Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη
σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε
κατά το οικονομικό έτος 2012 και θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που αποκτήσατε κατά
τη διάρκεια του 2011.
Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της δήλωσης (έντυπο Ε1) να
διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο με εκείνο του προηγούμενου έτους. Έγιναν ορισμένες απαραίτητες αλλαγές και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δε θα δυσκολευτείτε στη
συμπλήρωση του. Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε και για τα άλλα έντυπα που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου αυτού παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο
μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Για να μην υπάρξουν λάθη στην εκκαθάριση του φόρου λόγω πλημμελούς σύνταξης των
δηλώσεων από τους φορολογούμενους, παρακαλούμε να μελετηθεί το φυλλάδιο των
οδηγιών πριν την συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης. Παρακαλούμε επίσης για την
προσοχή σας ώστε η συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης να είναι ακριβής και ορθή.
Επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του
έτους 2011 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει
επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην
οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη
σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες
αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.
Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε
να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Τέλος, για θέματα που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες οι οποίες δίνονται μέσω αυτού του
φυλλαδίου, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

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

ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÎÅÔÁÓÇÓ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÙÍ
ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÁËËÇËÙÍ
ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ
Óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ëåéôïõñãåß åéäéêÞ åðéôñïðÞ, ãéá ôçí åîÝôáóç êáôáããåëéþí
óå âÜñïò ôùí Õðçñåóéþí (Öïñïëïãéêþí, Ôåëùíåéáêþí, Äçìïóéïíïìéêþí, Êôçìáôéêþí,
×çìéêþí êôë.) êáé ôùí õðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí.
Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí ôéò êáôáããåëßåò ôïõò, ãñáðôÜ Þ
ðñïöïñéêÜ, óôçí ðáñáêÜôù Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò áõôÞò, üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò
êáé þñåò (áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ, áðü þñá 7.30 ð.ì. - 15.30 ì.ì.).
Á. Ãñáììáôåßá ôçò ÅðéôñïðÞò óôçí ÁèÞíá
Ãéá êáôáããåëßåò ðïõ áöïñïýí õðáëëÞëïõò êáé Õðçñåóßåò üëùí ôùí ðåñéï÷þí ôçò ÅëëÜäïò.
Ôá÷. Ä/íóç: Εμμανουήλ Μπενάκη 13-16 & Νικηταρά 1, 10678 ÁèÞíá, 6ïò üñïöïò
ÔçëÝöùíá: 210-3231654, 210-5232390, 210-5244147
Fax:
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210-5239703

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÐÑÏËÏÃÏÓ
ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ: ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1 Ðïéïé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç
2 Ðþò äçëþíåôáé ôï åéóüäçìá
3 Ðþò êáé ðüôå õðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç
4 Ðïý õðïâÜëëåôáé ç äÞëùóç
5 Öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óõæýãùí-áíÞëéêùí Üãáìùí ðáéäéþí
6 Õðïëïãéóìüò êáé êáôáâïëÞ ôçò ïöåéëÞò
7 ÄéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ óõíõðïâÜëëïíôáé ìå ôç äÞëùóç.
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ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ: ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ 1 ÅÙÓ 11 ÔÇÓ ÄÇËÙÓÇÓ
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ÐÉÍÁÊÁÓ 3 Áöáßñåóç ðïóïý ëüãù áíáðçñßáò êôë. êáé ìåßùóç öüñïõ
ÐÉÍÁÊÁÓ 4 Öïñïëïãïýìåíá åéóïäÞìáôá
Á. Åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò
Â. Åéóüäçìá áðü ãåùñãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Ã. Åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Ä. Åéóüäçìá áðü åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá
Å. Åéóüäçìá áðü áêßíçôá
ÓÔ.Åéóüäçìá áðü êéíçôÝò áîßåò
Æ. Åéóüäçìá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò
ÐÉÍÁÊÁÓ 5 Ðñïóäéïñéóìüò åôÞóéáò ôåêìáñôÞò äáðÜíçò
Á. Ãενικά
Β. Αυτοκίνητα
Γ. Λοιπές δαπάνες
Δ. Μαχητό τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης
Ε. Λοιπές εξαιρέσεις από την εφαρμογή του τεκμήριου
ÐÉÍÁÊÁÓ 6 Ðñüóèåôá ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá - ÐïóÜ ðïõ ìåéþíïõí ôçí åôÞóéá äáðÜíç
ÐÉÍÁÊÁÓ 7 ÐïóÜ äáðáíþí ðïõ áöáéñïýíôáé áðü ôï óõíïëéêü åéóüäçìá
ÐÉÍÁÊÁÓ 8 ÐñïêáôáâëçèÝíôåò-ðáñáêñáôçèÝíôåò öüñïé
ÐÉÍÁÊÁÓ 9 Óôïé÷åßá ðñïóþðùí ðïõ óõíïéêïýí ìå ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò êáé ôïõò âáñýíïõí
ÐÉÍÁÊÁÓ 11 ÅðéóôñïöÞ öüñïõ
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ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ
ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. ÐÏÉÏÉ Å×ÏÕÍ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÇ ÍÁ ÕÐÏÂÁËËÏÕÍ ÄÇËÙÓÇ
Õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëåé öïñïëïãéêÞ äÞëùóç (Ýíôõðï Å1), Ý÷åé êÜèå öõóéêü ðñüóùðï, åöüóïí ôï åôÞóéï öïñïëïãïýìåíï åéóüäçìÜ ôïõ õðåñâáßíåé ôá 3000 åõñþ, äéêü ôïõ Þ ôçò óõæýãïõ ôïõ, êáèþò êáé üôáí
áõôü åßíáé ìéêñüôåñï áðü 3000 åõñþ, åöüóïí óôï óõíïëéêü åéóüäçìá ôïõ õðï÷ñÝïõ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé
æçìéÜ áðü åìðïñéêÞ Þ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που υπόκειται
σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα (ανεξάρτητως ποσού εισοδήματος).
ÅéäéêÜ, ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áðïêôïýí áðïêëåéóôéêÜ åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò, åöüóïí
Ý÷ïõí ôçí êáôïéêßá ôïõò óôçí ÅëëÜäá êáé äåí åìðßðôïõí óå ìßá áðü ôéò ðáñáêÜôù ðåñéðôþóåéò á´, å´, óô´,
και é´, λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των
5.000 ευρώ προκύπτει ότι äåí Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç μέχρι το ποσό αυτό.
Ôá öõóéêÜ ðñüóùðá, ðïõ êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá åßíáé áãñüôåò êáé Ý÷ïõí ôçí êáôïéêßá ôïõò óôçí ÅëëÜäá, õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç, åöüóïí ôï åôÞóéï êáèáñü ãåùñãéêü ôïõò åéóüäçìá õðåñâáßíåé
ôï ðïóü ôùí 3000 åõñþ.
Ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áðïêôïýí êáé ãåùñãéêü åéóüäçìá, ÷ùñßò íá åßíáé êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò, õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç, áíåîÜñôçôá áðü ôï ýøïò ôïõ êáèáñïý ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò
ðïõ áðïêôïýí Þ ôï ýøïò ôùí åðéäïôÞóåùí ðïõ ëáìâÜíïõí Þ ôï ýøïò ôïõ åðéóôñåöüìåíïõ öüñïõ ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò ðïõ åéóðñÜôôïõí.
ÁíåîÜñôçôá áðü ôï áí Ý÷ïõí öïñïëïãçôÝï Þ ü÷é åéóüäçìá Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá õðïâÜëëïõí äÞëùóç êáé:
á)
¼óïé áãïñÜæïõí áõôïêßíçôá, äßôñï÷á Þ ôñßôñï÷á áõôïêéíïýìåíá ï÷Þìáôá, ðëïßá áíáøõ÷Þò,
áåñïóêÜöç,εκτός απο όσους αγοράζουν ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαινουν το 67%. Όóïé Ý÷ïõí óôçí êõñéüôçôÜ ôïõò Þ ìå
ïðïéïäÞðïôå ôñüðï äéáôçñïýí óôçí êáôï÷Þ ôïõò åðéâáôéêü áõôïêßíçôï Ε.É.×. Þ öïñôçãü, (åêôüò
áðü áãñïôéêü öïñôçãü), Þ áõôïêßíçôï ìéêôÞò ÷ñÞóçò Þ áõôïêßíçôï ôýðïõ JEEP Þ áåñïóêÜöïò,
êüôåñï Þ èáëáìçãü Þ Üêáôï Þ óêÜöïò áíáøõ÷Þò, εκτός απο όσους έχουν στην κυριοτητά τους
ή διατηρούν ΕΙΧ αναπήρου, που απαλλάσεται απο τα τέλη κυκλοφορίας ή μονιμοι κάτοικοι
εξωτερικού που έχουν στην κυριοτητά ή κατοχή τους σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης,
êáèþò êáé üóïé ÷ñçóéìïðïéïýí ãéá ôéò áôïìéêÝò Þ ïéêïãåíåéáêÝò ôïõò áíÜãêåò ôÝôïéá ìåôáöïñéêÜ ìÝóá, ôá ïðïßá áíÞêïõí åßôå óôç óýæõãü ôïõò Þ óôá ðñïóôáôåõüìåíá ìÝëç ôïõò, åßôå óôéò
åôáéñßåò óôéò ïðïßåò ìåôÝ÷ïõí ùò åôáßñïé, äéá÷åéñéóôÝò åôáßñïé Þ ðñïêåéìÝíïõ ãéá Á.Å., åßíáé
ðñüåäñïé Þ äéïéêçôÝò Þ äéåõèýíïíôåò Þ åíôåôáëìÝíïé óýìâïõëïé áõôÞò.
â)
¼óïé áóêïýí áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá.
ã)
¼óïé ìåôÝ÷ïõí óå ðñïóùðéêÞ Þ ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò åôáéñßá Þ êïéíïðñáîßá Þ êïéíùíßá Þ áóôéêÞ åôáéñßá ðïõ áóêåß åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá.
ä)
¼óïé Ý÷ïõí áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç áêéíÞôùí ðÜíù áðü 600 åõñþ ôï ÷ñüíï.
å)
¼óïé áãïñÜæïõí áêßíçôá Þ áíåãåßñïõí ïéêïäïìÞ.
óô)
¼óïé äéáôçñïýí ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò êáôïéêßåò
æ)
¼óïé åßíáé êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò, åöüóïí ëáìâÜíïõí åðéäïôÞóåéò ðïóïý Üíù ôùí
1500 åõñþ, ãéá ðñïúüíôá öõôéêÞò ðáñáãùãÞò Þ 2250 åõñþ, ãéá ðñïúüíôá æùúêÞò ðáñáãùãÞò.
Åðßóçò, üóïé ëáìâÜíïõí êáëëéåñãçôéêÜ äÜíåéá ðÜíù áðü 5900 åõñþ Þ üôáí ôï ÷ñåùóôéêü õðüëïéðï ôïõ ëïãáñéáóìïý ôïõò áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò óôçí ôñÜðåæá, ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò õðåñâáßíåé ôá 5900 åõñþ.
ç)
¼óïé Ý÷ïõí Üäåéá ôçò áñìüäéáò áñ÷Þò íá ðùëïýí áãáèÜ ðëáíïäßùò Þ óôéò ëáúêÝò áãïñÝò.
è)
¼óïé åßíáé êýñéïé Þ åðéêáñðùôÝò Þ íïìåßò Þ êÜôï÷ïé ãåùñãéêÞò ãÞò, ôçí ïðïßá êáëëéåñãïýí õðü êÜëõøç (èåñìïêÞðéá), åöüóïí áõôÞ Ý÷åé Ýêôáóç áðü äýï (2) óôñÝììáôá êáé ðÜíù, êáèþò êáé
üóïé åéóÝðñáîáí ìÝóá óôï 2011, åðéóôñåöüìåíï öüñï ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò áðü 881 åõñþ êáé
ðÜíù.
é)
¼ðïéïò ðñïóêëçèåß ìå Ýããñáöï ôïõ ðñïúóôáìÝíïõ ôçò áñìüäéáò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ï êáëïýìåíïò õðï÷ñåïýôáé íá õðïâÜëåé ôéò ïéêåßåò äçëþóåéò ìÝóá
óå ðñïèåóìßá 30 çìåñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò åðßäïóçò óå áõôüí ôçò ïéêåßáò ðñüóêëçóçò

4

Λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των
5.000 ευρώ προκύπτει ότι εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση το φυσικό πρόσωπο
που το εισόδημά του είναι μέχρι 5.000 ευρώ και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. , όπως κατοικίες, αυτοκίνητα Ι.Χ, ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη κ.λ.π.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού των 5.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το οποίο υπολογίζεται κατα το ήμισυ για τον κάθε σύζυγο.

2. ÐÙÓ ÄÇËÙÍÅÔÁÉ ÔÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ

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

3. ÐÙÓ ÊÁÉ ÐÏÔÅ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ

Ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé óå äýï áíôßôõðá óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò
(Ä.Ï.Õ.) ðñïóùðéêþò áðü ôï öïñïëïãïýìåíï Þ áðü ðñüóùðï åéäéêÜ åîïõóéïäïôçìÝíï ãé’áõôü Þ óôÝëíåôáé
ôá÷õäñïìéêÜ ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ Þ õðïâÜëëåôáé çëåêôñïíéêÜ ìÝóù äéáäéêôýïõ. Η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που
ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία,που η
δήλωσή του υποβάλλεται απο εξουσιοδοτημένο λογιστή. Επίσης, η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτύου θα καταστεί υποχρεωτική και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο με εισόδημα πάνω από ένα
ορισμένο όριο που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπ. Οικονομικών.
Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μπορει να πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας απο την ημέρα λήξης της προθεσμίας αυτής.
Για το οικον. έτος 2012 οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών,
γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κλπ), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο
ψηφίο του ΑΦΜ τους, λήγουν στις 15 Ιουνίου 2012.

4. ÐÏÕ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ Ç ÄÇËÙÓÇ

Ç äÞëùóç ðñÝðåé íá õðïâëçèåß óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ôïõ öïñïëïãïõìÝíïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï öïñïëïãïýìåíïò áóêåß áôïìéêÜ, åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá èá õðïâëçèåß óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç Ýäñá
ôçò êýñéáò åðé÷åßñçóçò Þ ôïõ êýñéïõ åðáããÝëìáôüò ôïõ êáôÜ ôï ÷ñüíï õðïâïëÞò ôçò äÞëùóçò.
¼óïé öïñïëïãïýìåíïé óõììåôÝ÷ïõí óå ðñïóùðéêÝò åôáéñßåò, Å.Ð.Å., êïéíùíßåò, êïéíïðñáîßåò êôë. ôç äÞëùóÞ ôïõò èá ôçí õðïâÜëëïõí óôç Ä.Ï.Õ. ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç êáôïéêßá ôïõò êáé ü÷é óôç Ä.Ï.Õ.
ôçò ðåñéöÝñåéáò ðïõ âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò åôáéñßáò, êïéíùíßáò, êïéíïðñáîßáò êôë.
ÅéäéêÜ ãéá ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò ðïõ êáôïéêïýí óôï åîùôåñéêü êáé áðïêôïýí åéóïäÞìáôá óôçí ÅëëÜäá, áñìüäéïò ãéá ôçí ðáñáëáâÞ ôçò äÞëùóçò åßíáé:
á) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ áóêïýí óôçí ÅëëÜäá áôïìéêÜ åìðïñéêÞ åðé÷åßñçóç ãåíéêÜ
Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá, ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò äçìüóéáò ïéêïíïìéêÞò õðçñåóßáò ôçò ðåñéöÝñåéáò üðïõ

