉÈÌÏÓ*
Ï ÅíåñãÞóáò ôïí Ýëåã÷ï

(á) 700

Ìåßïí: Öüñïò ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêå

008

>>

>> ðáñáêñáôÞèçêå

>>

>> ðáñáêñáôÞèçêå óôá öïñïëïãçèÝíôá

ÅÊÐÔÙÓÅÉÓ*

009

¸ãéíå Ýêðôùóç ãéá ðïóü .........................

êáôÜ åéäéêü ôñüðï åéóïäÞìáôá

410

Öüñïò áëëïäáðÞò êáé áñ. 10 í. 2578/1998

600

¢èñïéóìá (008+009+410+600)

...................................................................
Áñéè. Ô.Á.Ö.Å. ..........................................

(â) 701

Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá óõìøçöéóìü (â-á)

(ä) 012

×ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç (á-â)

(ã) 011

ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóåùò ÍÁÉ/Ï×É*

014

ÔÝëç ×áñôïó. óôï áêáè. åéóüä. áðü åêìßóè. Áê/ôùí

006

ÅéóöïñÜ õðÝñ ÏÃÁ óôá ôÝëç ÷áñôïóÞìïõ .............................................

007

Ðñüóèåôïò öüñïò ..............................................% ëüãù åêðñïè...........

013

Ðñüóèåôï ôÝëïò ÷áñô..........................................% ëüãù åêðñïè...........

113

ÄéáöïñÜ ÏÃÁ åðß ðñïóè. ôÝëïõò ÷áñôïóÞìïõ ......................................

997

¢èñïéóìá (011+014+006+007+013+113+997)

......................................................... 2012
Ï ÅíåñãÞóáò ôçí Ýêðôùóç

ÂÅÂÁÉÙÓÇ *
Óýíïëï: .....................................................
Á.×.Ê. ........................................................
Ï EíåñãÞóáò ôç âåâáßùóç

(å) 702

Óõíïëéêü ÷ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç .............................................(å-ä) 704

Ï Íüìéìïò Åêðñüóùðïò

¹ Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá åðéóôñïöÞ .......................................................(ä-å) 703

Åðþíõìï:................................................

1/8

ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ (ÅÕÑÙ)

100%

Öüñïò:

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

ÔÝëç ÷áñôïóÞìïõ:

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

ÏÃÁ ÷áñôïóÞìïõ:

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

ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ:

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

Ðñüóèåôïò öüñïò :

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

Ðñüóè. ôÝëïò ÷áñ/ìïõ:

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

Ðñüóè. åéóö. ÏÃÁ ÷áñô.:

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

(ïëüêëçñï ôï ðïóü)

(ïëüêëçñï ôï ðïóü)
(ïëüêëçñï ôï ðïóü)

Óýíïëï:........................................................................................................................
Áñéè. äéðëïôýðïõ: .....................................................................................................

ÐáñáëÞöèçêå :
Åìðñüèåóìá : *
Åêðñüèåóìá : *
ÌÞíåò
ÅêðñïèÝóìïõ :*

¼íïìá: ...................................................
Ä/íóç: .....................................................
Á.Ö.Ì.: ....................................................
....................................2012
Ï ÄÇËÙÍ
Ï ÐñïúóôÜì. Ëïãéóôçñßïõ êëð.

....................................2012
Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

Åðþíõìï:................................................
¼íïìá: ...................................................
Ä/íóç: .....................................................
Á.Ö.Ì.: ....................................................
Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. : .....................................

Ï ÅðéìåëçôÞò Åßóðñáîçò

Áñ. Ìçôñ. áä. áóê. åðáãã/ôïò : ............
Êáôçãïñßá Üäåéáò : ...............................
....................................2012
Ï ÄÇËÙÍ