5

âñßóêåôáé ç Ýäñá ôçò êýñéáò åðé÷åßñçóÞò ôïõò Þ ôïõ êýñéïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò, êáôÜ ðåñßðôùóç.
â) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá üëá ôá Üëëá öõóéêÜ ðñüóùðá:
áá) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. Êáôïßêùí Åîùôåñéêïý, (Ìåôóüâïõ 4 Ô.Ê. 106 82 ÁèÞíá - ôçë.
8204604, Åéóüäçìá -8204603 - 8204627, Ìçôñþï 8204606 - FAX 8204630) åöüóïí üìùò ï
áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå Ä.Ï.Õ. ôçò
ðåñéï÷Þò ôïõ Íïìïý ÁôôéêÞò.
ââ) Ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò Ýäñáò ôçò ðñùôåýïõóáò ïðïéïõäÞðïôå íïìïý ôçò ×þñáò,
åöüóïí ï áíôéðñüóùðïò ðïõ Ý÷ïõí ïñßóåé õðÜãåôáé ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò óå ïðïéáäÞðïôå
Ä.Ï.Õ. ôïõ íïìïý áõôïý. Áí ëåéôïõñãïýí óå êÜðïéá ðñùôåýïõóá íïìïý ðåñéóóüôåñåò Ä.Ï.Õ., áñìüäéïò
åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Á´ Ä.Ï.Õ. ôçò ðñùôåýïõóáò áõôïý ôïõ íïìïý, åêôüò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò
üðïõ áñìüäéïò åßíáé ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò È´ Ä.Ï.Õ. Èåóóáëïíßêçò.
ãã) Óôá íçóéÜ ôùí íïìþí ÁôôéêÞò, ÄùäåêáíÞóïõ, ËÝóâïõ, Ìáãíçóßáò, ÊáâÜëáò, ÊÝñêõñáò,
ÊåöáëëïíéÜò, ÊõêëÜäùí êáé ÓÜìïõ, åêôüò ôùí íçóéþí óôá ïðïßá âñßóêåôáé ç ðñùôåýïõóá ôùí íïìþí
áõôþí, áñìüäéá åßíáé ç Ä.Ï.Õ. êÜèå íçóéïý ãéá ôïõò êáôïßêïõò åîùôåñéêïý, ôùí ïðïßùí ïé áíôéðñüóùðïé
õðÜãïíôáé óå áõôÞí áíôßóôïé÷á, ùò ðñïò ôç öïñïëïãßá åéóïäÞìáôïò.
Óôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßðôùóç â´ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ åßíáé êÜôïéêïé
áëëïäáðÞò êáé óõììåôÝ÷ïõí óå ïìüññõèìåò êáé åôåñüññõèìåò åôáéñßåò, óå êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ ðïõ
áóêïýí åðé÷åßñçóç Þ åðÜããåëìá, óå áóôéêÝò êåñäïóêïðéêÝò Þ ìç åôáéñßåò, óå óõììåôï÷éêÝò Þ áöáíåßò, óå
êïéíïðñáîßåò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí Þ óå Üëëá íïìéêÜ
ðñüóùðá, üðùò Å.Ð.Å., óùìáôåßá êôë., ðïõ Ý÷ïõí Ýäñá óôçí ÅëëÜäá.
Ï öïñïëïãïýìåíïò ïñßæåé ôïí áíôéðñüóùðü ôïõ óôçí ÅëëÜäá ìå ôçí áíáãñáöÞ ôùí óôïé÷åßùí áõôïý
óôçí Ýíäåéîç ôïõ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ ôïõ ðßíáêá 1 ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò (Ýíôõðï Å1).
Ìå ôïí ïñéóìü ôïõ áíôéðñïóþðïõ äå ìåôáèÝôåôáé ç õðï÷ñÝùóç ôïõ áëëïäáðïý ãéá õðïâïëÞ äÞëùóçò
öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò, óôïí áíôéðñüóùðï. Ï ôåëåõôáßïò ìðïñåß íá õðïâÜëåé ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò
åéóïäÞìáôïò ôïõ áëëïäáðïý ôïí ïðïßï áíôéðñïóùðåýåé ìüíïí åöüóïí äéáèÝôåé ó÷åôéêÞ åîïõóéïäüôçóç
ðñïò ôïýôï (ðáñÜãñáöïò 1 Üñèñïõ 62 í. 2238/1994).
¼óïé ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðáñáðÜíù ðåñßðôùóç â, êáèþò êáé ïé ðñïîåíéêïß õðÜëëçëïé ôïõ ÊñÜôïõò
ðïõ õðçñåôïýí óôï åîùôåñéêü, ìðïñïýí íá åðéäþóïõí ôç äÞëùóÞ ôïõò óôçí ðñïîåíéêÞ áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
ðïõ äéáìÝíïõí, ç ïðïßá ïöåßëåé íá ôç äéáâéâÜóåé óôïí ðñïúóôÜìåíï ôçò áñìüäéáò Ä.Ï.Õ.
Ïé öïñïëïãïýìåíïé õðï÷ñåïýíôáé íá åíçìåñþóïõí ôï ôìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ. ôçò êáôïéêßáò Þ ôïõ ôüðïõ Üóêçóçò ôïõ åðáããÝëìáôüò ôïõò ãéá êÜèå áëëáãÞ äéåýèõíóçò ìå ôçí õðïâïëÞ ôïõ ó÷åôéêïý åíôýðïõ.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Åöüóïí äåí åßóôå åðéôçäåõìáôßáò êáé óôç äÞëùóç ðïõ ëÜâáôå åßíáé ãñáììÝíç ç ðáëéÜ óáò
äéåýèõíóç, ãñÜøôå ôç íÝá äéåýèõíóç äéïñèþíïíôáò ôá ðñïåêôõðùìÝíá óôïé÷åßá ôïõ ðßíáêá 1. Óôçí
ðåñßðôùóç áõôÞ äåí åßíáé áðáñáßôçôç ç õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò ìåôáâïëÞò óôï ÔìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ.
Ç äéáäéêáóßá áõôÞ éó÷ýåé ìüíï ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá õðïâïëÞò ôùí öïñïëïãéêþí äçëþóåùí.

5. ÖÏÑÏËÏÃÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÓÕÆÕÃÙÍ - ÁÍÇËÉÊÙÍ ÁÃÁÌÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ

1. Ôï åéóüäçìá ôïõ åíüò óõæýãïõ ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ óõæýãïõ óôï üíïìÜ ôïõ êáé
öïñïëïãåßôáé ìáæß üôáí ðñïÝñ÷åôáé áðü åðé÷åßñçóç ðïõ åîáñôÜôáé ïéêïíïìéêÜ áðü ôïí Üëëï óýæõãï.
2. Ôï åéóüäçìá ôùí áíÞëéêùí Üãáìùí ðáéäéþí äçëþíåôáé êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ
Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï óõíïëéêü åéóüäçìá. Áí ïé ãïíåßò Ý÷ïõí ßóï ðïóü óõíïëéêïý åéóïäÞìáôïò, ôï åéóüäçìá
ôïõ áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðñïóôßèåôáé óôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá ôïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôüò Ý÷åé ÷Üóåé ôç ãïíéêÞ
ìÝñéìíá, ðñïóôßèåôáé óôï åéóüäçìá ôïõ Üëëïõ ãïíÝá êáé öïñïëïãåßôáé óôï üíïìÜ ôïõ. Κατά τον ίδιο τρόπο
δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες (παππούς-γιαγιά), στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων. Êáôåîáßñåóç, öïñïëïãåßôáé ÷ùñéóôÜ ôï åéóüäçìá ôïõ
áíÞëéêïõ Üãáìïõ ðáéäéïý ðïõ ðñïÝñ÷åôáé á) áðü ôçí ðáñï÷Þ ôçò ðñïóùðéêÞò ôïõ åñãáóßáò â) áðü
ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü êëçñïíïìéÜ Þ áðü äùñåÜ, åêôüò áðü ôéò äùñåÝò
êáé ôéò ãïíéêÝò ðáñï÷Ýò ðïõ ôïõ Ýãéíáí áðü ôïõò ãïíåßò ôïõ, ôá ïðïßá öïñïëïãïýíôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá
ðïõ ôïõ ôá ðáñá÷þñçóå ã) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü áðü äùñåÝò Þ ãïíéêÝò
ðáñï÷Ýò, ðïõ Ýãéíáí ó’áõôü áðü ãïíÝá ôïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé áðïâéþóåé êáôÜ ôï ÷ñüíï ðïõ ðñïêýðôåé ôï
åéóüäçìá áðü áõôÜ ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ä) áðü óýíôáîç ëüãù èáíÜôïõ ôïõ ðáôÝñá Þ ôçò ìçôÝñáò ôïõ
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å) áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óå áõôü, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, ùò õðïêáôÜóôáôá
ôùí ðáñáðÜíù ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí, ðïõ áíÞêáí óôï áíÞëéêï êáé åêðïéÞèçêáí, ìå åîáßñåóç ôï
åéóüäçìá áðü õðïêáôÜóôáôá ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé óôï áíÞëéêï áðü ÷áñéóôéêÝò
ðáñï÷Ýò áðü ôïõò ãïíåßò, ïðüôå öïñïëïãåßôáé óôï üíïìá ôïõ ãïíÝá ðïõ ôï ðáñá÷þñçóå (õðïêáôÜóôáôï
åßíáé ôï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ðïõ ðåñéÝñ÷åôáé óôï áíÞëéêï ìåôÜ áðü ôçí åêðïßçóç, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ
áðüöáóç, ðåñéïõóéáêïý óôïé÷åßïõ ðïõ ôïõ áíÞêåé). Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò õðïâÜëëåôáé áðü ôï íüìéìï
åêðñüóùðï ôïõ áíçëßêïõ ÷ùñéóôÞ öïñïëïãéêÞ äÞëùóç, óôï üíïìá ôïõ áíçëßêïõ, óôï ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ
õðÜñ÷åé ç öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç.
Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δηλωσή του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που
προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε
αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

6. ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÂÏËÇ ÔÇÓ ÏÖÅÉËÇÓ

Áðü ôçí åêêáèÜñéóç ôçò äÞëùóçò ìðïñåß íá ðñïêýøåé õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò (÷ñåùóôéêü õðüëïéðï)
Þ äéêáßùìá åðéóôñïöÞò ÷ñçìÜôùí (ðéóôùôéêü õðüëïéðï). Ôï óýíïëï ôçò ïöåéëÞò êáôáâÜëëåôáé óå ôñåéò (3)
ßóåò äüóåéò áðü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç êáôáâÜëëåôáé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò,çìÝñá ôïõ åðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ êáé ç êáèåìéÜ áðü ôéò åðüìåíåò ôçí ôåëåõôáßá
åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ôñßôïõ êáé ðÝìðôïõ ìÞíá, áíôéóôïß÷ùò, áðü ôç âåâáßùóç
ôïõ öüñïõ. Áí ï öüñïò âåâáéþíåôáé ôïõò ìÞíåò Áýãïõóôï êáé ÓåðôÝìâñéï ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò,
êáôáâÜëëåôáé óå äýï (2) ßóåò äüóåéò áðü ôéò ïðïßåò ç ðñþôç êáôáâÜëëåôáé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç,
ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ åðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ êáé ç äåýôåñç ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ôñßôïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ öüñïõ. Áí ï
öüñïò âåâáéþíåôáé ôï ìÞíá Ïêôþâñéï ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò êáé ìåôÜ, êáôáâÜëëåôáé åöÜðáî ìÝ÷ñé
ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ìåèåðüìåíïõ ìÞíá áðü ôç âåâáßùóç ôïõ
öüñïõ. Áí ç óõíïëéêÞ ïöåéëÞ åßíáé ìÝ÷ñé 300 åõñþ ãéá ôïí ßäéï êáé ãéá ôç óýæõãü ôïõ áèñïéóôéêÜ, ìðïñåß
íá êáôáâëçèåß ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç, ãéá ôéò äçìüóéåò õðçñåóßåò, çìÝñá ôïõ ìåèåðüìåíïõ ìÞíá
áðü ôç âåâáßùóç.
Εάν ο οφειλόμενος, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της
πρώτης δόσης ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό
1,5%.
Áí ðñïêýøåé ðéóôùôéêü õðüëïéðï áõôü èá åðéóôñáöåß ìÝóù ôùí ôñáðåæþí, üðùò ðåñéãñÜöåôáé ðáñáêÜôù óôç óõìðëÞñùóç ôïõ ðßíáêá 11 ôçò äÞëùóçò. Ôïíßæåôáé üôé áí ôï åðéóôñåöüìåíï ðïóü ðñïÝñ÷åôáé
áðü ðñïêáôáâïëÞ ðñïçãïýìåíïõ Ýôïõò ðïõ äåí åîïöëÞèçêå Þ äåí åßíáé ãíùóôüò ï ôñüðïò åîüöëçóÞò
ôçò Þ áí áõôü åßíáé Üíù ôùí 1500 åõñþ, êáèþò êáé áí õðÜñ÷åé ïðïéáäÞðïôå ïöåéëÞ óôï Äçìüóéï, ç åðéóôñïöÞ ôùí ÷ñçìÜôùí èá êáèõóôåñÞóåé, ãéáôß ðñÝðåé íá ðñïçãçèïýí ïñéóìÝíåò åíäïûðçñåóéáêÝò åíÝñãåéåò êáé ìåôÜ íá äïèåß ç ó÷åôéêÞ åíôïëÞ.
Ïäçãßåò ãéá ôïí ôñüðï åîüöëçóçò ôïõ öüñïõ äßíïíôáé óôç óåëßäá 63.

7. ÄÉÊÁÉÏËÏÃÇÔÉÊÁ ÐÏÕ ÓÕÍÕÐÏÂÁËËÏÍÔÁÉ ÌÅ ÔÇ ÄÇËÙÓÇ

1. ¼ëá ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ óõíõðïâÜëëïíôáé ìå ôçí åôÞóéá äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò
ðñÝðåé íá åßíáé äéáôõðùìÝíá óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá. Áí ï åêäüôçò áõôþí ôùí äéêáéïëïãçôéêþí åßíáé
áëëïäáðüò, ãåíéêÜ, ìáæß ìå êáèÝíá áðü áõôÜ ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé êáé ìåôÜöñáóÞ
ôïõ óôá ÅëëçíéêÜ.
Ç ìåôÜöñáóç áõôÞ ìðïñåß íá ãßíåôáé áðü ïðïéáäÞðïôå Áñ÷Þ, ãåíéêÜ Þ ðñüóùðï ðïõ Ý÷åé ôï ó÷åôéêü äéêáßùìá.
2. Ç õðïâïëÞ ôùí ðéï ðÜíù äéêáéïëïãçôéêþí ãßíåôáé ìå ôá ðñùôüôõðá ôùí ó÷åôéêþí ôéìïëïãßùí
Þ áðïäåßîåùí.
3. Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ áðáéôïýíôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç êáèïñßæïíôáé åßôå áðåõèåßáò áðü äéÜôáîç
ôïõ íüìïõ, åßôå áðü õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé äéáôáãÝò, êáèþò êáé ôçí áðüöáóç ãéá ôïí ôýðï êáé ðåñéå÷üìåíï ôçò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ïéêïí. Ýôïõò 2012. Áí êÜðïéï äéêáéïëïãçôéêü ðïõ áðáéôåßôáé Ý÷åé óõíõðïâëçèåß ìå äÞëùóç ðñïçãïýìåíïõ ïéêïí. Ýôïõò, ç ïðïßá õðïâëÞèçêå óôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ
áñ÷Þ, ìðïñåß íá ãßíåé ó÷åôéêÞ ñçôÞ áíáöïñÜ. Áí üìùò áõôü ôï äéêáéïëïãçôéêü Ý÷åé õðïâëçèåß óå Üëëç
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Ä.Ï.Õ. ðñÝðåé íá õðïâëçèåß íÝï, Ýóôù óå êõñùìÝíï öùôïáíôßãñáöï ôïõ ðñùôïôýðïõ.
4. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά, τα οποία
φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν.