áðü ôçí Õðçñåóßá.
*Óõìðëçñþíåôáé
** Ãéá êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü äñáóôçñéüôçôåò óå íçóéÜ ìå ðëçèõóìü êÜôù áðü 3.100 êáôïßêïõò ï óõíôåëåóôÞò ìåéþíåôáé êáôÜ 40%.
*** Måßùóç êáôÜ ôñåéò (3) ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò ôïõ óõíôåëåóôÞ öïñïëïãßáò íïìéêþí ðñïóþðùí ôùí ïðïßùí ìåéþíåôáé ãéá äýï(2) óõíå÷üìåíåò äéá÷åéñéóôéêÝò ðåñéüäïõò ï êýêëïò åñãáóéþí,
÷ùñßò ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí åñãáæïìÝíùí.
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2. ÐëÝïí öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôá ðñïçãïýìåíá êÝñäç .........................................................
(ðïë/óìïò ôïõ ðïóïý ôïõ ÊÁ 066 åðß óõíôåë. öïñïë./100-óõíôåë. öïñïë.)

ÊÝñäç ....................... 038
Æçìßáé........................ 338

Æçìßá ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí .......................

039

ÊÅÑÄÇ ÌÅÔÁ ÖÏÑÏË. ÁÍÁÌÏÑÖÙÓÇ .......................

040

ÆÇÌÉÁ ÌÅÔÁ ÖÏÑÏË. ÁÍÁÌÏÑÖÙÓÇ .......................

400

¸êðôùóç ëüãù áðáó÷üëçóçò áôüìùí ìå áíáðçñßá (í.3522/2006 Üñèñï 4 ðáñ.10) (ÅîùëïãéóôéêÜ) ...........

071

ÐïóÜ åðÝíäõóçò ãéá ðáñáãùãÞ êéíçìáôïãñáöéêïý Ýñãïõ ðáñ. 9-12 Üñèñ. 73 í.3842/2010 (ÅîùëïãéóôéêÜ) ....

076

ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁ ÊÅÑÄÇ

048

ÆÇÌÉÁ

448

ÆÇÌÉÁ ÐÏÕ ÁÍÁÃÍÙÑÉÆÅÔÁÉ (Äåí ëáìâÜíïíôáé õðüøç ôá ðïóÜ ôïõ ÊÁ:071 êáé ÊÁ:076)

449

ÍÅÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ (ìåéùìÝíç ðñïêáôáâïëÞ)

950 ÍÁÉ 1

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

067

×ñüíïò Ýíáñîçò åñãáóéþí (íÝáò åðé÷åßñçóçò) ........................................................................

ÉÉ. ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÐÑÏÊÁÔÁÂÏËÇÓ ÔÑÅ×ÏÕÓÁÓ ×ÑÇÓÇÓ
1. Öüñïò êåñäþí êáé óõìðëçñ. öüñïò ...................................... × 100% (ôñÜðåæåò) Þ 80% (áóöáëéóôéêÝò) ...........

049

2. Ìåßïí ðáñáêñáôçèåßò öüñïò ..................................................................................................................................

050

3. ÐñïêáôáâïëÞ ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò ...........................................................................................................................

051

(5)

(1) ËáìâÜíåôáé ôï ðïóü ôïõ ÊÁ : 029
(2) ËáìâÜíåôáé ôï ðïóü ôïõ ÊÁ : 015 ìåéùìÝíï êáôÜ ôá ðïóÜ ôùí ÊÁ : 026 êáé 460
(3) ËáìâÜíåôáé ôï ðïóü ôïõ ÊÁ : 016 ìåéùìÝíï êáôÜ ôá ðïóÜ ôùí ÊÁ : 460
(4) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôçí êëåéüìåíç ÷ñÞóç Ý÷ïõí ðñïêýøåé êÝñäç êáé õðÜñ÷ïõí æçìßåò öïñïëïãéêÜ áíáãíùñéæüìåíåò ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí, áõôÝò èá áíáãñÜöïíôáé óôïí ÊÁ : 017
(5) Óå ðåñßðôùóç íÝïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ, ôá áíùôÝñù ðïóïóôÜ ìåéþíïíôáé êáôÜ 50% ãéá ôá ôñßá (3) ðñþôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24341

ÉÉÉ. ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÁÐÏ ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÐÇÃÅÓ
Á. Åéóüäçìá áðü áêßíçôá *
Åêìßóèùóç êáé Õðåêìßóèùóç

200

215

210

(åêôüò ôïõ ðïóïý ôïõ ÊÁ: 215)

Éäéü÷ñçóç

Óýíïëï

Åêìßóèùóç êáé Õðåêìßóèùóç êáôïéêéþí

Â. Åéóüäçìá áðü êéíçôÝò áîßåò

Á/Á

á) Ìåñßóìáôá áðü çìåäáðÝò Á.Å.
Á.Ö.Ì

Áíþíõìç Åôáéñßá

Ðåñßïäïò éóïëïãéóìïý

×ñïíïëïãßá êôÞóçò

Ðïóü

1
2
3
4
5
6

ÓÕÍÏËÏ

Á/Á

â) Ôüêïé, ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò ê.ë.ð.

ÐñïÝëåõóç åéóïäÞìáôïò
(ÁÅ, ÷ñåþóôçò, êëð.)

Ôüêïé õðïêåéì. óå ðáñáêñ.

Ôüêïé

Üñèñïõ 21 í. 1921/1991

áðáëëáóóüìåíïé

ÁêáèÜñ.

Ðáñáêñ.

Êáèáñü

öüñïò

ðïóü

Ëïéðïß ôüêïé öïñïëïãïýìåíïé

ÁêáèÜñ.

ËïéðÜ åéóïäÞìáôá

Ðáñáêñ.

Êáèáñü

öüñïò

ðïóü

ÖïñïëïãçôÝá

Öüñïò

Ðïóü

ðáñáêñ.

åéóðñá÷èÝí

1
2
3
4
5
6
ÓÕÍÏËÏ

Á/Á

Ã. Åéóüäçìá áðü óõììåôï÷Þ óå ÅÐÅ, ðñïóùðéêÝò åôáéñßåò, êëð.
Á.Ö.Ì

Åðùíõìßá, ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ.

Äéá÷/êÞ
ðåñßïäïò

Óõíïëéêü
êáèáñü êÝñäïò
åðé÷/óçò

Ðïóïóôü

Ðïóü

óõì/÷Þò

åéóïäÞìáôïò

Êáôáâëçèåßò
öüñïò óôï
üíïìá ôïõ
íïì. ðñïóþðïõ

Êáèáñü
Ðïóü

1
2
3
4
5
6
7

Á/Á

IV. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÄÇËÙÓÇÓ (Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ**)
Á.Ö.Ì

Åðþíõìï - ¼íïìá - ¼íïìá Ðáôñüò

Éäéüôçôá óôï

Äéåýèõíóç

íïìéêü ðñüóùðï

êáôïéêßáò

1
2
3
4
5
6
7
8
9

* ÅðéóõíÜðôåôáé áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç ìéóèùìÜôùí
** ÁíáãñÜöåôáé ç óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé êÜèå ìåôáâïëÞ óôç äéÜñêåéá ôçò ÷ñÞóçò

ÄéÜñêåéá

ÐáñáôçñÞóåéò

24342

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ÏÄÇÃÉÅÓ

1. Õðü÷ñåïé ãéá õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò
Ç äÞëùóç áõôÞ õðïâÜëëåôáé áðü ôéò çìåäáðÝò ôñáðåæéêÝò êáé áóöáëéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáèþò êáé ôá åãêáôåóôçìÝíá óôçí ÅëëÜäá
õðïêáôáóôÞìáôá áëëïäáðþí ôñáðåæéêþí Þ áóöáëéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí.