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ
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¼ëåò ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 1 ðñÝðåé íá óõìðëçñùèïýí ìå ÊÅÖÁËÁÉÁ ãñÜììáôá.
Óôç äÞëùóç ðïõ ëÜâáôå ôá÷õäñïìéêÜ Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß áðü ôçí õðçñåóßá ôá óôïé÷åßá óáò
(õðï÷ñÝïõ-óõæýãïõ). ÅÜí óôçí ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç õðÜñ÷ïõí ëÜèç óôá óôïé÷åßá áõôÜ, ðñÝðåé íá ôá
äéïñèþóåôå åíþ óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷ïõí ðñïåêôõðùèåß ôá óôïé÷åßá ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå
íá ôá óõìðëçñþóåôå. Ôï åðþíõìï ôçò óõæýãïõ ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé üðùò êáé óôçí ôáõôüôçôá.
ÅÜí óôçí ðñïåêôõðùìÝíç äÞëùóç öáßíåôáé üôé Ý÷åôå äçëþóåé ôï üíïìá ôïõ óõæýãïõ (ãõíáßêåò óå
÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç Þ äéáæåõãìÝíåò ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìç áëëÜîåé ôáõôüôçôá), áíôéêáôáóôÞóôå ôï üíïìá
ôïõ óõæýãïõ ìå ôï üíïìá ôïõ ðáôÝñá. Ïé óôñáôéùôéêïß, ïé áóôõíïìéêïß, ïé ëéìåíéêïß, ïé ðõñïóâÝóôåò ðïõ äåí
áíáãñÜöïõí áñéèìü áóôõíïìéêÞò ôáõôüôçôáò, õðï÷ñåïýíôáé óôçí áíáãñáöÞ ôçò õðçñåóéáêÞò ôáõôüôçôáò.
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÊáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá õðïâïëÞò ôùí äçëþóåùí öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò äéüñèùóç ôùí
áôïìéêþí óôïé÷åßùí ôùí öïñïëïãïõìÝíùí ðïõ áöïñïýí - Ä/íóç êáôïéêßáò êáèþò êáé ïéêïãåíåéáêÞò
êáôÜóôáóçò ìðïñåß íá ãßíåé åðß ôïõ åíôýðïõ Å1 ôçò äÞëùóçò, ÷ùñßò íá Ý÷åé ðñïçãçèåß ç õðïâïëÞ ôçò
äÞëùóçò ìåôáâïëÞò óôï ÔìÞìá Ìçôñþïõ ôçò Ä.Ï.Õ., üðùò ïñßæïõí ïé êåßìåíåò äéáôÜîåéò ôçò Á.Õ.Ï.
1027411/842/ÄÌ/26-2-98 «Ðåñß ÁÖÌ».
Óå êÜèå ðåñßðôùóç ôïíßæåôáé üôé åÜí ïé ðáñáðÜíù ìåôáâïëÝò Ý÷ïõí äçëùèåß Ýãêáéñá óôï ÔìÞìá
Ìçôñþïõ ôçò áñìüäéáò Ä.Ï.Õ., ðñéí áðü ôç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí äçëþóåùí ðïõ óçìåéþíïíôáé
ìáæéêÝò ðñïóåëåýóåéò ðïëéôþí óôéò Ä.Ï.Õ. êáé êáôÜ óõíÝðåéá åðéâáñýíóåéò ôùí óõíáëëáãþí,
áðïöåýãåôå ôçí ôáëáéðùñßá.
Óçìåéþíåôáé üôé ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóïõí áðáñáßôçôá ôï ðáñáëëçëüãñáììï ìå
ôçí Ýíäåéîç “Áñéèìüò Öïñïë. Ìçôñ. Óõæýãïõ” ìå ôïí Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ åöüóïí ôçò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß
Á.Ö.Ì. åßôå ëüãù õðïâïëÞò äÞëùóçò Ýíáñîçò åðáããÝëìáôïò (åìðïñéêÞ äñáóôçñéüôçôá Þ åëåõèÝñéï åðÜããåëìá) åßôå ëüãù õðïâïëÞò óôï ðáñåëèüí, ðñéí áðü ôç óýíáøç ãÜìïõ, äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò,
åßôå áðü Üëëç áéôßá (ð.÷. áãïñÜ åðéâáôéêïý áõôïêéíÞôïõ éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò êôë.). Óå êáìéÜ ðåñßðôùóç, ðñïêåéìÝíïõ ãéá Ýããáìç, äå èá ãñÜöåôáé óôï ôåôñáãùíßäéï áõôü ï Á.Ö.Ì. ôïõ óõæýãïõ ôçò, áëëÜ èá
óõìðëçñþíåôáé ìüíï ìå ôï äéêü ôçò Á.Ö.Ì.
ÐÑÏÓÏ×Ç: 1) Ãéá ôïí õðü÷ñåï: ç äéåýèõíóç åðáããÝëìáôïò óõìðëçñþíåôáé ìüíï áðü üóïõò áðïêôïýí
åéóüäçìá áðü åðé÷åéñÞóåéò ãåíéêÜ êáé åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá, åíþ ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò
óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üëïõò áíåîáéñÝôùò ôïõò öïñïëïãïýìåíïõò.
2) Ãéá ôç óýæõãï: óõìðëçñþíåôáé êáôÜ ðåñßðôùóç ç äéåýèõíóç êáôïéêßáò Þ ôïõ
åðáããÝëìáôïò, åöüóïí åßíáé åðéôçäåõìáôßáò.
ÅðéðëÝïí åÜí åßóôå Ýããáìïò ðñÝðåé íá óçìåéþóåôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÅÃÃÁÌÏÓ”.
(Ìç óçìåéþíåôå “×” áí åßóôå äéáæåõãìÝíïò Þ âñßóêåóôå óå ÷çñåßá Þ óå äéÜóôáóç).
Åðßóçò, ôá óôïé÷åßá ôïõ åêðñïóþðïõ (êçäåìüíá, áíôéðñïóþðïõ, äéêáóôéêïý óõìðáñáóôÜôç, ðñïóùñéíïý
äéá÷åéñéóôÞ Þ óýíäéêïõ ðôþ÷åõóçò êôë.) Þ áíôéêëÞôïõ, åöüóïí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç õðïâïëÞò äÞëùóçò ãéá
ôá åéóïäÞìáôá:
á) Ðñïóþðïõ ðïõ êáôïéêåß óôçí áëëïäáðÞ êáé áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ðçãÞ ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÅëëÜäá.
â) Áíçëßêïõ Þ ðñïóþðïõ ðïõ Ý÷åé õðïâëçèåß óå äéêáóôéêÞ óõìðáñÜóôáóç.ã) Ðñïóþðïõ ðïõ áðåâßùóå, ãéá
ôï ïðïßï ç öïñïëïãéêÞ äÞëùóç õðïâÜëëåôáé áðü ôïõò êëçñïíüìïõò ôïõ. ä) Ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò.
å) Áðü ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß õðü ìåóåããýçóç Þ âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç åðéäéêßáò.
óô) ÖïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ êáôïéêåß åêôüò ôçò ðåñéöÝñåéáò ôçò Ä.Ï.Õ. óôçí ïðïßá õðïâÜëëåé ôç öïñïëïãéêÞ
ôïõ äÞëùóç.
Åðßóçò, ôï ðáñáëëçëüãñáììï ìå ôçí Ýíäåéîç “Áñéèìüò Öïñïë. Ìçôñ. Åêðñ/ðïõ” áöïñÜ ôïí Á.Ö.Ì. ôïõ
åêðñïóþðïõ êáé óõìðëçñþíåôáé áðáñáßôçôá, åöüóïí âÝâáéá áíáãñÜöïíôáé óôïé÷åßá åêðñïóþðïõ óôï óþìá ôçò äÞëùóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ åêðñüóùðïò åßíáé ãõíáßêá èá óõìðëçñþóåé óôï ðåäßï áõôü ôï äéêü
ôçò Á.Ö.Ì.
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Óôïí ðßíáêá áõôü åßíáé óõãêåíôñùìÝíåò êÜðïéåò ðëçñïöïñßåò, ïé ïðïßåò åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá ôï óùóôü
õðïëïãéóìü ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò.
Ï ðßíáêáò áõôüò óõìðëçñþíåôáé ìüíï óå êáôáöáôéêÞ ðåñßðôùóç, ïðüôå èá óçìåéþíåôå “×” ðÜíù
óôç ëÝîç “ÍÁÉ”. Óå áñíçôéêÞ ðåñßðôùóç äå èá óçìåéþíåôå ôßðïôá, εκτός ôïõ êùäéêïý 010 ðïõ
ðñïâëÝðåôáé äéáãñÜìéóç óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá ôçëåöùíéêÞò
êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò ôçò äÞëùóçò.
Êùäéêïß 327-328. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ και ç óýæõãüò óáò õðïâÜëλåôå äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ãéá ðñþôç öïñÜ.
Êùäéêïß 319-320. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå êÜôïéêïò åîùôåñéêïý ï ßäéïò Þ και ç
óýæõãüò óáò και áðïêôÞóáôå åéóüäçìá óôçí ÅëëÜäá. Óõìðëçñþíåôáé êáé üôáí ç äÞëùóç õðïâÜëëåôáé åðåéäÞ Ý÷åôå óôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ óáò óôçí ÅëëÜäá åðéâáôéêü áõôïêßíçôï éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò ðïõ äåí áðáëëÜóóåôáé áðü ôην αντικειμενική δαπάνη Þ
áãïñÜóáôå áõôïêßíçôï Þ áêßíçôï Þ áíåãåßñåôå ïéêïäïìÞ êëð. ή διατηρείτε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τ.μ., ÷ùñßò íá
Ý÷åôå ðñáãìáôéêü åéóüäçìá.
Êùäéêοί 023-024. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάν ο ίδιος ή και η σύζυγός σας είστε δημόσιος
υπάλληλος που υπηρετείτε στην αλλοδαπή ή υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών
ή λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της
Μ.Ε.Α., στις ΕυρωπαLκές Κοινότητες ή στρατιωτικός που υπηρετείτε στην αλλοδαπή, ή
υπάλληλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ή του Εθνικού
Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετείτε στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες. Επίσης σημειώστε “Χ” εάν διαμένετε σε οίκο
ευγηρίας, ή είστε φυλακισμένος ή είστε κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαικής
Ένωσης και αποκτάτε εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός σας.
Êùäéêüò 329.
Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êçäåìüíáò
ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò, ìåóåããõïý÷ïò, ðñïóùñéíüò äéá÷åéñéóôÞò, Þ óýíäéêïò
ðôþ÷åõóçò.
Êùäéêüò 330.
Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò åðßôñïðïò,
êçäåìüíáò áíçëßêïõ Þ äéêáóôéêüò óõìðáñáóôÜôçò.
Êùäéêüò 331.
Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí õðïâÜëëåôå ôç äÞëùóç ùò êëçñïíüìïò ôïõ
öïñïëïãïõìÝíïõ ðïõ áðåâßùóå.
Êùäéêïß 011-012. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ìÝóá óôï 2011 ðÞñáôå êÜðïéï ðïóü óôåãáóôéêïý
åðéäüìáôïò áðü ôïí åñãïäüôç óáò, áíåîÜñôçôá áðü ôï áí ÷ïñçãÞèçêå για üëï ôï ÷ñüíï Þ
για ìåñéêïýò ìÞíåò, êáèþò êáé áí öïñïëïãÞèçêå ùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò
Þ ü÷é.
Êùäéêïß 013-014. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, εάν εσείς ή και η σύζυγός σας είστε συνταξιούχοι
και έχετε γεννηθεί μέχρι 31-12-1946.
Êùäéêïß 015-016. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, åöüóïí áðïêôÞóáôå åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò
õðçñåóßåò (ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, óõíôÜîåéò êôë.) êáé ðñïóöÝñáôå õðçñåóßåò Þ
êáôïéêÞóáôå, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá åííÝá ìÞíåò ìÝóá óôï 2011 óå ðåñéï÷Þ ðïõ âñßóêåôáé
óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò
êáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå æþíç âÜèïõò 20 ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç ìåèïñéáêÞ
ãñáììÞ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëáò, Êéëêßò,
Óåññþí êáé ÄñÜìáò. Óçìåéþíåôáé üôé áí ìéá ðüëç Þ Ýíá ÷ùñéü âñßóêåôáé êáôÜ Ýíá ôìÞìá
ìüíï ìÝóá óôç æþíç ôùí 20 ÷éëéïìÝôñùí, τï äéêáßùìá ôçò ðñïóáýîçóçò ôùí ðïóþí
ìåßùóçò ôïõ öüñïõ το Ý÷ïõí üëïé üóïé êáôïéêïýí Þ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò óôçí ðüëç áõôÞ
Þ ôï ÷ùñéü. Τις προNποθέσεις αυτές μπορεί να τις έχει και ο ένας μόνο εκ των συζύγων.
Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé áðü üóïõò äçëþíïõí ôÝêíá ðïõ ôïõò âáñýíïõí.
Êùäéêïß 017-018. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάν εσείς ή και η σύζυγός σας γεννηθήκατε από
1-1-1981 και μετά.
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Êùäéêïß 021-022. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείς ή και η σύζυγός σας έχετε υποπέσει σε
παραβάσεις των περιπτ.α’ και η’ της παραγρ.8 και των περιπτ. α’ και β’ της παραγράφ.
10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, (μη έκδοση στοιχείου, μη καταχώρηση ή ανακριβής
καταχώρηση στοιχείων, έκδοση πλαστού ή εικονικού στοιχείου, λήψη εικονικού
στοιχείου, νόθευση φορολογικού στοιχείου, καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων
χωρίς φορολογικό στοιχείο) που αφορούν τη χρήση 1-1-2011 έως 31-12-2011, εφόσον
σας έχουν κοινοποιηθεί μέχρι τη λήξη υποβολής της δήλωσης.
Êùäéêïß 025-026. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείς ή και η σύζυγός σας εμπίπτετε στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3842/2010, με τις οποίες δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις που μειώνεται ο κύκλος εργασιών προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό
τους.
Êùäéêïß 007-008. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” και στα δύο τετραγωνίδια εάí ο ίδιος και η σύζυγός
σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πλυθησμό κάτω απο 3.100 κατοίκους. Σε αυτήν την
περίπτωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της
Κοινότητας οτι είστε γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικείτε μόνιμα στην
περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω
απο 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Στην περίπτωση που ο
ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνο ο άλλος σύζυγος εφόσον ο ίδιος και η οικογένειά του- τέκνα κτλ., κατοικούν
μόνιμα στο νησί, οπότε σημειώνετε “Χ” στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Êùäéêüò 617.
Óημειώστε “Χ” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” εφόσον μεταβλήθηκε η περιουσιακή σας κατάσταση ή άλλα στοιχεία του Ε9 το 2011 και υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2012. Αναλυτικότερες οδηγίες παρατίθενται
στη σελ.51 του φυλλαδίου.
Êùäéêïß 385-386. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå êÜôïéêïé ÷þñáò - ìÝëïõò ôçò Å.Å. ï ßäéïò
Þ και ç óýæõãüò óáò και áðïêôÞóáôå óôçí ÅëëÜäá ðÜíù áðü ôï 90% ôïõ óõíïëéêïý
ðáãêüóìéïõ åéóïäÞìáôüò óáò.
Êùäéêïß 029-030. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” εάí εσείς ή και η σύζυγός σας έχετε περιουσία
(ακίνητα, καταθέσεις κτλ.) στο εξωτερικό.
Êùäéêïß 905-906. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò åßóôå ôõöëïß êáé ãåíéêÜ
âñßóêåóôå äéáñêþò óå êáôÜóôáóç ðïõ áðáéôåß óõíå÷Þ åðßâëåøç, ðåñéðïßçóç êáé
óõìðáñÜóôáóç Üëëùí ðñïóþðùí (áðüëõôïò áíáðçñßá). Åðßóçò êáé üôáí åßóôå ïëéêþò
ôõöëïß Þ ðáñïõóéÜæåôå âáñéÝò êéíçôéêÝò áíáðçñßåò, ðïõ õðåñâáßíïõí óå ðïóïóôü ôï
ïãäüíôá ôïéò åêáôü (80%). Ôá áðáëëáóóüìåíá ðïóÜ ôùí ðéï ðÜíù ðñïóþðùí èá
ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíáãñáöåß óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 659-660 ôïõ ðßíáêá 6 ôçò
äÞëùóçò åíþ ï ôõ÷üí öüñïò ðïõ Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß ãéá ôá õðüøç ðïóÜ óôïõò
êùäéêïýò 313-316 ôïõ ðßíáêá 8 ôçò äÞëùóçò.
Ôïíßæåôáé üôé, áí äåí Ý÷åé ðáñáêñáôçèåß öüñïò ãéá ôá ðïóÜ áõôÜ, äåí áðáéôåßôáé ç
óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí áñéèìþí 905-906 ôïõ ðßíáêá áõôïý.
Êùäéêïß 911-912. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ”, áí åßóôå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï
ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ.
Êùäéêüò 010.
Óçìåéþóôå “×” óôï ôåôñáãùíßäéï áí äåí åðéèõìåßôå íá åíôá÷èåßôå óôá óõóôÞìáôá
ôçëåöùíéêÞò êáé çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá åêêáèÜñéóçò äçëþóåùí
Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò Öõóéêþí Ðñïóþðùí. Ðñüêåéôáé ãéá:
á) ôçí õðçñåóßá «ÅíçìÝñùóç ÅêêáèÜñéóçò» ðïõ ðñïóöÝñåôáé ìÝóù Internet
(www.gsis.gr).
â) ôçí õðçñåóßá ðëçñïöüñçóçò åêêáèÜñéóçò ìÝóù óôáèåñïý ôçëåöþíïõ ðïõ êÜèå
÷ñüíï ç Ã.Ã.Ð.Ó. áíáêïéíþíåé ãéá ôï ëüãï áõôü.
ã) ôçí õðηñåóßá M - TAXIS ãéá ðëçñïöüñçóç åêêáèÜñéóçò ìÝóù ìçíõìÜôùí SMS.
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÅðéëÝãïíôáò ôç ìç Ýíôáîç óôéò ðáñáðÜíù õðçñåóßåò äåí èá Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá ëÜâåôå
êáìßá ðëçñïöüñçóç ãéá ôçí ðïñåßá ôçò åêêáèÜñéóçò ôïõ Öüñïõ ÅéóïäÞìáôïò Ö.Ð. ìÝóù ôùí
áõôïìáôïðïéçìÝíùí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí.
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Óôïí ðßíáêá áõôü èá äþóåôå ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ åßíáé áíáãêáßåò ãéá ôçí áýîçóç ôïõ áöïñïëüãçôïõ
ðïóïý ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ åéóïäÞìáôïò ôçò êëßìáêáò áíÜëïãá ìå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ âáñýíïõí
ôï öïñïëïãïýìåíï, êáèþò êáé την αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας κατά 2.000 ευρώ σε
ανάπηρους, τυφλούς κ.τ.λ.
ÁðáíôÞóôå óôá åñùôÞìáôá ôïõ ðßíáêá óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ áêïëïõèïýí.
Êùäéêïß 001-002. Óçìåéþóôå “×” ðÜíù óôç ëÝîç “ÍÁÉ” áí ï ßäéïò Þ ç óýæõãüò óáò:
á) ÐáñïõóéÜæåôå íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç óå ðïóïóôü
67% êáé ðÜíù. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå ãíùìÜôåõóç της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ή του αρμόδιου ΚΕΠΑ, αν η γνωμάτευση εκδόθηκε από 1/9/2011 και μετά, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ôï ðïóïóôü
áíáðçñßáò 67% êáé ðÜíù áðü íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç, öõóéêÞ áíáðçñßá Þ øõ÷éêÞ ðÜèçóç,
ôá áßôéá áõôÞò êáé ç ÷ñïíéêÞ ôçò äéÜñêåéá. Äå ëáìâÜíåôáé õðüøç åðáããåëìáôéêÞ Þ
áóöáëéóôéêÞ áíáðçñßá. Áí ç áðüöáóç ôçò ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò éó÷ýåé ãéá áüñéóôï
÷ñüíï, ôüôå õðïâÜëëåôáé ìßá ìüíï öïñÜ. Áíôßèåôá, áí éó÷ýåé ãéá ïñéóìÝíï ÷ñüíï, ðñÝðåé
íá õðïâÜëëåôáé íÝá áðüöáóç ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ðñþôçò.
â) Åßóôå ôõöëüò, ãñáììÝíïò óôï ïéêåßï ìçôñþï ðïõ ôçñåßôáé óôç Ä/íóç ôçò ïéêåßáò
Περιφέρειας ή Δήμου. Ó’áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò
Äéåýèõíóçò ôçò ïéêåßáò Περιφέρειας ή Δήμου üôé åßóôå ãñáììÝíïò óôï ìçôñþï ôõöëþí
ðïõ ôçñåßôáé ó’áõôÞ.
ã) Åßóôå íåöñïðáèÞò ðïõ ôåëåßôå õðü áéìïêÜèáñóç Þ ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷åôå êÜíåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷åôå áðü ìåóïãåéáêÞ, äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíåôå ìåôáããßóåéò áßìáôïò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç
óõíõðïâÜëôå âåâáßùóç íïóïêïìåßïõ, éäéùôéêÞò êëéíéêÞò êôë., üðïõ êÜíåôå ôçí áéìïêÜèáñóç Þ ôéò ìåôáããßóåéò, áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç êáôÜóôáóÞ óáò áõôÞ.
ä) Åßóôå áíÜðçñïò áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò êáé óõíôáîéïäïôåßóèå áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï
ãéá ôçí áéôßá áõôÞ, áíåîÜñôçôá áí ç áíáðçñßá óáò ðñïÞëèå áðü ðïëåìéêÞ áéôßá Þ óå
åéñçíéêÞ ðåñßïäï.
å) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ Ý÷åé ôåèåß óå êáôÜóôáóç ðïëåìéêÞò äéáèåóéìüôçôáò.
óô) Åßóôå áîéùìáôéêüò ðïõ ôåëåß óå êáôÜóôáóç õðçñåóßáò ãñáöåßïõ ëüãù ðïëåìéêïý
ôñáýìáôïò Þ íïóÞìáôïò ðïõ åðÞëèå ëüãù êáêïõ÷éþí óå ðïëåìéêÞ ðåñßïäï.
æ) Åßóôå áîéùìáôéêüò Þ ïðëßôçò ôùí ÓùìÜôùí Áóöáëåßáò êáé Ý÷åôå õðá÷èåß óôéò
äéáôÜîåéò ôïõ í.1579/1950 êáé í.ä.330/1947.
ç) Åßóôå áíÜðçñïò óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóôå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé
äåí ôçí ðáßñíåôå ãéáôß äéïñéóôÞêáôå óå Ýììéóèç äçìüóéá èÝóç êáé ðáßñíåôå ìéóèü.
è) Åßóôå óôñáôéùôéêüò óõíôáîéïý÷ïò ðïõ äéêáéïýóèå áíáðçñéêÞ óýíôáîç êáé
ðáñáéôçèÞêáôå áðü áõôÞ ãéáôß åðéëÝîáôå ôç óýíôáîç ìå âÜóç ôá ÷ñüíéá ôçò õðçñåóßáò óáò.
é) Åßóôå èýìá ðïëÝìïõ êáé ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ðïëåìéêÞ áéôßá.
éá) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý ðïõ Ýðáèå óôïí ðüëåìï êáé ï ïðïßïò áðü ôï
ëüãï áõôü ôÝèçêå óå äéáèåóéìüôçôá Þ áðïóôñáôåßá êáé ìåôáãåíÝóôåñá áðåâßùóå êáé
ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç. Åðßóçò, áí åßóèå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áíÜðçñïõ ïðëßôç ðïõ
áðåâßùóå êáé ðáßñíåôå ðïëåìéêÞ óýíôáîç.
éâ) Åßóôå èýìá áðü ôïí Üìá÷ï ðëçèõóìü êáé óõíôáîéïäïôåßóôå ëüãù ðïëåìéêÞò áéôßáò.
éã) Åßóôå ìÝëïò ïéêïãÝíåéáò áîéùìáôéêïý Þ ïðëßôç, ï ïðïßïò áðåâßùóå êáôÜ ôçí
åêôÝëåóç äéáôáãìÝíçò õðçñåóßáò óå åéñçíéêÞ ðåñßïäï êáé äéêáéïýóôå óýíôáîç áðü ôï
Äçìüóéï Ôáìåßï ãéá ôçí áéôßá áõôÞ.
éä) Ðáßñíåôå óýíôáîç áðü ôï Äçìüóéï Ôáìåßï ùò áíÜðçñïò Þ èýìá åèíéêÞò áíôßóôáóçò
Þ åìöýëéïõ ðïëÝìïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí 1543/1985 (ÖÅÊ 73Á) êáé
1863/1985 (ÖÅÊ 204Á), üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôï íüìï 1976/1991 (ÖÅÊ 184 Á).
Êùäéêïß 003-004. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ôÝêíùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9/1. Ãéá ðáñÜäåéãìá,
áí óôïí ðßíáêá 9/1 Ý÷åôå ãñÜøåé ôá ïíüìáôá ôñéþí ôÝêíùí, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï
ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå ôïí áñéèìü “3”. Áí Ýíá áðü ôá ôÝêíá áõôÜ åßíáé ôçò
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óõæýãïõ, áðü ðñïçãïýìåíï ãÜìï, óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 003 ãñÜøôå
ôïí áñéèìü “2” êáé ìåôÜ ôïí êùäéêü 004 ôïí áñéèìü “1” êôë.
Êùäéêïß 005-006. ÃñÜøôå ôïí áñéèìü ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷åôå áíáöÝñåé óôïí ðßíáêá 9 åöüóïí áõôÜ
Ý÷ïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù, åßíáé ôõöëÜ, åßíáé íåöñïðáèÞ õðü áéìïêÜèáñóç Þ
ðåñéôïíáúêÞ êÜèáñóç Þ Ý÷ïõí êÜíåé ìåôáìüó÷åõóç íåöñïý Þ ðÜó÷ïõí áðü ìåóïãåéáêÞ,
äñåðáíïêõôôáñéêÞ êáé ìéêñïäñåðáíïêõôôáñéêÞ áíáéìßá êáé êÜíïõí ìåôáããßóåéò áßìáôïò
êôë., äçëáäÞ åöüóïí Ý÷ïõí ìßá áðü ôéò éäéüôçôåò (á) ùò (éä) ðïõ áíáöÝñïíôáé ðéï ðÜíù
(ÊÁ 001-002) ãéá ôïí ßäéï ôï öïñïëïãïýìåíï. Ï áñéèìüò (ð.÷. “1”, “2” êôë.) ôùí
ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôïí õðü÷ñåï èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï
ìåôÜ ôïí êùäéêü 005 êáé ï áñéèìüò ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ý÷ïõí óõããÝíåéá ìå ôç óýæõãï
èá ãñáöôåß óôï ëåõêü ôåôñáãùíßäéï ìåôÜ ôïí êùäéêü 006.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ
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Óôïí ðßíáêá áõôü èá ãñÜøåôå ôá öïñïëïãïýìåíá åéóïäÞìáôÜ óáò áíÜëïãá ìå ôçí ðçãÞ (êáôçãïñßá)
ðñïÝëåõóÞò ôïõò, êáèþò êáé ôá åéóïäÞìáôá áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Ï ðßíáêáò áõôüò Ý÷åé åðôÜ êåöÜëáéá áðü ôï Á ìÝ÷ñé êáé ôï Æ.
Åéäéêüôåñá:
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Á. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÌÉÓÈÙÔÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ
Åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ ðñïêýðôåé áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá,
åðé÷ïñçãÞóåéò, åðéäüìáôá êôë. êáé ãåíéêÜ áðü êÜèå ðáñï÷Þ ðïõ êáôáâÜëëåôáé ðåñéïäéêÜ ùò áíôÜëëáãìá
åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ ðñïêýðôåé áðü óõíôÜîåéò (êýñéåò Þ åðéêïõñéêÝò),
ìåñßóìáôá Þ âïçèÞìáôá êáé êÜèå Üëëïõ åßäïõò ðáñï÷Ýò ðïõ êáôáâÜëëïõí ïé áóöáëéóôéêïß öïñåßò óôïõò
óõíôáîéïý÷ïõò ôïõò.
Ïìïßùò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêçãüñïé ùò
ðÜãéá áíôéìéóèßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ íïìéêþí õðçñåóéþí, êáèþò êáé ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôïýí ïé îåíáãïß ïé
ïðïßïé õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í.1545/1985.
Åðßóçò åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò èåùñåßôáé êáé ç ùöÝëåéá ðïõ áðïêôïýí ïé äéêáéïý÷ïé êáôÜ ôçí
Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 13 ôïõ Üñèñïõ
13 ôïõ ê.í. 2190/1920, óå ôéìÞ êáôþôåñç áðü ôç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí ôçò
óõãêåêñéìÝíçò åôáéñåßáò, υπο την προûπόθεση οτι το δικαίωμα ασκείται σε χρόνο κατα τον οποίο ο διακιούχος
δεν έχει αποχωρήσει από την εταιρία. Ôá ßäéá åöáñìüæïíôáé êáé ãéá ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí
áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ôï ðñïóùðéêü çìåäáðÞò óõíäåäåìÝíçò
áíþíõìçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 42å ôïõ ê.í. 2190/1920.
Êáèáñü åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò åßíáé áõôü ðïõ áðïìÝíåé ìåôÜ ôçí áöáßñåóç ôùí åéóöïñþí
óôá ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá, ðïõ âáñýíïõí ðñáãìáôéêÜ ôï ìéóèùôü Þ óõíôáîéïý÷ï.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ êáèáñïý åéóïäÞìáôïò äåí ðñÝðåé íá áöáéñÝóåôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ
ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áðïäï÷Ýò, ïýôå ôéò êñáôÞóåéò ðïõ Ýãéíáí áðü ôï ìéóèü ãéá ôçí åîüöëçóç
óôåãáóôéêïý Þ Üëëïõ äáíåßïõ. Åðßóçò, ïé êÜèå åßäïõò êáèáñÝò áðïäï÷Ýò, ðñüóèåôåò áìïéâÝò,
áðïæçìéþóåéò, óõíôÜîåéò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï 2011 óå ìéóèùôïýò êáé
óõíôáîéïý÷ïõò ìå âÜóç íüìï, äéêáóôéêÞ áðüöáóç Þ óõëëïãéêÞ óýìâáóç, και για τις οποίες οι δικαιούχοι
επέλεξαν να φορολογηθούν στο χρόνο εισπραξης (2011) êáèþò êáé ïé äåäïõëåõìÝíåò êáèáñÝò
áðïäï÷Ýò ðñïçãïýìåíùí åôþí ðïõ åéóðñÜ÷èçêáí êáèõóôåñçìÝíá ìÝóá óôï Ýôïò 2011 λόγω επίσχεσης
εργασίας από τους μισθωτούς Þ ï åñãïäüôçò ôïõò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç ðôþ÷åõóçò, èá ãñáöôïýí
áöïý åêðåóèåß ðïóïóôü 20% ôïõ êáèáñïý ðïóïý, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý,
óõíáèñïéæüìåíåò ìå ôõ÷üí Üëëá åéóïäÞìáôá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò ôïõ Ýôïõò 2011. ÖõóéêÜ áí ç
ìåßùóç ôïõ 20% óôá áíáäñïìéêÜ Ý÷åé õðïëïãéóôåß êáé åìöáíßæåôáé óôçí ïéêåßá âåâáßùóç ðïõ äüèçêå áðü
ôïí åñãïäüôç Þ óõíôáîéïäïôéêü öïñÝá, ïé åíäåßîåéò èá óõìðëçñùèïýí ìå ôá ðïóÜ ðïõ ãñÜöïíôáé óôçí
õðüøç âåâáßùóç.
Για τις αποδοχές ή συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2011 σε μισθωτούς και συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση και για τις οποίες οι δικαιούχοι επέλεξαν να φορολογηθούν στα έτη που ανάγονται καθώς και στις περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα συντάξεις, αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, ÷ñüíïò áðüêôçóçò ôùí áíáäñïìéêþí áõôþí
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áðïäï÷þí èåùñåßôáé ï ÷ñüíïò ðïõ ï äéêáéïý÷ïò áðüêôçóå äéêáßùìá åßóðñáîçò êáé èá äçëùèïýí ìå
óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç óôï ÷ñüíï ðïõ áöïñïýí.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Äéåõêñéíßæåôáé üôé áðáëëÜóóåôáé áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò êáé ü÷é áðü êñáôÞóåéò êôë., êÜèå
åðßäïìá Þ ðáñï÷Þ ìüíï åöüóïí áíáöÝñåôáé ñçôÜ óôï Üñèñï 6 ôïõ í.2238/1994 Þ óôï íüìï ðïõ ÷ïñçãåß,
αυτά.
Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôïõ ðßíáêá 4Á äéåõêñéíßæïõìå ôá åîÞò:
Êùäéêïß 301-302. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá, áèñïßæïíôáò üëá ôá êáèáñÜ ðïóÜ ðïõ ðÞñáôå ùò
ìéóèùôüò áðü ìéóèïýò, çìåñïìßóèéá, åðéäüìáôá, ôçí ùöÝëåéá ðïõ áðïêôÞóáôå ôüóï
êáôÜ ôçí Üóêçóç äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò áðüêôçóçò ìåôï÷þí üóï êáé áðü
ðñïãñÜììáôá äéÜèåóçò ìåôï÷þí áëëïäáðÞò åôáéñåßáò óå ôéìÞ êáôώôåñç áðü ôç
÷ñçìáôéóôηñéáêÞ ôéìÞ êëåéóßìáôïò ôùí ìåôï÷þí και υπο την προNπόθεση ότι το δικαίωμα σας ασκείται σε χρόνο κατα τον οποίο δεν έχετε αποχωρήσει απο την εταιρία, το
τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήσατε εξαιτίας της παροχής,
απο την επιχείρηση της οποίας είστε στέλεχος, χρήσης αυτοκινήτου êôë. Óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò èá ãñáöôïýí êáé ïé êáèáñÝò áðïäï÷Ýò óõíôáêôþí Þ äçìïóéïãñÜöùí.
Ôá ðïóÜ áõôÜ áíáãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò áðïäï÷þí ðïõ óáò ÷ïñÞãçóå ï
åñãïäüôçò óáò (Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä., Åðé÷åéñÞóåéò, Ïñãáíéóìïß êôë.).
Ìáæß ìå ôç äÞëùóç ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëåôå âåâáßùóç ôïõ åñãïäüôç, áðü ôçí ïðïßá
íá ðñïêýðôåé ôï åßäïò ôùí áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí, ôï áêáèÜñéóôï êáé êáèáñü ðïóü, ïé
êñáôÞóåéò êáé ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß êáé ðáñáêñáôÞèçêå. ÅéäéêÜ, ïé ìéóèùôïß ðïõ äåí
åéóÝðñáîáí äåäïõëåõìÝíåò áðïäï÷Ýò ôïõ Ýôïõò 2011 και äåí ôïõò ÷ïñçãÞèçêå
âåâáßùóç áðïäï÷þí ëüãù åðßó÷åóçς åñãáóßáò Þ ëüãù ðôþ÷åõóÞò ôïõ εργοδότη ή
áðü ëüãïõò áíþôåñçò âßáò (ð.÷. êáôÜëçøç) èá õðïâÜëïõí äÞëùóç öüñïõ åéóïäÞìáôïò
÷ùñßò íá ðåñéëÜâïõí óå áõôÞ ôéò áðïäï÷Ýò ôïõò áõôÝò, áëëÜ èá ðñÝðåé íá
óõíõðïâÜëïõí êáé õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ í.1599/1986 óôçí ïðïßá èá äçëþíåôáé ï ëüãïò,
ãéá ôïí ïðïßï äåí ÷ïñçãÞèçêå áðü ôïí åñãïäüôç ç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç áðïäï÷þí. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 λόγω οικονομικής
αδυναμίας του εργοδότη τους,ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν
δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες
αποδοχές.
Áí åßóèå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï ðëÞñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ Þ áíÞêåôå óôï
éðôÜìåíï ðñïóùðéêü ôçò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò, ãñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí êáèáñþí
áðïäï÷þí óáò óå åõñþ, üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ôùí
åñãïäïôþí óáò. Ïé âåâáéþóåéò áõôÝò ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæïõí ôï ÷ñüíï ðáñï÷Þò
åñãáóßáò êáé ôéò áìïéâÝò ðïõ ðÞñáôå ðñáãìáôéêÜ êáé ü÷é ìüíï ôéò áìïéâÝò ðïõ
ðñïâëÝðïõí ïé óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò. Ç ìåôáôñïðÞ óå åõñþ ðñÝðåé íá ãßíåé ìå âÜóç
ôçí åðßóçìç éóïôéìßá ôïõ åõñþ ðñïò ôï îÝíï íüìéóìá, êáôÜ ôï ÷ñüíï êáôáâïëÞò ôùí
áìïéâþí.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé åíäåßîåéò êáé ôá ðïóÜ ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç âåâáßùóç
áðïäï÷þí Þ óõíôÜîåùí ðïõ ÷ïñçãåß ï åñãïäüôçò Þ ï áóöáëéóôéêüò öïñÝáò äåí
åðéôñÝðåôáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç íá ìåôáâÜëëïíôáé åêôüò, áí óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç,
áðü ôïí êáôÜ íüìï áñìüäéï åêäüôç áõôþí.
Êùäéêïß 303-304. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü êýñéåò óõíôÜîåéò, ðïõ ðÞñáôå ùò
óõíôáîéïý÷ïò áðü êýñéá ôáìåßá óõíôÜîåùí. Óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá ãñáöôåß
ôï åðßäïìá êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ) ôï ïðïßï èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò
305-306 του ΠΙΝΑΚΑ 6. Ôá ðïóÜ ôùí óõíôÜîåùí êôë. ãñÜöïíôáé óôéò âåâáéþóåéò
ðïõ óáò ÷ïñçãåß ôï áóöáëéóôéêü óáò ôáìåßï. Áí óôç âåâáßùóç ðåñéëáìâÜíåôáé åêôüò
áðü ôçí êýñéá óýíôáîç êáé åðéêïõñéêÞ, áëëÜ óå îå÷ùñéóôÞ óåéñÜ ç êáèåìéÜ, óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò èá ãñÜøåôå ìüíï ôï ðïóü ôçò êýñéáò óýíôáîçò êáé ôï ðïóü ôçò
åðéêïõñéêÞò óýíôáîçò èá ôï ãñÜøåôå óôïõò êùäéêïýò 321-322.
Êùäéêïß 321-322. ÃñÜøôå ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí ðïóþí áðü åðéêïõñéêÝò óõíôÜîåéò, ìåñßóìáôá êáé
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âïçèÞìáôá ðïõ ðÞñáôå ùò óõíôáîéïý÷ïò áðü Ôáìåßá Ìåôï÷éêÜ, ÁñùãÞò Þ Áëëçëïâïçèåßáò êáé ÅðéêïõñéêÜ.
Êùäéêïß 317-318. ÃñÜøôå ôα χρηματικά ποσά που σας καταβλήθηκαν μέσα στο 2011 απο ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας συμβολαίου
μεταγραφής ή ανανέωση συμβολαίου συνεργασίας που υπογράφθηκε πριν την
1.1.2010 εφόσον είστε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής, προπονητης ή άλλος
αμοιβόμενος αθλητής. Στην περίπτωση που σας καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά
μέσα στο 2011 από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά
σωματεία εξαιτίας συμβολαίου μεταγραφής ή ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας
που υπογράφθηκε απο την 1.1.2010 και μετά, τότε στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε το ποσό που προκύπτει απο τη διαίρεση της συνολικής αξίας του συμβολαίου
δια του αριθμού των ετών που διαρκεί το συμβόλαιο. Στους κωδικούς αυτούς θα
γραφτούν επίσης και τα επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33
του ν.1892/1990. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους
κωδικούς 609-610 του πίνακα 8.
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇÓ ÔÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ 4 êáé 8
¸óôù üôé åßóèå óõíôáîéïý÷ïò ôïõ Äçìïóßïõ êáé üôé ç óýæõãüò óáò åßíáé éäéùôéêÞ õðÜëëçëïò. ¸óôù
åðßóçò üôé áðü ôéò ïéêåßåò âåâáéþóåéò ðñïêýðôïõí ôá åîÞò:
Åßäïò
ÅéóïäÞìáôïò
Óýíôáîç Äçìïóßïõ
ÌÝñéóìá Ì.Ô.Ó.
Óýíïëï ôïõ óõæýãïõ
Ìéóèüò ôçò óõæýãïõ