2. ×ñüíïò õðïâïëÞò ôçò öïñïëïã. äÞëùóçò - Õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ öüñïõ åéóïä/ôïò êëð.
Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé, óå ôñßá áíôßôõðá ìÝ÷ñé ôçí 10ç çìÝñá ôïõ ðÝìðôïõ ìÞíá áðü ôç ëÞîç ôçò äéá÷åéñ. ðåñéüäïõ. Áðü ôá áíùôÝñù
áíôßôõðá, ôá äýï (2) ðáñáìÝíïõí óôç Ä.Ï.Õ. ôï äå ôñßôï, áöïý èåùñçèåß, åðÝ÷åé èÝóç áðüäåéîçò õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé,
ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß êáé ç ðñïâëåðüìåíç áðü ôï íüìï ðñþôç äüóç öüñïõ åéóïä/ôïò, ôåëþí êëð., ïé äå õðüëïéðåò åðôÜ
(7), ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò çìÝñá ôùí åðôÜ (7) åðüìåíùí ìçíþí, áðü ôç ëÞîç ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò
ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç åöÜðáî êáôáâïëÞò ìå ôçí åìðñüèåóìç äÞëùóç ðáñÝ÷åôáé Ýêðôùóç 1,5%.
Åðßóçò, óôç äÞëùóç ðñÝðåé áðáñáßôçôá:
á) Íá áíáãñÜöåôáé óôï åðÜíù äåîéü ìÝñïò áõôÞò ï áñéèìüò öïñïëïãéêïý ìçôñþïõ, êáèþò êáé ï áñéèìüò öáêÝëëïõ ôçò åðé÷åßñçóçò,
åöüóïí ç áñìüäéá ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äÞëùóçò Ä.Ï.Õ. ôçñåß ôï áñ÷åßï ôçò êáôÜ áýîïíôá áñéèìü öáêÝëëïõ, êáé
â) Íá óõìðëçñþíïíôáé ìå áêñßâåéá ôá óôïé÷åßá ôïõ õðü÷ñåïõ. ÅéäéêÜ ç åðùíõìßá ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðñÝðåé íá åßíáé áõôÞ ðïõ
ïñßæåôáé óôï êáôáóôáôéêü ôïõ.
Åðßóçò, áíáëõôéêÜ ðñÝðåé íá ãñÜöåôáé êáé ôï áíôéêåßìåíï ôùí åñãáóéþí ôçò åðé÷åßñçóçò.
3. ÄéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðñÝðåé íá õðïâÜëëïíôáé ìáæß ìå ôç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç.
. Ìáæß ìå ôç äÞëùóç õðïâÜëëïíôáé:
á) Áíôßãñáöï éóïëïãéóìïý ìå áíÜëõóç ôïõ ëïãáñéáóìïý <<ÁðïôåëÝóìáôá ×ñÞóåùò>>, íüìéìá õðïãåãñáììÝíï, êáèþò êáé áíôßãñáöï
ôïõ ëïãáñéáóìïý <<ÅêìåôÜëëåõóçò>>.
â) Ôï Ýíôõðï Å3 Ìç÷áíïãñáöéêü äåëôßï ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí åðé÷åéñÞóåùí êáé åðéôçäåõìáôéþí.
ã) Áðüóðáóìá ðñáêôéêþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðïõ áöïñÜ ôçí ðñüôáóç äéáíïìÞò ôùí êåñäþí.
ä) Âåâáßùóç ôùí öüñùí ðïõ Ý÷ïõí ðáñáêñáôçèåß.
å) ¸ããñáöï åêðñïóþðçóçò, ðñïêåéìÝíïõ ãéá áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò.

4. ÖïñïëïãéêÜ êßíçôñá áðïêáôÜóôáóçò êôéñßùí óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò (ðåñéï÷Þ ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï) (í. 4030/2011 Üñèñá: 43 ðáñ. Â2, 44 ðáñ. Â2)
¸êðôùóç áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá ðïõ åãêáèßóôáíôáé óå êôßñéá ôçò ðåñéï÷Þò ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï
ðïóïý ßóïõ ìå ôï äéðëÜóéï ôïõ ìéóèþìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ áêéíÞôïõ. Ôï åôÞóéï ðïóü ôùí ìéóèùìÜôùí äåí áíáãíùñßæåôáé ãéá Ýêðôùóç áðü ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ðñïóôßèåôáé ùò ëïãéóôéêÞ äéáöïñÜ.

Õ.Å.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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24343
Ïéêïíïìéêü Ýôïò 2012

¸íôõðï äÞëùóçò öïñïë. åéóïä/ôïò ôñáðåæéêþí
êáé áóöáëéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ åöáñìüæïõí ôá Ä.Ë.Ð.

Äéá÷åßñéóç áðü ..............................................
Áñéè.Öïñ. Ìçôñþïõ

Ðñïò ôïí ........................................................

Áñéè. ÄÞëùóçò .......................................................