Êáèáñü
Ðïóü
12.500,00
3.815,00
16.315,00
12.600,00

Öüñïò ðïõ
áíáëïãåß
490,00
381,50
871,50
508,00

Öüñïò ðïõ
ðáñáêñáôÞèçêå
482,65
375,78
858,43
500,38

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

Åßäïò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò (öõôéêÜ Þ
æùéêÜ ðñïúüíôá)

ÓÕÍÏËÏ

ÁêáèÜñéóôï
åéóüäçìá (1)

Óõíôåë.
Êáè. ÊÝñäïõò (2)

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

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ôï Üèñïéóìá ôùí êáèáñþí êåñäþí èá ôï ìåôáöÝñåôå óôïõò êùäéêïýò 461 - 462.
Åðßóçò, óôïõò êùäéêïýò áõôïýò èá áíáãñÜøåôå ôá êáèáñÜ êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí óôçí ðåñßðôùóç ðïõ
ôçñåßôå âéâëßá Ã' êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó. ÷ùñßò ôç óõìðëÞñùóç ôçò ðáñáðÜíù êáτÜóôáóçò.
Êùäéêïß 921-922. ÃñÜøôå μόνο ôï êáèáñü åéóüäçìá από αλιευτική δραστηριότητα, το οποίο έχετε
ήδη συμπεριλάβει στον κωδικό 461-462 του πίνακα αυτού.
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Êùäéêïß 919-920. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ðïõ óáò áíáëïãåß áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò
óå óõíåêìåôÜëëåõóç Þ óõìðëïéïêôçóßá, áëéåõôéêþí óêáöþí ìÝ÷ñé äÝêá (10) êüñïõò,
(ìå ìÝëç êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôåò), ðïõ äå öïñïëïãåßôáé óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 Ê.Ö.Å.
ÕÐÏÐÉÍÁÊÁÓ 4Â2 - ÊÁÈÁÑÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÔÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ:
Óõìðëçñþíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü üóïõò äåí ôçñïýí âéâëßá ôïõ Ê.Â.Ó., êáèþò êáé áðü üóïõò ôçñïýí
âéâëßá Â’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóèåß ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá ìå ôçí
áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï ôïõ Üñèñïõ 42 ôïõ í.2238/1994.
Êùäéêïß 915-916. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ãåùñãéêü åéóüäçìá üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôç óõìðëÞñùóç ôùí
åíäåßîåùí ôïõ õðïðßíáêá áõôïý.
Êùäéêïß 923-924. ÃñÜøôå μόνο ôï êáèáñü åéóüäçìá από αλιευτική δραστηριότητα το οποίο έχετε ήδη
συμπεριλάβει στον κωδικό 915-916 του πίνακα αυτού.
Êùäéêïß 335-336. ÃñÜøôå ôá åíïßêéá ðïõ ðñáãìáôéêÜ êáôáâÜëáôå ãéá ìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãÞò.
Êùäéêüò 326.
ÃñÜøôå ôçí áîßá ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý (áèñïéóôéêÜ ôïõ õðü÷ñåïõ êáé ôçò
óõæýãïõ).
Êùäéêïß 337-338. ÃñÜøôå ôï 25% ôçò áîßáò ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý Þ åÜí åßóôå íÝïò êáôÜ
êýñéï åðÜããåëìá áãñüôçò çëéêßáò ìÝ÷ñé 40 åôþí, ôï 50% ôçò áîßáò áõôÞò.
Êùäéêïß 339-340. ÃñÜøôå ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü ðïõ áðáëëÜóóåôáé áðü ôï öüñï, êáôÜ ðåñßðôùóç, ìüíï áí
åßóèå êáôÜ êýñéï åðÜããåëìá áãñüôçò.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé êùäéêïß 335-338 êáé 326 óõìðëçñþíïíôáé ìüíï áí ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý ãåùñãéêïý
åéóïäÞìáôïò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôïí êùäéêü 915 Þ 916 åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï ðïóü ôïõ êáèáñïý
ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò ðïõ Ý÷åôå áíáãñÜøåé óôïí êùäéêü 461 Þ 462 Þ áí äåí Ý÷åôå óõìðëçñþóåé ôïõò
êùäéêïýò áõôïýò ãéáôß õðÜãåóèå óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðñïáéñåôéêÞò óõìðëÞñùóÞò ôïõ.
Êùäéêïß 465-466. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç
ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýíôáé âéâëßá Ã’ êáôçãïñßáò.
Êùäéêïß 467-468. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí áôïìéêÞ
Üóêçóç ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí çìåäáðÞ óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôçñïýóáôå âéâëßá
Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó.
Êùäéêïß 475-476. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò ãåùñãéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ.
Êùäéêïß 479-480. ÃñÜøôå ôá καθαρά κέρδη της ατομικής σας επιχείρησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100KW, στην ημεδαπή μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3 το οποίο
συνυποβάλλεται με τη δηλωση.
Êùäéêïß 481-482. ÃñÜøôå ôá καθαρά κέρδη της ατομικής σας αγροτουριστικής επιχείρησης δυναμικότητας, μέχρι 10 δωματίων, στην ημεδαπή, μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3 το οποίο
συνυποβάλλεται με τη δηλωση.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: α) Τα ποσά των κωδικών 921-922 και 923-924 αναγράφονται για πληροφοριακούς λόγους
δεδομένου ότι το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα έχει δηλωθεί στους κωδικούς 461-462
και 915-916, αντίστοιχα και β) Τα ποσά των κωδικών 479-480 και 481-482 αναγράφονται στον πίνακα
αυτόν επίσης για πληροφοριακούς λόγους δεδομένου ότι ως εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα θα
πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 401-402 του ΠΙΝΑΚΑ 4Γ της δήλωσης (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) .
ÁíáëõôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôùí êùäéêþí 461-462 êáé ôïõ õðïðßíáêá 4Â2 Ý÷ïõí äïèåß ìå
ôçí 1009959/158/Á0012/ÐÏË.1026/ 27.1.1998 äéáôáãÞ ìáò. Åðßóçò, óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé ãñáììÝò ôïõ
ðéï ðÜíù õðïðßíáêá, êáèþò êáé ïé êùäéêïß 326,337 êáé 338 äåí åðáñêïýí ãéá íá áðåéêïíéóèïýí üëåò ïé
ãåùñãéêÝò óáò äñáóôçñéüôçôåò êáé üëåò ïé áãïñÝò ôïõ êáéíïýñãéïõ ðÜãéïõ åîïðëéóìïý, èá åðéóõíÜøåôå
áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç ìå ôçí ßäéá ãñáììïãñÜöçóç ôïõ ðéï ðÜíù õðïðßíáêá êáé êùäéêþí, óôçí ïðïßá èá óõìðëçñþóåôå ôéò õðüëïéðåò ãåùñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé üëåò ôéò áãïñÝò óáò. Ôá áèñïßóìáôá ôçò êáôÜóôáóçò áõôÞò èá ìåôáöåñèïýí áíôßóôïé÷á óôïõò êùäéêïýò 915-916, 326 êáé 337-338.
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ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Ã - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
Ôïí ðßíáêá áõôü óõìðëçñþíïõí üóïé áðïêôïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, äçëáäÞ üóïé
áðïêôïýí åéóüäçìá áðü áôïìéêÞ Þ åôáéñéêÞ åìðïñéêÞ, âéïôå÷íéêÞ, âéïìç÷áíéêÞ åðé÷åéñÞóç Þ áðü ôçí
Üóêçóç ïðïéïõäÞðïôå êåñäïóêïðéêïý åðáããÝëìáôïò, ðïõ äå èåùñåßôáé áðü ôï íüìï åëåõèÝñéï
åðÜããåëìá óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ í.2238/1994, êáèþò êáé üóïé áðïêôïýí
åéóüäçìá áðü ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò ðïõ äåí õðÜãïíôáé óôï Üñèñï 10 ôïõ ÊÖÅ.
Ùò åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò èåùñåßôáé êáé:
- Ç åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ ôïõ ïìüññõèìïõ åôáßñïõ êáé ôïõ êïéíùíïý, öõóéêïý ðñïóþðïõ, ðïõ
ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.2238/1994 (áíåîÜñôçôá áðü ôçí
êáôçãïñßá ôïõ åéóïäÞìáôïò ôçò ïìüññõèìçò Þ åôåñüññõèìçò åôáéñßáò Þ ôçò êïéíùíßáò êëçñïíïìéêïý
äéêáßïõ ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá ìÝëç).
- Ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×., ôï ïðïßï áðïôåëåß ðÜãéï ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò
áôïìéêÞò åìðïñéêÞò Þ ãåùñãéêÞò åðé÷åßñçóçò (áíáëõôéêÝò ïäçãåßåò óôïõò êùä. 407-408 ôïõ ðßíáêá
áõôïý). Åðéóçìáßíåôáé, ùóôüóï üôé üóïé áóêïýí ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç êαé Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç õðïâïëÞò
äÞëùóçò, èá áíáãñÜøïõí õðï÷ñåùôéêÜ óôïõò ïéêåßïõò êùäéêïýò, ôçí ôõ÷üí õðåñáîßá áðü ôçí ðþëçóç ôïõ
áãñïôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. êáèüóïí ôá åí ëüãù áõôïêßíçôá åîáéñïýíôáé áðü ôçí áõôïôåëÞ öïñïëüãçóç ôçò
õðåñáîßáò áõôÞò óýìöùíá ìå ôç ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 1146/1972.
Óôïí ðßíáêá áõôü, ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá äçëïýìåíá êÝñäç Þ æçìéÝò ÷ñÞóçò. ÁíÜëïãá
ìå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò, óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü.
Åéäéêüôåñá:
Êùäéêïß 401-402. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü ôçí Üóêçóç áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ,ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëëåôáé ìå ôç
äÞëùóç. Óôá ðéï ðÜíù êÝñäç óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç
ðáãßùí ôçò åðé÷åßñçóçò, åéäéêÜ üìùò ãéá ôï õðåñôßìçìá áðü ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ
É.×.ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï óôïé÷åßï ôçò åðé÷åßñçóçò, áíáôñÝîôå óôïõò ïäçãßåò ôùí
êùäéêþí 407-408 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ïé
ïðïßåò èá ðåñáéþóïõí ôç ÷ñÞóç 2011 óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò
17 ôïõ Í. 3296/2004, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις
του άρθρου 79 του ν.3842/2010, èá ãñÜøïõí óôïõò êùäéêïýò 401- 402 ôá êáèáñÜ
êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí ìåôáöÝñïíôÜò ôá
áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ åíôýðïõ Å3. Στους κωδικούς αυτούς γράψτε ακόμα τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100
KW καθώς και αυτά αγροτουριστικής επιχείρησης δυναμικότητας μέχρι 10 δωματίων,
τα οποία αποτελούν εισόδημα απο εμπορικές επιχειρήσεις (στους κωδικούς 479-480
και 481-482 του πίνακα 4Β έχουν αναγραφεί μόνο για πληροφοριακούς λόγους).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1008/19.1.2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όσοι περαιώνουν
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α 253) (αυτοέλεγχος), υφίσταται
υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεών τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των
ακαθάριστων εσόδων τους.
Êùäéêïß 403-404. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò áìïéâÞò ðïõ äéêáéïýóèå áðü ôç óõìììåôï÷Þ óáò
óå μια ή περισσότερες Ï.Å., Å.Å. Þ êïéíùíßá êëçñïíïìéêïý äéêáßïõ,ç ïðïßá Ý÷åé áíÞëéêá
ìÝëç, ως ïìüññõèìïò åôáßñïò Þ êïéíùíüò. Ó’áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, óõíõðïâÜëåôå ìε ôç
äÞëùóç ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò êáé öùôïáíôßãñáöï ôçò
õðïâëçèåßóáò äÞëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôçò åôáéñßáò Þ êïéíùíßáò ðïõ
÷ïñÞãçóå ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ áìïéâÞ (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1041/09).
Êùäéêïß 405-406. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç ðïõ óáò áíáëïãïýí áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óå:
á) Êïéíùíßåò áóôéêïý äéêáßïõ που εκμεταλλεύονται ìÝ÷ñé êáé äýï επιβατικά (ταξί, λεωφορεία) ή φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης,
â) ëïéðïýò õðü÷ñåïõò ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ ÊÖÅ (ÏÅ, ÅÅ, êëð) ïé ïðïßïé åêìåôáëëåýïíôáé ìüíï Ýíá åðéâáôéêü (ôáîß, ëåùöïñåßï) ή öïñôçãü áõôïêßíçôï äçìüóéáò ÷ñÞóçò.
Êùäéêïß 407-408. ÃñÜøôå ôï õðåñôßìçìá áðü ôçí ðþëçóç áõôïêéíÞôïõ É.×. ðïõ áðïôåëåß ðÜãéï
ðåñéïõóéáêü óôïé÷åßï ôçò áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ðïõ ôçñåß âéâëßá êáôþôåñçò ôçò
Ã´ êáôçãïñßáò ôïõ Ê.Â.Ó., åöüóïí èÝëåôå íá öïñïëïãçèåß ìå ôçí êëßìáêá
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öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ãñÜøôå ôï öüñï õðåñáîßáò ôïõ
ï÷Þìáôïò ðïõ Ý÷åôå êáôáâÜëåé Þ Ý÷åé âåâáéùèåß ìå ôç ó÷åôéêÞ äÞëùóç ðïõ
õðïâÜëáôå óôçí áñìüäéá ÄÏÕ, óôïõò êùäéêïýò 607-608 ôïõ ðßíáêá 8.
¼ôáí üìùò ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôÝò, åðéëÝîïõí íá öïñïëïãçèïýí áõôïôåëþò ãéá ôï
õðåñôßìçìá áõôü, ôüôå ôüóï ôï ðïóü ôïõ õðåñôéìÞìáôïò üóï êáé ôïõ öüñïõ ðïõ
âåâáéþèçêå ç êáôáâëÞèçêå ãé’ áõôü , äåí èá áíáãñáöïýí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò Þ
óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá Á.
Óçìåéþíåôáé üôé ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ôçñïýí âéâëßá êáé óôïé÷åßá Ã’ êáôçãïñßáò ôïõ
Ê.Â.Ó. ç ùöÝëåéá ðïõ åíäå÷üìåíá áðïêôïýí áðü ôç ìåôáâßâáóç ôïõ áõôïêéíÞôïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò áõôïêéíÞôïõ ãéá ìåôáâéâÜóåéò áõôïêéíÞôïõ ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü 1.1.2004 êáé ìåôÜ (ðáñ. 12 Üñèñïõ 30