Ç äÞëùóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ïéê. Ýôïõò õðïâëÞèçêå
óôïí ÐñïéóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. .........................................
¸ëåã÷ïò õðï÷ñåùôéêüò áðü íüìéìï åëåãêôÞ Þ åëåãêôéêü ãñáöåßï

649 ÍÁÉ 1

Áñéè. ÖáêÝëëïõ ......................................................
ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ

Ï×É 2

ÄÇËÙÓÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÁÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ
ÔÏÕ
ÕÐÏ×ÑÅÏÕ

ÍïìéêÞ ìïñöÞ.....................................................................

Åèíéêüôçôá....................................................

Åðùíõìßá..................................................................................................................Ôßôëïò.............................................................................................
´Åäñá: Ðüëç.........................................Ïäüò.................................Áñéèìüò.................ÔÁ×.ÊÙÄ.............................Áñéè.Ôçëåö....................................

ÁðïôåëÝóìáôá ÁÍÔÉÊËÇÐÉÍÁÊÁ É
ÔÏÕ

Áíôéêåßìåíï åñãáóéþí .......................................................................................................................................................... ÊÁÅ
Ïíïìáôåðþíõìï................................................................................................................................................................................................................
ÅðÜããåëìá.........................................................................Äéåýèõíóç......................................................................Áñéè.Ôçëåö.....................................
ÖïñïëïãçôÝá êÝñäç.................................................................................................................................. 001 ...............................................................
¹ æçìßá ..................................................................................................................................................... 003 ................................................................

áñè. 73 í.3842/10

ÍÁÉ

1

**
ÅÕÑÙ

ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ ÖÏÑÏÕ, ÔÅËÙÍ ÊËÐ.
Öüñïò ðïõ áíáëïãåß [

004

x....................]

Óõìðë/êüò öüñïò 3% óôï áêáè. åéóüäçìá áðü áêßíçôá

005

Ìéóèþìáôá ãéá ÷ñÞóç áêéíÞôïõ (í. 4030/2011 Üñèñá: 43 ðáñ. Â2, 44 ðáñ. Â2)

575

¢èñïéóìá (004+005) - 575

(á)

ÅëÝ÷èçêáí ôá áñéèìçôéêÜ äåäïìÝíá
ôçò äÞëùóçò
..........................................2012
Ï ÅíåñãÞóáò ôïí Ýëåã÷ï

700

ÊÙÄ. ÁÑÉÈÌÏÓ

*

008

Ìåßïí: Öüñïò ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêå

009

>> >> ðáñáêñáôÞèçêå

ÅÊÐÔÙÓÅÉÓ *

>> >> ðáñáêñáôÞèçêå óôá öïñïëï-

´Åãéíå Ýêðôùóç ãéá ðïóü ................................

410

ãçèÝíôá êáôÜ åéäéêü ôñüðï åéóïäÞìáôá
Öüñïò áëëïäáðÞò êáé áñ. 10 í. 2578/1998

600

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

701

Áñéè. ÔÁÖÅ ......................................................

Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá óõìøçöéóìü (â-á)

(ä) 012

............................................................... 2012

×ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç (á-â)

(ã) 011

Ï ÅíåñãÞóáò ôçí Ýêðôùóç

¢èñïéóìá (008+009+410+600)

(â)

014

ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò ÍÁÉ/Ï×É*......
ÔÝëç ×áñôïó. óôï áêáè. åéóüä. áðü åêìßóè. Áê/ôùí

006

ÅéóöïñÜ õðÝñ ÏÃÁ óôá ôÝëç ÷áñôïóÞìïõ ....................

007

ÂÅÂÁÉÙÓÇ *

Ðñüóèåôïò öüñïò ............................................ % ëüãù åêðñïè..........

013

Óýíïëï: ......................................................................

Ðñüóèåôï ôÝëïò ÷áñô. ..................................... % ëüãù åêðñïè...........

113

ÄéáöïñÜ ÏÃÁ åðß ðñïóè. ôÝëïõò ÷áñôïóÞìïõ...................................

997

Á.×.Ê. ........................................................................

¢èñïéóìá (011+014+006+007+013+113+997)

704

¹ Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá åðéóôñïöÞ (ä-å) ....................................................

703

ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ (ÅÕÑÙ)

1/8

Ï ÅíåñãÞóáò ôç âåâáßùóç

(å) 702

Óõíïëéêü ÷ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç (å-ä) .........................................
100%

Ï Íüìéìïò Åêðñüóùðïò

Öüñïò:

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

ÔÝëç ÷áñôïóÞìïõ:

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

ÏÃÁ ÷áñôïóÞìïõ:

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

ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ:

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

Ðñüóèåôïò öüñïò :

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

Ðñïóè. ôÝëïò ÷áñ/ìïõ :

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

....................... 2012

Ðñüóè. åéóö. ÏÃÁ ÷áñô.:

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

Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

(ïëüêëçñï ôï ðïóü)

(ïëüêëçñï ôï ðïóü)
(ïëüêëçñï ôï ðïóü)

Óýíïëï:............................. .............................. ..............................
Áñéè. äéðëïôýðïõ: .............................................................................
Ï ÅðéìåëçôÞò Åßóðñáîçò

ÐáñáëÞöèçêå: åìðñüèåóìá *

Åêðñüèåóìá:*
ÌÞíåò
åêðñïèÝóìïõ:*

Åðþíõìï: .................................................
¼íïìá: .....................................................
Ä/íóç: ......................................................
Á.Ö.Ì. : ....................................................
........................... 2012
Ï ÄÇËÙÍ
Ï ðñïúóôÜìåíïò Ëïãéóôçñßïõ êôë.

Åðùí. : ................................................
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ÉÉ. ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÐÑÏÊÁÔÁÂÏËÇÓ ÔÑÅ×ÏÕÓÁÓ ×ÑÇÓÇÓ
1. Öüñïò êåñäþí êáé óõìðëçñ. öüñïò ...................................... x 100% (ôñÜðåæåò) Þ 80% (áóöáëéóôéêÝò)

(5)
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2. Ìåßïí ðáñáêñáôçèåßò öüñïò ..................................................................................................................................
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049
050
051

(1) ËáìâÜíåôáé ôï ðïóü ôïõ ÊÁ : 029
(2) ËáìâÜíåôáé ôï ðïóü ôïõ ÊÁ : 015 ìåéùìÝíï êáôÜ ôá ðïóÜ ôùí ÊÁ : 026 êáé 460
(3) ËáìâÜíåôáé ôï ðïóü ôïõ ÊÁ : 016 ìåéùìÝíï êáôÜ ôá ðïóÜ ôùí ÊÁ : 460
(4) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôçí êëåéüìåíç ÷ñÞóç Ý÷ïõí ðñïêýøåé êÝñäç êáé õðÜñ÷ïõí æçìßåò öïñïëïãéêÜ áíáãíùñéæüìåíåò ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí, áõôÝò èá áíáãñÜöïíôáé óôïí ÊÁ:017
(5) Óå ðåñßðôùóç íÝïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ, ôá áíùôÝñù ðïóïóôÜ ìåéþíïíôáé êáôÜ 50% ãéá ôá ôñßá (3) ðñþôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç.

(6) Óå ðåñßðôùóç óõìðëçñþóåùò ôïõ ÊÁ: 448, óôïí ÊÁ: 248 áíáãñÜöåôáé ìüíï ôï ðïóü ôïõ ÊÁ: 148, åöüóïí õößóôáôáé.
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ÉÉÉ. ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÁÐÏ ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÐÇÃÅÓ
Á. Åéóüäçìá áðü áêßíçôá *
Åêìßóèùóç êáé Õðåêìßóèùóç

200

215

210

(åêôüò ôïõ ðïóïý ôïõ ÊÁ: 215)

Éäéü÷ñçóç

Óýíïëï

Åêìßóèùóç êáé Õðåêìßóèùóç êáôïéêéþí

Â. Åéóüäçìá áðü êéíçôÝò áîßåò

Á/Á

á) Ìåñßóìáôá áðü çìåäáðÝò Á.Å.
Áíþíõìç Åôáéñßá

Á.Ö.Ì

Ðåñßïäïò éóïëïãéóìïý

×ñïíïëïãßá êôÞóçò

Ðïóü

1
2
3
4
5
6

ÓÕÍÏËÏ

Á/Á

â) Ôüêïé, ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò ê.ë.ð.