í. 3220/2004), äçëáäÞ Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôïõò êùäéêïýò 401-402 ôïõ ðßíáêá áõôïý.
Êùäéêïß 413-414. ÃñÜøôå ôç æçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïí. Ýôïõò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ,
ìåôáöÝñïíôÜò ôçí áðü ôï Ýíôõðï Å3, ôï ïðïßï óõíõðïâÜëåôáé ìå ôç äÞëùóç. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2011 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ
Í.3296/2004, όπως αυτα ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé æçìéÜ
ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ ìçäåíßæåôáé óýìöùíá ìå ôéò åí ëïãù äéáôÜîåéò êé
åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá ðïóü æçìéÜò.
Êùäéêïß 415-416. ÃñÜøôå ôï õðüëïéðï ôçò æçìéÜò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí çìåäáðÞ ðïõ Ý÷åôå äéêáßùìá íá ìåôáöÝñåôå ãéá óõìøçöéóìü áðü ðñïçãïýìåíá ïéêïí. Ýôç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ
Ý÷åôå ðåñáéþóåé ðáëáéüôåñåò ÷ñÞóåéò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í.
3296/2004 êáé áðü ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïÝêõøå æçìéÜ óå êÜðïéá áðü
áõôÝò,ôüôå ç æçìéÜ áõôÞ äåí ìåôáöÝñåôáé ãéá óõìøçöéóìü óôéò åðüìåíåò ÷ñÞóåéò óýìöùíá
ìå ôα οριζόμενα στις åí ëüãù äéáôÜîåις êé åðïìÝíùò óôïõò êùäéêïýò áõôïýò äåí èá
óõìðåñéëÜâåôå ôç æçìéÜ αυτή.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Óçìåéþíåôáé üôé ç ôõ÷üí æçìéÜ ôïõ ßäéïõ Þ ðñïçãïýìåíùí ïéêïí. åôþí áðü ôç óõììåôï÷Þ óáò óôéò
åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò 405-406, èá ãñáöôåß óôïõò ßäéïõò êùäéêïýò óôïõò
ïðïßïõò ãñÜöåôáé êáé ç æçìéÜ áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç (êùäéêïß 413-414 Þ 415-416 êáôÜ ðåñßðôùóç).
Êùäéêïß 425-426. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôçò åìðïñéêÞò óáò åðé÷åßñçóçò
óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2011 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí
Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ Í. 3296/2004 όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους
με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, ãñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ðïõ
ðñïêýðôïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ áõôþí ôùí äéáôÜîåùí.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Ä - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ
Ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá óõìðëçñþíåôáé ðñïçãïýìåíá ôï Ýíôõðï Å3, áðü ôï ïðïßï ìåôáöÝñïíôáé,
êáôÜ ðåñßðôùóç, óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôá ó÷åôéêÜ ðïóÜ, óýìöùíá ìå ôéò ðéï êÜôù ïäçãßåò.
Óçìåéþíåôáé üôé óôïí ðßíáêá ðñïâëÝðïíôáé îå÷ùñéóôïß êùäéêïß ãéá ôá êÝñäç êáé ôéò æçìéÝò ÷ñÞóçò.
ÁíÜëïãá ìå ôï áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò (êÝñäç Þ æçìéÝò) óõìðëçñþóôå ôïí áíôßóôïé÷ï êùäéêü.
Åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìðëÞñùóç áõôïý ôïõ ðßíáêá äéåõêñéíßæïõìå ôá áêüëïõèá:
Êùäéêïß 501-502. ÃñÜøôå ôï êáèáñü åéóüäçìá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç óôçí çìåäáðÞ êÜðïéïõ
åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò áðü ôá áíáöåñüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ
í.2238/1994. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç 2011, ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí
Üñèñùí 13 Ýùò 17 ôïõ í.3296/2004,όπως αυτα ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, ãñÜøôå ôá êÝñäç ðïõ ðñïêýðôïõí áðü
ôçí åöáñìïãÞ ôùí åí ëüãù äéáôÜîåùí, ìåôáöÝñïíôÜò ôá áðü ôïí ïéêåßï êùäéêü ôïõ
åíôýðïõ Å3.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1008/19.1.2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όσοι περαιώνουν
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α 253) (αυτοέλεγχος), υφίσταται
υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεών τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των
ακαθάριστων εσόδων τους.
Êùäéêïß 503-504. ÃñÜøôå ôéò êáèáñÝò áìïéâÝò ðïõ áðïêôÞóáôå óôçí çìåäáðÞ ùò ðñáãìáôïãíþìïíåò, äéáéôçôÝò, åêêáèáñéóôÝò ãåíéêÜ, åëåãêôÝò áíùíýìùí åôáéñéþí, åêôåëåóôÝò äéáèçêþí, åêêá-
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èáñéóôÝò êëçñïíïìéþí, êçäåìüíåò ó÷ïëÜæïõóáò êëçñïíïìéÜò, óõããñáöåßò êáé
ìïõóïõñãïß áðü óõããñáöéêÜ äéêáéþìáôá, áíôéðñüóùðïé åðáããåëìáôéêþí ïñãáíþóåùí êáé
éäéþôåò ãéá ôç óõììåôï÷Þ óáò óå óõìâïýëéá êáé åðéôñïðÝò ôïõ Äçìïóßïõ, Í.Ð.Ä.Ä. Þ
Í.Ð.É.Ä., óùìáôåßùí, éäñõìÜôùí, óõíåôáéñéóìþí êáé ïñãáíéóìþí ãåíéêÜ. Διευκρινίζεται ότι
κáé οι áìïéâÝò áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá.
Êùäéêïß 505-506. ÃñÜøôå ôï ðïóü ðïõ åéóðñÜîáôå áðü ôï óýæõãï Þ ôç óýæõãï ëüãù äéáôñïöÞò êáé ç ïðïßá
Ý÷åé åðéäéêáóèåß Þ óõìöùíçèåß ìå óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç. Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò
ðïõ åéóðñÜîáôå áíáäñïìéêÜ ìÝóá óôï Ýôïò 2011, ìå âÜóç äéêáóôéêÞ áðüöáóç, äåí åßíáé
åéóüäçìá ôïõ Ýôïõò áõôïý, áëëÜ ôïõ Ýôïõò óôï ïðïßï áíÜãåôáé êáé ãé’áõôü ôï åéóüäçìá
ðñÝðåé íá õðïâÜëåôå óõìðëçñùìáôéêÞ äÞëùóç ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ôï ðïóü ôçò äéáôñïöÞò ðïõ êáôáâÜëëåôáé óôá ðáéäéÜ, áðü ïðïéáäÞðïôå áéôßá, äå èåùñåßôáé
åéóüäçìÜ ôïõò êáé äåí èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò áõôïýò Þ óå Üëëïõò êùäéêïýò ôùí ëïéðþí
êáôçãïñéþí åéóïäçìÜôùí ôïõ ðßíáêá 4.
Êùäéêïß 507-508. ÃñÜøôå ïðïéïäÞðïôå Üëëï åéóüäçìá áðïêôÞóáôå óôçí çìåäáðÞ êáé äåí ôï Ý÷åôå
Þäç ãñÜøåé óôïõò ðßíáêåò 4Á, 4Â, 4Ã, 4Å êáé 4ÓÔ ãéáôß äåí áíÞêåé óå êáìéÜ áðü ôéò
êáôçãïñßåò åéóïäçìÜôùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ó’áõôïýò.
Êùäéêïß 511-512. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôçò æçìéÜò της χρήσεως 2011, ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí Üóêçóç
åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôïò óôçí çìåäáðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðåñáéþíåôå ôç ÷ñÞóç
2011 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 13 åùò 17 ôïõ í.3296/2004 όπως αυτα ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 êáé áðü
ôá ôçñïýìåíá âéâëßá êáé óôïé÷åßá óáò ðñïêýðôåé æçìéÜ ãé’áõôÞ ôç ÷ñÞóç, ôüôå áõôÞ
ìçäåíßæåôáé óýìöùíá ìå ôα οριζόμενα στις åí ëüãù äéáôÜîåις êé åðïìÝíùò óôïõò
êùäéêïýò áõôïýò äåí èá áíáãñÜøåôå êáíÝíá ðïóü æçìéÜò.
Êùäéêïß 515-516. ÃñÜøôå το υπόλοιπο της ζημίας που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην ημεδαπή και έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό από το
προηγούμενο οικον. έτος. (Η ρύθμιση αυτή ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται
από 1-1-2010 και μετά). Στην περίπτωση που έχετε περαιώσει τη χρήση αυτή με τις
διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούμενα βιβλία και
στοιχεία σας προέκυψε ζημιά, τότε η ζημιά αυτή δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό
στις επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δε θα συμπεριλάβετε τη ζημιά αυτή.
Êùäéêïß 517-518. ÃñÜøôå ôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ôçí áôïìéêÞ Üóêçóç ôïõ åëåõèÝñéïõ åðáããÝëìáôüò
óáò óôçí çìåäáðÞ. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2011 με τις διατάξεις
των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή
τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα
που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4E - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÁ
Åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé áõôü ðïõ ðñïÝñ÷åôáé: á) áðü åêìßóèùóç Þ õðåêìßóèùóç Þ åðßôáîç Þ áðü
éäéï÷ñçóéìïðïßçóç Þ áðü ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò äùñåÜí ôçò ÷ñÞóçò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ïéêïäïìþí,
â) áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò ìéáò Þ ðåñéóóüôåñùí ãáéþí (äáóþí, âïóêïôüðùí êôë.).
Ôï åéóüäçìá áõôü áðïêôÜôáé áðü êÜèå ðñüóùðï óôï ïðïßï Ý÷åé íüìéìá ìåôáâéâáóèåß, åßôå ìå äéêáóôéêÞ
áðüöáóç åßôå ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï Þ ëüãù ÷ñçóéêôçóßáò, ôï åìðñÜãìáôï äéêáßùìá ðëÞñïõò êõñéüôçôáò
Þ íïìÞò Þ åðéêáñðßáò Þ ïßêçóçò,êáôÜ ðåñßðôùóç.
Åðßóçò, åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï
ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá åíïßêéá êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ.
Ðñéí óõìðëçñþóåôå ôéò åíäåßîåéò áõôïý ôïõ ðßíáêá ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåôå ôçí ÁíáëõôéêÞ ÊáôÜóôáóç
ÌéóèùìÜôùí áðü Áêßíçôá (Å2).
Ôï Ýíôõðï Å2 äå èá óõìðëçñþíåôáé óå ðåñßðôùóç:
á) Éäéïêáôïßêçóçò êýñéáò Þ äåõôåñåýïõóáò êáôïéêßáò (åîï÷éêÞò Þ ìç åîï÷éêÞò). Åðßóçò óôç ðåñßðôùóç
áõôÞ äå èá óõìðëçñþíåôáé ï ðßíáêáò áõôüò, áëëÜ èá óõìðëçñþíïíôáé ìüíï ïé åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 5
(õðïðßíáêáò 1á), óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ äßíïíôáé ðáñáêÜôù ãéá ôç óõìðëÞñùóÞ ôïõ êáé
â) êáôáâïëÞò ðïóïý ðÝñá áðü ôá åíïßêéá (Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò) áðü ôïí ìéóèùôÞ êáôÜ ôç ìßóèùóç
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áêéíÞôïõ. Ôá ðïóÜ áõôÜ ãñÜöïíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç óôïõò êùäéêïýò áñéèìïýò 121-910 êáé 741-742 ôïõ ðßíáêá
áõôïý, ìå åîáßñåóç ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ ãñÜöïíôáé óôïõò ê.á. 109-110, ôá ïðïßá äå
ãñÜöïíôáé óõã÷ñüíùò êáé óôïõò ê.á. 741-742. Ç ìåôáöïñÜ ôùí ðïóþí áõôþí óôïõò ðéï ðÜíù êùäéêïýò ãßíåôáé
áðü ôç äÞëùóç ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å. ðïõ Ý÷åé Þäç õðïâëçèåß óôç Ä.Ï.Õ., öùôïáíôßãñáöï ôçò ïðïßáò
óõíõðïâÜëëåôáé êáé ï öüñïò ðïõ Ý÷åé êáôáâëçèåß èá ãñÜöåôáé óôïõò ê.á. 127-128 ôïõ ðßíáêá 8.
Áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ìåôáöÝñåôå ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá
áêéíÞôùí óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôïõ ðßíáêá áõôïý, åêôüò áðü ôï åéóüäçìá áðü äùñåÜí
ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíåßò óå ðáéäéÜ êáé áíôßóôñïöá, åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé
äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, áöïý óõìâïõëåõôåßôå êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôá ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ "Á", "Â" êáé "Ã", ðïõ ðáñáèÝôïíôáé óôï ôÝëïò ôïõ ðáñüíôïò öõëëáäßïõ.
Êùäéêïß 103-110. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí, ðïõ áðïêôÞóáôå, êáôÜ êáôçãïñßåò áêéíÞôùí, üðùò
áõôÝò åìöáíßæïíôáé óôç äÞëùóç, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí
óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2 ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, óôïõò
áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò. Åðßóçò, ãñÜøôå êáé ôá ðïóÜ ôçò Üûëçò åìðïñéêÞò
áîßáò êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ, ðïõ êáôáâëÞèçêáí áðü ôï ìéóèùôÞ ðÝñá áðü ôá
åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται τα ενοίκια των
ακινήτων, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του αρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.
Êùäéêïß 101-102. ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôùí åíïéêßùí ðïõ áðïêôÞóáôå áðü åêìßóèùóç ãáéþí, ìåôáöÝñïíôáò
áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðß ìÝñïõò ðïóÜ
áõôþí, êáèþò êáé ðïóÜ ðÝñá áðü ôá ενοίκια ðïõ ôõ÷üí êáôáâÜëëïíôáé áðü ôï ìéóèùôÞ
êáôÜ ôç ìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ.
Êùäéêïß 909-910. Ïé êùäéêïß áõôïß óõìðëçñþíïíôáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï áíáãñáöüìåíï óôïõò êùäéêïýò 101 - 102 åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç ãåùñãéêÞò ãçò åßíáé ìéêñüôåñï áðü áõôü ðïõ
ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìικών. Óçìåéþíåôáé üôé óôç
óôÞëç 2 ôçò ðñþôçò óåëßäáò ôïõ åíôýðïõ Å2 èá áíáãñÜöåôáé áðáñáßôçôá ï
÷áñáêôçñéóìüò ôçò åêìéóèïýìåíçò ãåùñãéêÞò ãçò (ðåäéíÞ, çìéïñåéíÞ, ïñåéíÞ,
áñäåõüìåíç Þ ìç Þ èåñìïêÞðéï). Óôïõò êùäéêïýò ëïéðüí 909-910 áíáãñÜöåôáé ôï
Üèñïéóìá ôùí ìåãáëýôåñùí åðß ìÝñïõò åíïéêßùí, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç óýãêñéóç
äçëùèÝíôùí åíïéêßùí êáé ðñïóäéïñéæïìÝíùí ìå ôçí áíôéêåéìåíéêÞ ìÝèïäï.
Óáò ðáñáèÝôïõìå ôï áêüëïõèï ðáñÜäåéãìá:
¸óôù üôé äçëþèçêå áðü ôï öïñïëïãïýìåíï óôï Ýíôõðï Å2:
Ðåäéíü
ìç áñäåõüìåíï
Çìéïñåéíü ìç
''
Ïñåéíü
ìç
''