ÐñïÝëåõóç åéóïäÞìáôïò
(ÁÅ, ÷ñåþóôçò, êëð.)

Ôüêïé õðïêåéì. óå ðáñáêñ.

Ôüêïé

Üñèñïõ 21 í. 1921/1991

áðáëëáóóüìåíïé

ÁêáèÜñ.

Ðáñáêñ.

Êáèáñü

öüñïò

ðïóü

Ëïéðïß ôüêïé öïñïëïãïýìåíïé

ÁêáèÜñ.

ËïéðÜ åéóïäÞìáôá

Ðáñáêñ.

Êáèáñü

öüñïò

ðïóü

ÖïñïëïãçôÝá

Öüñïò

Ðïóü

ðáñáêñ.

åéóðñá÷èÝí

1
2
3
4
5
6
ÓÕÍÏËÏ

Á/Á

Ã. Åéóüäçìá áðü óõììåôï÷Þ óå ÅÐÅ, ðñïóùðéêÝò åôáéñßåò, êëð.
Á.Ö.Ì

Åðùíõìßá, ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ.

Äéá÷/êÞ
ðåñßïäïò

Óõíïëéêü
êáèáñü êÝñäïò
åðé÷/óçò

Ðïóïóôü

Ðïóü

óõì/÷Þò

åéóïäÞìáôïò

Êáôáâëçèåßò
öüñïò óôï
üíïìá ôïõ
íïì. ðñïóþðïõ

Êáèáñü
Ðïóü

1
2
3
4
5
6
7

Á/Á

IV. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÄÇËÙÓÇÓ (Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ**)
Á.Ö.Ì

Åðþíõìï - ¼íïìá - ¼íïìá Ðáôñüò

Éäéüôçôá óôï

Äéåýèõíóç

íïìéêü ðñüóùðï

êáôïéêßáò

1
2
3
4
5
6
7
8
9

* ÅðéóõíÜðôåôáé áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç ìéóèùìÜôùí
** ÁíáãñÜöåôáé ç óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé êÜèå ìåôáâïëÞ óôç äéÜñêåéá ôçò ÷ñÞóçò

ÄéÜñêåéá

ÐáñáôçñÞóåéò

24344β

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ÏÄÇÃÉÅÓ

1. Õðü÷ñåïé ãéá õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò
Ç äÞëùóç áõôÞ õðïâÜëëåôáé áðü ôéò çìåäáðÝò ôñáðåæéêÝò êáé áóöáëéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáèþò êáé ôá åãêáôåóôçìÝíá óôçí ÅëëÜäá
õðïêáôáóôÞìáôá áëëïäáðþí ôñáðåæéêþí Þ áóöáëéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ôá ïðïßá õðï÷ñåïýíôáé íá äçìïóéåýïõí ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá
âÜóåé ôùí Äéåèíþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí. Åðßóçò, ç äÞëùóç áõôÞ õðïâÜëëåôáé êáé áðü ôéò èõãáôñéêÝò åôáéñåßåò áõôþí.

2. ×ñüíïò õðïâïëÞò ôçò öïñïëïã. äÞëùóçò - Õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ öüñïõ åéóïä/ôïò êëð.
Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé, óå ôñßá áíôßôõðá ìÝ÷ñé ôçí 10ç çìÝñá ôïõ ðÝìðôïõ ìÞíá áðü ôç ëÞîç ôçò äéá÷åéñ. ðåñéüäïõ. Áðü ôá áíùôÝñù
áíôßôõðá, ôá äýï (2) ðáñáìÝíïõí óôç Ä.Ï.Õ. ôï äå ôñßôï, áöïý èåùñçèåß, åðÝ÷åé èÝóç áðüäåéîçò õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé,
ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß êáé ç ðñïâëåðüìåíç áðü ôï íüìï ðñþôç äüóç öüñïõ åéóïä/ôïò, ôåëþí êëð., ïé äå õðüëïéðåò åðôÜ
(7), ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò çìÝñá ôùí åðôÜ (7) åðüìåíùí ìçíþí, áðü ôç ëÞîç ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò
ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç åöÜðáî êáôáâïëÞò ìå ôçí åìðñüèåóìç äÞëùóç ðáñÝ÷åôáé Ýêðôùóç 1,5%.
Åðßóçò, óôç äÞëùóç ðñÝðåé áðáñáßôçôá:
á) Íá áíáãñÜöåôáé óôï åðÜíù äåîéü ìÝñïò áõôÞò ï áñéèìüò öïñïëïãéêïý ìçôñþïõ, êáèþò êáé ï áñéèìüò öáêÝëëïõ ôçò åðé÷åßñçóçò,
åöüóïí ç áñìüäéá ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äÞëùóçò Ä.Ï.Õ. ôçñåß ôï áñ÷åßï ôçò êáôÜ áýîïíôá áñéèìü öáêÝëëïõ, êáé
â) Íá óõìðëçñþíïíôáé ìå áêñßâåéá ôá óôïé÷åßá ôïõ õðü÷ñåïõ. ÅéäéêÜ ç åðùíõìßá ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðñÝðåé íá åßíáé áõôÞ ðïõ
ïñßæåôáé óôï êáôáóôáôéêü ôïõ.
Åðßóçò, áíáëõôéêÜ ðñÝðåé íá ãñÜöåôáé êáé ôï áíôéêåßìåíï ôùí åñãáóéþí ôçò åðé÷åßñçóçò.
3. ÄéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ ðñÝðåé íá õðïâÜëëïíôáé ìáæß ìå ôç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç.
. Ìáæß ìå ôç äÞëùóç õðïâÜëëïíôáé:
I. ¼ôáí ôçñïýíôáé âéâëßá óå Ä.Ë.Ð.
á) ÄçìïóéåõìÝíá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ÷ñÞóçò (Ä.Ë.Ð.).
â) Ðßíáêáò óõìöùíéþí ëïãéóôéêÞò - öïñïëïãéêÞò âÜóçò, âÜóåé ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí.
ã) Ðßíáêáò ó÷çìáôéóèÝíôùí áöïñïëüãçôùí áðïèåìáôéêþí.
ä) Ðñüôáóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôïí ôñüðï äéáíïìÞò ôùí êåñäþí (ðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ ôáêôéêïý áðïèåìáôéêïý).
å) Ôï Ýíôõðï Å3 Ìç÷áíïãñáöéêü äåëôßï ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí åðé÷åéñÞóåùí êáé åðéôçäåõìáôéþí.
óô) Âåâáßùóç ôùí öüñùí ðïõ Ý÷ïõí ðáñáêñáôçèåß.
æ) ¸ããñáöï åêðñïóþðçóçò, ðñïêåéìÝíïõ ãéá áëëïäáðÝò åðé÷åéñÞóåéò.
II.¼ôáí ôçñïýíôáé ôá âéâëßá âÜóåé ôïõ Ê.Â.Ó.
á) ÄçìïóéåõìÝíá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ÷ñÞóçò (Ä.Ë.Ð.).
â) Áíôßãñáöï ôïõ öïñïëïãéêïý éóïëïãéóìïý êáé ôïõ ëïãáñéáóìïý öïñïëïãéêþí áðïôåëåóìÜôùí ÷ñÞóçò.
ã) Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò ã Ýùò æ ôçò ðåñßðôùóçò É.

4. ÖïñïëïãéêÜ êßíçôñá áðïêáôÜóôáóçò êôéñßùí óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò (ðåñéï÷Þ ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï) (í. 4030/2011 Üñèñá: 43 ðáñ. Â2, 44 ðáñ. Â2)
¸êðôùóç áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá ðïõ åãêáèßóôáíôáé óå êôßñéá ôçò ðåñéï÷Þò ÃåñÜíé - Ìåôáîïõñãåßï
ðïóïý ßóïõ ìå ôï äéðëÜóéï ôïõ ìéóèþìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ áêéíÞôïõ. Ôï åôÞóéï ðïóü ôùí ìéóèùìÜôùí äåí áíáãíùñßæåôáé ãéá Ýêðôùóç áðü ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ðñïóôßèåôáé ùò ëïãéóôéêÞ äéáöïñÜ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24344δ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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