5
2
3

30,00
24,00
16,00

150,00
48,00
48,00

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

óôñÝììáôá
5
2
3

Åíïßêéï
êáôÜ óôñÝììá
20,00
8,00
17,00

Óýíïëï
100,00
16,00
51,00

Ôï ðïóü ðïõ èá ãñáöôåß óôïõò êùäéêïýò 909-910 ôïõ ðßíáêá 4Å ôçò äÞëùóçò èá åßíáé ôï Üèñïéóìá ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôéò êáôÜ ðåñßðôùóç ìåãáëýôåñåò ôéìÝò äçëáäÞ 249 åõñþ (150 + 48 + 51).
Êùäéêïß 111-112. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí, ìåôáöÝñïíôáò, áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá
åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí êáôÜ êáôçãïñßá áêéíÞôïõ.
Êùäéêïß 113-114. ÃñÜøôå ôï ενοίκιο ðïõ êáôáâÜëáôå óôïí åêìéóèùôÞ, åöüóïí Ý÷åôå áðïêôÞóåé
åéóüäçìá áðü õðåêìßóèùóç áêéíÞôùí.

19

ÐÑÏÓÏ×Ç: Óå ðåñßðôùóç õðåêìßóèùóçò ôìÞìáôïò ôïõ áêéíÞôïõ ðñÝðåé íá ãñÜøåôå ôï ενοίκιο ðïõ
êáôáâÜëáôå ãéá ôï ôìÞìá áõôü êáé ü÷é ôï ενοίκιο ïëüêëçñïõ ôïõ áêéíÞôïõ.
Êùäéêïß 129-130. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç êáôïéêéþí, åêôüò
áðü ôç äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ìßáò êýñéáò êáôïéêßáò áðü ãïíÝá óå ðáéäß êáé
áíôßóôñïöá åðéöÜíåéáò ìÝ÷ñé äéáêüóéá (200) ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá, ìåôáöÝñïíôáò áðü
ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ
áõôþí,ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.
Êùäéêïß 143-148. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç Þ éäéï÷ñçóéìïðïßçóç ôçò ÷ñÞóçò áêéíÞôïõ óýìöùíá ìå ôçí áíÜëõóç ôïõ ðßíáêá, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá
óõíïëéêÜ ðïóÜ ôùí áíôßóôïé÷ùí óôçëþí ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ êáôÜ
êáôçãïñßá áêéíÞôïõ óôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò ôçò äÞëùóçò, ανεξάρτητα αν είναι
διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του
ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-42010 και μετά.
Êùäéêïß 141-142. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò
ãáéþí, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôï óõíïëéêü ðïóü ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò ôïõ åíôýðïõ Å2,
ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí.
Êùäéêïß 701-702. Óõìðëçñþóôå áõôïýò ôïõò êùäéêïýò áíÜëïãá ìå ôá áíáöåñüìåíá óôïõò êùäéêïýò 909-910.
Êùäéêïß 123-124. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ðïõ áíåãÝñèçêáí ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ, óå Ýäáöïò êõñéüôçôáò ôïõ åêìéóèùôÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ç ïéêïäïìÞ
ðáñáìÝíåé óôçí êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, êáèþò êáé ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ãéá ôéò
âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò, ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ ìéóèùôÞ óå åêìéóèïýìåíç
ïéêïäïìÞ, áí ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ìßóèùóçò ïé âåëôéþóåéò Þ åðåêôÜóåéò ðáñáìÝíïõí óôçí
êõñéüôçôá ôïõ åêìéóèùôÞ, ìåôáöÝñïíôáò áðü ôá óõíïëéêÜ ðïóÜ ôçò áíôßóôïé÷çò óôÞëçò
ôïõ åíôýðïõ Å2, ôá åðéìÝñïõò ðïóÜ áõôþí.
Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò áîßáò ôçò áíåãåéñüìåíçò ïéêïäïìÞò Þ ôçò áîßáò ôùí
âåëôéþóåùí Þ åðåêôÜóåùí ìéóèùìÝíçò ïéêïäïìÞò ðïõ ãßíïíôáé ìå äáðÜíåò ôïõ
ìéóèùôÞ, áðáéôåßôáé ç ðñïóêüìéóç ó÷åôéêÞò âåâáßùóçò ôïõ ìéóèùôÞ, áðü ôçí ïðïßá íá
ðñïêýðôåé ôï ýøïò ôùí äáðáíþí ðïõ äéåíåñãÞèçêáí êáé áðïññÝïõí áðü ôá åðßóçìá
âéâëßá ôïõ.
Êùäéêïß 125-126. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôùí ïéêïäïìþí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñßðôùóçò, áí õðÜñ÷åé äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ åäÜöïõò Þ ôçò ïéêïäïìÞò ðïõ
âåëôéþíåôáé Þ åðåêôåßíåôáé, áíôßóôïé÷á.
Êùäéêïß 151-152. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôçò ðñáãìáôéêÞò äáðÜíçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2011 ãéá áóöÜëéóôñá êáôÜ ôïõ êéíäýíïõ ðõñêáãéÜò Þ Üëëùí êéíäýíùí, ãéá äéêáóôéêÝò äáðÜíåò, ãéá
áìïéâÞ äéêçãüñïõ óå äßêåò ìéóèùôéêþí äéáöïñþí Þ äéáöïñþí ìåôáîý éäéïêôçôþí êáé
äéá÷åéñéóôþí éäéïêôçóßáò êáô´ïñüöïõò ôùí ïéêïäïìþí ðïõ åêìéóèþíïíôáé,
éäéï÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé ðáñá÷ùñïýíôáé äùñåÜí ùò êáôïéêßåò, îåíïäï÷åßá, êëéíéêÝò,
ó÷ïëåßá, êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá, âéïìç÷áíïóôÜóéá, åìðïñéêÜ êÝíôñá êôë.
Áí ïé ðéï ðÜíù äáðÜíåò áöïñïýí êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò áêéíÞôïõ, åðéìåñßæïíôáé
áíáëüãùò óôïõò óõíéäéïêôÞôåò ôïõ.
Êùäéêïß 163-164. ÃñÜøåôå ôï ðïóü ôçò áðïæçìßùóçò ðïõ êáôáâÜëáôå ôï Ýôïò 2011 ìå âÜóç íüìï
(í.813/1978, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï í.2041/1992) óôï ìéóèùôÞ áêéíÞôïõ, óå
ðåñßðôùóç ëýóçò åðáããåëìáôéêÞò ìßóèùóçò.
Êùäéêïß 165-166. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôÞóáôå ôï 2011 áðü ôçí åêìßóèùóç ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ áöïñÜ ç áðïæçìßùóç ôùí êùäéêþí 163 - 164.
Êùäéêïß 159-160. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ëïéðþí äáðáíþí ðïõ åêðßðôïõí áðü ôï áêáèÜñéóôï
åéóüäçìá áðü ïéêïäïìÝò êáé ãáßåò (ôï ðïóü ðïõ ðáñÝ÷åôáé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ
åäÜöïõò óå ïéêüðåäï ôïõ ïðïßïõ êôßóôçêå ç ïéêïäïìÞ óáò, êáèþò êáé ôçí áîßá ôçò,
ôïõò öüñïõò êôë. ðïõ âáñýíïõí ôéò ãáßåò, ôéò áðïóâÝóåéò ãéá áíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá
êôë.).
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ÐÑÏÓÏ×Ç: Ãéá ôá åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðÞ âëÝðå êùäéêïýò 171 - 174 ôïõ
ðßíáêá 4Æ´.
Êùäéêïß 175-176. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται
και παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον καθεμία έχει επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. και το
εισόδημά τους αυτό έχει αναγραφεί αντίστοιχα στους κ.α. 103-104, 111-112 και 129130 του ίδιου πίνακα.Επίσης, στους κωδικούς αυτούς (175-176) αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε
ακινήτου για επαγγελματική ή εμπορική χρήση, ανεξαρτήτως της επιφάνειάς του
(συμπεριλαμβανομένων των γαιών), εφόσον με το εισόδημα αυτό έχουν συμπληρωθεί
οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί του πίνακα αυτού.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Στους κωδικούς αυτούς δε γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα των πιο πάνω ακινήτων που
αποκτούν εταιρίες, κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ., που φορολογούνται με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε.
Êùäéêïß 131-132. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κλινικές,
εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και
16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από
23-4-2010 και μετά.
Êùäéêïß 133-134. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται ως καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βιομηχανοστάσια ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση,εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του
ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.
Êùäéêïß 741-742. ÃñÜøôå ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ìüíï ôùí áêéíÞôùí ãéá ôá ïðïßá äå âåâáéþíåôáé
ôÝëïò ÷áñôïóÞìïõ (åéóüäçìá áðü åðßôáîç áêéíÞôïõ áðü ôï Äçìüóéï, ðïóÜ Üûëçò
åìðïñéêÞò áîßáò ðïõ êáôáâëÞèçêáí ðÝñá áðü ôá åíïßêéá áðü ôï ìéóèùôÞ êáôÜ ôç
ìßóèùóç áêéíÞôïõ êôë.), åêôüò áðü ôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôçò ðåñßðôùóçò 1å ôïõ
ðßíáêá áõôïý. Ôï åéóüäçìá áõôü ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åé ãñáöôåß êáôÜ ðåñßðôùóç êáé
óôïõò êùäéêïýò 103 - 108 êáé 101 - 910.
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4ÓÔ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÁÎÉÅÓ
Óôïí ðßíáêá áõôü èá áíáãñáöïýí ôá åéóïäÞìáôá áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò ðïõ
öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò êáé ü÷é áõôÜ ðïõ öïñïëïãÞèçêáí áõôïôåëþò ìå åîÜíôëçóç ôçò
öïñïëïãéêÞò õðï÷ñÝùóçò Þ åêåßíá ðïõ êáôáâëÞèçêáí óôïõò äéêáéïý÷ïõò åëåýèåñá öüñïõ.
Êùäéêïß 291-292. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü êáèáñü ðïóü åéóïäÞìáôïò áðü êéíçôÝò áîßåò çìåäáðÞò
ðñïÝëåõóçò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôüêïõò áðü êÜèå ôßôëï ÷ñåùóôéêü,κ.λ.π., που
φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, ïé ïðïßïé Ýãéíáí ëçîéðñüèåóìïé êáé
áðáéôçôïß óôï Ýôïò 2011, êáèþò êáé ôüêïõò ðïõ åðéäéêÜóôçêáí ìå äéêáóôéêÞ
áðüöáóç êáé êáôáâëÞèçêáí Þ ðéóôþèçêáí óôï Ýôïò 2011 (åêôüò áðü áõôïýò ðïõ
áðïôåëïýí åéóüäçìá áðü åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Þ åëåõèÝñéá åðáããÝëìáôá).
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ 4Æ - ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÇÓ ÐÑÏÅËÅÕÓÇÓ
Óôïí ðßíáêá áõôü áíáãñÜöïíôáé ôá åéóïäÞìáôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí áëëïäáðÞ áðü ôéò êáôçãïñßåò
ðïõ áíáëõôéêÜ áíáöÝñïõìå ðáñáêÜôù:
Êùäéêïß 389-390. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò êôë áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Êùäéêïß 391-392. ÃñÜøôå ôï êáèáñü ðïóü áðü óõíôÜîåéò êôë. áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò.
Êùäéêïß 463-464. ÃñÜøôå ôá óõíïëéêÜ êáèáñÜ êÝñäç áðü áôïìéêÞ ãåùñãéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí áëëïäáðÞ,
åßôå áðü óõììåôï÷Þ óáò óå áëëïäáðÝò ãåùñãéêÝò åôáéñßåò ðáíôüò ôýðïõ.
Ãéá ôéò, ôõ÷üí, óõììåôï÷Ýò óáò áõôÝò åðéóõíÜøôå áíáëõôéêÞ êáôÜóôáóç óýìöùíá ìå ôï ðáñáêÜôù õðüäåéãìá:
ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ Íï 1
Åðùíõìßá
ÍïìéêÞ ÌïñöÞ

×þñá Ýäñáò
áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò

Äéá÷.ðåñßïäïò

ÓõíïëéêÜ êáèáñÜ
êÝñäç

Ðïóïóôü
óõììåôï÷Þò %

ÊáèáñÜ êÝñäç ðïõ
ìïõ áíáëïãïýí

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

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

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

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

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

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

×þñá Ýäñáò
áëëïäáðÞò åðé÷åßñçóçò
...................

Äéá÷.ðåñßïäïò

ÆçìéÝò

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

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

Ðïóïóôü
óõììåôï÷Þò %
...................

ÆçìéÝò
ðïõ ìïõ áíáëïãïýí
...................

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

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ

5

Á. ÃÅÍÉÊÁ
Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές
δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς και τις ετήσιες δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς.
Για την κύρια και δύο δευτερεύουσες κατοικίες είτε ιδιόκτητες, είτε μισθούμενες είτε δωρεάν παραχωρούμενες, και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους, συμπληρώνεται ο υποπίνακας 1α ο οποίος παρατίθεται
πάνω από τους κωδικούς 707-708.
Για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:
Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής και τις υπόλοιπες τρεις οδούς που
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περικλείουν το τετράγωνο σε κάθε περίπτωση.
Êùäéêüò 205. Αναγράψτε τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου μόνο της κύριας
κατοικίας σας, είτε είναι ιδιοκατοικούμενη είτε μισθωμένη είτε δωρεάν παραχωρούμενη. Ο κωδικός αυτός
συμπληρώνεται προαιρετικά για πληροφοριακούς λόγους.
Ένδειξη μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούμενη. Συμπληρώνεται όταν μισθώνεται κύρια
κατοικία ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες ή σας έχει παραχωρηθεί κύρια ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες
ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. Δε συμπληρώνεται όταν πρόκειται για ιδιόκτητες κατοικίες.
Êùäéêüò 203. Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε κύρια κατοικία ή σας έχει
παραχωρηθεί δωρεάν κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από την επιφάνειά της.
Êùäéêïß 207-209. Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε δευτερεύουσα/σες κατοικίες
ή σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/σες κατοικίες, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.
Ένδειξη μονοκατοικία. Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 240,241,242 αν η κύρια ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες είναι μονοκατοικία.
Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις
παραπάνω προNποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες: α) Διώροφος
οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία. β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο
ισόγειο. γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία.
Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Ένδειξη θέση-όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.
Êùäéêüò 211.
Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια
του κύριου χώρου της κατοικίας. Η επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας πρέπει
να είναι σε ακέραιο αριθμό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθμό πχ. 95,4 γράψτε 95, 95,5 γράψτε 96.
Êùäéêüò 212.
Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή μισθωμένων βοηθητικών χώρων
(γκαράζ και αποθήκη) που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο
της ίδιας οικοδομής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). Διευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση
μονοκατοικίας επιπλέον λαμβάνεται αθροιστικά με την επιφάνεια των χώρων του γκαράζ και των αποθηκών η τυχόν επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου.
Êùäéêïß 213-214. Γράψτε το ποσό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό συμμετοχής στη δαπάνη
ενοικίου βάσει του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας,
του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή τυχόν δεκαδικά
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε
35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε
αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς δε θα γραφτεί κανένα ποσοστό αλλά
θα επισυνάψετε σημείωμα στο οποίο θα γράψετε το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη μεταβολή με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας.
Êùäéêüò 215.
Γράψτε τους μήνες ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, αν πρόκειται
για μισθωμένη κατοικία, μέσα στο 2011.
Êùäéêüò 216.
Γράψτε την τιμή ζώνης που ισχύει την 1.1.2011 όταν η τιμή ζώνης είναι από 2.800 ευρώ
και άνω.
Ένδειξη πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία. Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στην πρώτη και στη
δεύτερη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες κατοικίες. Συμπληρώστε τα στοιχεία της ένδειξης
αυτής, με βάση τα όσα αναφέρονται για την κύρια κατοικία
ÐÑÏÓÏ×Ç:Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί μόνο ο νομός και ο δήμος
ή κοινότητα, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι για τις εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 μήνες το έτος. Επίσης, οι κενές κατοικίες δεν
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συμπληρώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2.
Êùäéêïß 707 - 708. Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών σας. Πιο συγκεκριμένα, θα γράψετε την αντικειμενική δαπάνη των
δευτερευουσών κατοικιών που δε συμπεριλάβατε στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται
πάνω από τους κωδικούς αυτούς.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι περισσότερες από δύο και επομένως
δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708,
θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση με πίνακα, που θα έχει γραμμογράφηση όμοια με αυτή του
πίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι νομιμοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον ν. 3843/2010 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην συμπλήρωση του υποπίνακα της περ. 1.
Ωστόσο, οι νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης,(υπόγεια και πατάρια) που πραγματοποιήθηκαν με τους ν.4014/21-9-2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν
θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικονομικό έτος 2012. Αντίθετα μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησής τους θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του οικον.έτους
2013 και στο εξής.
H ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή
της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65)
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα
(201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας
ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή
ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ ως 4.999 ευρώ το τ.μ.,
κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά ποσοστό 70%.
Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20%.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.
Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων,καθώς και
οι γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική
δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας η οποία επιβαρύνει τους γονείς που ιδιοκατοικούν (δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση).
Êùäéêïß 851-858. Γράψτε τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των επιβατικών ή μεικτής χρήσης
ή τύπου JEEP αυτοκινήτων σας ιδιωτικής χρήσης, αφού προηγουμένως γράψετε τις
άλλες πληροφορίες που ζητάει ο πίνακας (κωδ.750-753, 701-704, 761-764, 771-774,
775-778). Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ή μεικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για εκείνο ή εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη
διαβίωσης δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 851-858. Θα συμπληρώνονται μόνο τα υπόλοπα στοιχεία
της ένδειξης 1γ του Πίνακα 5.
Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων της οικογένειάς σας είναι περισσότερα από τέσσερα, θα
συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 της δήλωσης
και θα γράψετε σε αυτήν κάθε ένα από το τέταρτο και επόμενα αυτοκίνητα (και τις πληροφορίες που ζητούνται
γι' αυτά) που δεν έχει γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές στον πίνακα 5 της δήλωσης (στην ένδειξη 1γ αυτού)
και το σύνολο αυτής της δαπάνης των αυτοκινήτων της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στην τέταρτη σειρά
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των κωδικών 857-858 και προ αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση".
Για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών
ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, θα συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία
θα αναλύεται η δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (ομόρρυθμος, διαχειριστής
Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων, κτλ.
Επίσης, για την αντικειμενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας της οποίας όλα τα μέλη
είναι νομικά πρόσωπα, λόγω της συμμετοχής σας σε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της, θα
συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η αντικειμενική
δαπάνη της εταιρίας της οποίας είστε μέλος λόγω της συμμετοχής της στην άλλη εταιρία, καθώς και της
δαπάνης που βαρύνει εσάς. Το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης που σας αντιστοιχεί θα μεταφερθεί
στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση, με αναφορά στις οικείες στήλες "ως συνημμένη Κατάσταση Νο
1" ή "ως συνημμένη κατάσταση Νο 2" κτλ. κατά περίπτωση.
Ανάλογη κατάσταση θα συμπληρώνεται για τη δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα από τις ατομικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
αυτοκινήτων. Για τις ανώνυμες εταιρίες θα συμπληρώσετε όμοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του
Προέδρου των διοικητικών συμβουλίων τους ή του Διοικητή αυτών ή είστε εντεταλμένος ή διευθύνων
σύμβουλός τους. Τα ποσά της δαπάνης που θα γράψετε στους κωδικούς 851-858 της δήλωσης με βάση
τους φορολογήσιμους ίππους όπως διαμορφώνονται μετά τη μείωση τους που υπολογίζονται με ορισμένα
κριτήρια όπως το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα (παλαιότητα αυτοκινήτου) κτλ., θα τα
βρείτε στον πίνακα που παραθέτουμε στο τέλος του παρόντος.
Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος που απαιτείται προκειμένου να γίνει η μείωση της αντικειμενικής δαπάνης επιβατικού ή μεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω παλαιότητας, ως πρώτος χρόνος θεωρείται αυτός που το αυτοκίνητο τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε
κυκλοφορία. Προκειμένου για το οικονομικό έτος 2012 για τον υπολογισμό της μείωσης (30%) λόγω παρόδου των πέντε χρόνων, θα ληφθεί υπόψη το 2006 (χρήση) ως πρώτο έτος, ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο
κυκλοφόρησε στην αρχή ή στο τέλος του χρόνου αυτού.
Η μείωση αυτή υπολογίζεται κατά ποσοστό:
α) 30% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη,
β) 50% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 10,
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται:
- για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό καθώς και
- για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που
διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα
πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνηση τους.
Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος
2011, από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που αντιστοιχεί σ' αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα
όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό.
Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
κάθε έτους να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή το αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα ή, αν αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα,
του άλλου γονέα, και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 851-858,
κατά περίπτωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι νεκροφόρες παρότι για τη καταβολή των τελών κυκλοφορίας χαρακτηρίζονται ως
επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, γίνεται δεκτό να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των
αντικειμενικών δαπανών των Ε.Ι.Χ.
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Â. ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ (É.×.) ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Αν Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστική εταιρία, καθώς και κοινωνία ή κοινοπραξία που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
έχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη αυτών μερίζεται μεταξύ των ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή των μελών της κοινωνίας ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, την κοινωνία κτλ.
Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο για κάθε εταιρία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας και βαρύνει αυτά τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που:
α) είναι ταυτόχρονα διαχειριστές και εταίροι Ε.Π.Ε.,
β) είναι εταίροι Ε.Π.Ε. και εφόσον κανείς από τους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. δεν είναι εταίρος αυτής,
γ) είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές και πρόεδροι Α.Ε..
Ειδικά στην περίπτωση αυτή (γ) η κατανομή της τεκμαρτής δαπάνης γίνεται ισομερώς με ανάλογη εφαρμογή βέβαια του προηγούμενου (δεύτερου) εδαφίου.
Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ., Μ.Χ. και
τύπου JΕΕΡ αυτοκινήτων της εταιρίας στον πίνακα 5 (ένδειξη 1γ).
Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για να αναγραφούν όλα τα στοιχεία όλων των αυτοκινήτων που λαμβάνονται
υπόψη, προκειμένου να υπολογιστεί η οικεία δαπάνη που βαρύνει το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, θα
γραφτούν, κατά την εξής σειρά :
α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αυτοκίνητο που ανήκει στο φορολογούμενο, στη σύζυγό του και
στα πρόσωπα που τους βαρύνουν και των οποίων η αντίστοιχη δαπάνη βαρύνει το φορολογούμενο και τη
σύζυγό του, καθώς και το ποσό της δαπάνης αυτής.
β) Τα ίδια στοιχεία και ποσά δαπάνης, για κάθε Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο τύπου JΕΕΡ, που ανήκει σε ατομική επιχείρηση του φορολογουμένου ή της συζύγου του.
γ) Τα στοιχεία κάθε εταιρίας ή κοινοπραξίας κτλ. με τη δαπάνη των αυτοκινήτων της οποίας βαρύνεται και ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του και το ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του.
Επίσης, πρέπει να συνταχθεί κατάσταση με ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν προαναφερθεί (ή στην ίδια
κατάσταση που συντάσσουν λόγω του ότι το σύνολο των αυτοκινήτων είναι περισσότερα από τέσσερα),
όπου θα αναγράψουν τα αυτοκίνητα της κάθε εταιρίας και επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην
ένδειξη 1γ του πίνακα 5, θα γραφτούν:
α) Το ποσοστό συμμετοχής του φορολογουμένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, στην εταιρία, καθώς
και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην ίδια εταιρία όλων των φυσικών προσώπων που είναι ομόρρυθμοι εταίροι προκειμένου για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή απλοί εταίροι προκειμένου για αστική
εταιρία ή εταίροι που είναι ταυτόχρονα διαχειριστές προκειμένου για Ε.Π.Ε. ή εταίροι Ε.Π.Ε. στην περίπτωση που κανείς από τους εταίρους της δεν είναι και διαχειριστής αυτής.
β) Ο αριθμός των προσώπων που είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές Α.Ε.
και πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων τους.
Αν όλα τα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αστικής εταιρίας, καθώς και κοινωνίας ή κοινοπραξίας, που προαναφέρθηκαν, είναι νομικά πρόσωπα, τότε η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση τα αυτοκίνητα
(Ε.Ι.Χ. ή τύπου JΕΕΡ ή μεικτής χρήσης) της υπόψη εταιρίας κτλ. μερίζεται μεταξύ των νομικών προσώπων
που είναι μέλη αυτής (εκτός των ετερόρρυθμων εταιριών) σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.
Στη συνέχεια η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί στο κάθε μέλος (ΝΠ) επιμερίζεται στα φυσικά πρόσωπα μέλη αυτού του ΝΠ, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στα τρία πρώτα εδάφια του παρόντος (κεφάλαιο
5Β - Αυτοκίνητα Επιχειρήσεων).
- Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του αν. ν.89/1967,
του αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης,
που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή
ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της επιχείρησης εγκατεστημένου στην
Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, την αλλοδαπή
επιχείρηση ή προ]σταται του οικείου γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου.
- Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης,
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για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη
μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Και στην περίπτωση όμως αυτή οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα
τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται γι' αυτόν το σκοπό, αλλά στους κωδικούς 851-858 θα συμπεριλάβουν
μόνο τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της υπόψη επιχείρησης που χρησιμοποιείται γι' αυτόν το σκοπό.
- Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μεικτής
χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το
μισθωτή τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των ποσών που αναγράφεται στους κωδικούς 851,
853, 855 και 857 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να ισούται με τη συνολική δαπάνη που
βαρύνεται ο φορολογούμενος λόγω των Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων τύπου JΕΕΡ, η δαπάνη
των οποίων στο σύνολό της ή κατά μέρος της βαρύνει το φορολογούμενο.Το ίδιο ισχύει και για τη
σύζυγο του φορολογουμένου ως προς τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 852, 854, 856 και
858 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ã. ËÏÉÐÅÓ ÄÁÐÁÍÅÓ
Êùäéêïß 711-714. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης σκαφών αναψυχής (εξαιρούνται τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης). Το ύψος της δαπάνης αυτής καθορίζεται
ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους, ως εξής:
α) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι
πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από
πέντε (5) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο,
β) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους
μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και μέχρι
δέκα (10) μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι
δεκαπέντε (15) μέτρα δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και
μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Τα παραπάνω ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό
μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην
Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάς", "πέραμα", "τσερνίκι"
και "λίμπερτυ", που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από
πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά
και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10)
έτη.
Ένδειξη Ιστιοφόρα” : Διαγραμίστε τη λέξη “ΝΑΙ” σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης ιστιοφόρου σκάφους
αναψυχής.
Ένδειξη “Χώροι Ενδιαίτισης” : Διαγραμίστε τη λέξη “ΝΑΙ” σε περίπτωση που το σκάφος σας διαθέτει
χώρο ενδιαίτισης.
Êùäéêός 747-748. Γράψτε τα μέτρα μήκους του σκάφους αναψυχής. Σημειώνεται ότι όταν το μήκος δεν είναι
ακέραιος αριθμός μέτρων, τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων.
Διευκρινίζεται ότι ως μήκος του σκάφους θεωρείται το μήκος της ευθείας γραμμής που
ενώνει τα πιο απομακρυσμένα σημεία της πλώρης και της πρύμνης του σκάφους.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όσα προαναφέρθηκαν για τα αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης και της ακινησίας,
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εφαρμόζονται ανάλογα και στην αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκαφών
αναψυχής, ενώ η μείωση λόγω παλαιότητας ρυθμίζεται ειδικά όπως προαναφέρθηκε.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις
αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Για τα σκάφη που δεν εφαρμόζεται
η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 713 -714 αλλά απλώς συμπληρώνονται
τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1δ του πίνακα 5 ( όνομα σκάφους, αριθμός και λιμάνι νηολογίου
μέτρα μήκους κ.λ.π.).
Êùäéêïß 731-732. Γράψτε το ποσό της αμοιβής του πληρώματος προκειμένου για σκάφη αναψυχής
με μόνιμο πλήρωμα, ναυτολογημένο για μέρος ή για ολόκληρο το έτος.
Êùäéêïß 715-716. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η αντικειμενική αυτή δαπάνη για κάθε αεροσκάφος κτλ. καθορίζεται ως εξής:
α) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα,
καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους
εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του
κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε
ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για
κάθε λίμπρα ώθησης.
Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα αυτοκίνητα (ιδιοκτησία επιχειρήσεων, ανηλίκων
κτλ.) εκτός της παλαιότητας και της ακινησίας εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυτήν την
περίπτωση αντικειμενικής δαπάνης.
δ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ’ αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΦΕΚ 1360 Β΄), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ.
Êùäéêïß 765-766. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης με βάση τις δεξαμενές
κολύμβησης (πισίνες) που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για
τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνεια της, ανά κλίμακα, σε
εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και σε τριακόσια (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των
εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων.
Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
Στην περίπτωση που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας περισσότερες από μία
πισίνες, θα συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της
ένδειξης 1στ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτή καθεμιά από τις
πισίνες (και τις πληροφορίες που ζητούνται γι' αυτές), καθώς και τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η κάθε πισίνα και το σύνολο αυτής της δαπάνης των δεξαμενών κολύμβησης της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στους κωδικούς 765-766 και
προ αυτών θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση".
Êùäéêόò 767.
Συμπληρώνεται η επιφάνεια εξωτερικής πισίνας (σε τ.μ.)
Êùäéêόò 768.
Συμπληρώνεται η επιφάνεια εσωτερικής πισίνας (σε τ.μ.)
Êùäéêόò 769.
Γράψτε την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλετε για ιδιωτικά σχολεία
στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια,
καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
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Êùäéêόò 770.

Γράψτε την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλετε για οικιακούς βοηθούς,
οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για
την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο
οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω
των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι ανωτέρω ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες εφαρμόζονται μειωμένες
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο
έτος της ηλικίας τους. Η μείωση αυτή θα γίνει από την Γ.Γ.Π.Σ..
Επίσης, από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για
τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Êùäéêïß 719-720. Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίμημα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε μετρητά) το
2011 για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων
αυτοκινούμενων οχημάτων της οικογένειάς σας ή της ατομικής επιχείρησής σας. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας καθώς και τα
επιβατικά Δ.Χ. και Ι.Χ. καθώς και τα φορτηγά Δ.Χ. και Ι.Χ. που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης. Επίσης εξαιρούνται τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές
αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Εφόσον
συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις που εξαιρούνται της δαπάνης απόκτησης, δε θα συμπληρώνονται οι κωδικοί αυτοί. Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που
παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να μεταφέρουν
αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.
Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε όχημα που αγοράσατε θα αναγράψετε το
είδος του οχήματος (φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, τρίτροχο αυτοκινούμενο όχημα κτλ.), τον αριθμό κυκλοφορίας του, τα
κυβικά εκατοστά, το μεικτό και καθαρό βάρος προκειμένου για φορτηγά κτλ., τους
μήνες κυριότητας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τα
στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή κτλ., τα ποσά που καταβάλατε το 2011 (τίμημα,
τυχόν συμβολαιογραφικά έξοδα, τυχόν εισφορές ή δασμούς στο δημόσιο, τυχόν αμοιβή
σε μεσίτη κτλ.) για την αγορά κάθε τέτοιου οχήματος και το άθροισμα των ποσών αυτών
για το σύνολο των οχημάτων θα το μεταφέρετε στους κωδικούς 719-720 της δήλωσης.
Στη σχετική κατάσταση που θα επισυνάψετε, εκτός των άλλων, θα αναγράψετε και τον
τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα επισυνάψετε τα
νόμιμα δικαιολογητικά.
Êùäéêïß 721-722. Γράψτε συνολικά το ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2011 για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") και αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης). Προκειμένου για αγορά πλοίων αναψυχής (στα οποία υπάγονται και
τα "τζετ σκι") επισυνάψτε σχετική κατάσταση όπου για κάθε σκάφος θα συμπληρώσετε
τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, όνομα σκάφους,
αριθμό και λιμάνι νηολογίου, μέτρα μήκους, έτος πρώτης νηολόγησης, το ποσό δαπάνης (τίμημα που καταβάλατε, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ.) για κάθε τέτοιο σκάφος,
τρόπο καταβολής της δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και τα νόμιμα επίσημα δικαιολογητικά στοιχεία και τέλος αναγράψτε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2011
για την αγορά όλων των σκαφών αναψυχής που αγοράσατε. Προκειμένου για αγορά
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αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση στην οποία
θα συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία για κάθε τέτοια αγορά και θα επισυνάψετε και
τα νόμιμα δικαιολογητικά, κατά αναλογία με όσα προαναφέρθηκαν για την αγορά σκαφών αναψυχής και τέλος θα γράψετε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2011
για την αγορά όλων των αεροσκαφών που αγοράσατε.
Êùäéêïß 723-724. Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2011 για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Εξαιρούνται αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και όσα αποτελούν το
άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας. Εξαιρούνται επίσης
αυτά που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης και αποκτώνται από
πρόσωπα πού ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Ως
κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό
των 10.000 ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν, κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Επισυνάψτε κατάσταση στην
οποία για κάθε τέτοιο κινητό πράγμα θα αναγράψετε το είδος του, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή, το στοιχείο που εκδόθηκε για τη συναλλαγή (αριθμός και ημερομηνία στοιχείου), το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του, τον τρόπο καταβολής
της οικείας δαπάνης, καθώς και φωτοαντίγραφο του υπόψη στοιχείου που εκδόθηκε
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 719-724 του πίνακα 5 και στις σχετικές καταστάσεις θα συμπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2011 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου κτλ.) που
προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενα έτη.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη μέχρι και την 31.12.2013 η αντικειμενική δαπάνη
που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών ή την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης και επομένως διαγράφηκαν οι κωδικοί 735-736
και 737-738 από το πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης.
Êùäéêïß 725-726. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2011 για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά υπερβαίνουν
ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις
κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά
νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό ΠροNπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά
ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου),
ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις
από τον Κρατικό ΠροNπολογισμό. Επίσης, εξαιρούνται από το τεκμήριο, οι δωρεές ή
χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Επισυνάψτε κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για
κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώς και φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς
κτλ.
Êùäéêïß 727-728. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2011 για την τοκοχρεο
λυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά.Επίσης, γράψτε το ποσό που καταβάλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω αυτών
των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και
λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Στην περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς
727-728, θα συμπεριλάβετε στα ποσά αυτά και το ποσό τυχόν τόκων υπερημερίας.
Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το
2011 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 727-728 γράψτε για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 719-724 και για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή
ανέγερση οικοδομών ή την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης τις οποίες εξοφλήσατε μέσω πιστωτικών
καρτών, ενώ τα ποσά που καταβάλατε σε μετρητά γράψτε τα στους κωδικούς 719 έως 724.
Ä. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς 707-769 και 851-858 μπορεί να
αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο όταν η πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που
τον βαρύνουν είναι μικρότερη από την αντικειμενική δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με
βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Η επίκληση των περιστατικών αυτών μπορεί να γίνει από όλους
τους υποχρέους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις:
α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β) Όσοι είναι φυλακισμένοι.
γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.
δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.
ε) Όσοι συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές.
στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από
κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.
ζ) Όσοι, προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Για παράδειγμα στην περίπτωση που φορολογούμενος/η δεν έχει πληρωθεί για έναν ολόκληρο χρόνο
από την εργασία του και δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα ούτε αυτός ούτε ο/η σύζυγός του, τότε το ποσό
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την ιδιοκτησία Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητείται και
δεν υπολογίζεται.
Ο φορολογούμενος που επικαλείται τα πιο πάνω περιστατικά έχει υποχρέωση να υποβάλει μαζί με τη
δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποίησε δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική, τα οποία αφού εξεταστούν από τον αρμόδιο προLστάμενο της Δ.Ο.Υ. αιτιολογημένα γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται.
Στις πιο πάνω α' και ε' περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής και της πραγματικής δαπάνης
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που
συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το
μεγαλύτερο εισόδημα.
Å. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
& ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης δεν εφαρμόζεται (εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί) στις εξής περιπτώσεις:
α) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που
διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α. ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α), του α. ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77 Α), για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
γ) Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.
2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν
παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι
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και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν
κυκλοφόρησε παράνομα. Για τις μεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να
αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων, η ετήσια αντικειμενική
δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες
κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ. , δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που
προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης.
δ) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,
στ) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν όλες τις
οικείες στήλες που τους αφορούν στη δήλωση, καθώς και στην τυχόν κατάσταση των αυτοκινήτων που θα
έχουν συμπληρώσει, σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί. Δε θα γραφτεί μόνο το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει:
α) με βάση το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄
β) με βάση το σκάφος αναψυχής της περίπτωσης δ΄ και στ΄
γ) με βάση την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από δευτερεύουσα κατοικία στην περίπτωση β΄
και στ΄.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ
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Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη
διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.
Êùäéêïß 655-656. Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα που δηλώσατε για το 2011, αλλά που δεν
υπάρχει την 1.1.2012.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Τα ποσά που θα συμπληρώσετε στους κωδικούς αυτούς, πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε
στους προηγούμενους πίνακες μειωμένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόμος.
Êùäéêïß 693-694. Γράψτε το ποσό της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2012, εφόσον αυτό το ποσό το
έχετε αναγράψει στον πίνακα 5 της δήλωσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση
μεταβίβασης μέσα στο έτος κάποιου ακινήτου από αυτά για τα οποία υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη, το ποσό αυτής θα υπολογιστεί χειρόγραφα και θα αναγραφεί στους
κωδικούς αυτούς από τον ίδιο τον φορολογούμενο.
Êùäéêïß 659-660. Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2011, τα οποία
απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις RΕΡ0S, αναπηρικές συντάξεις,
συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και
επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και
μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α., ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, μερίσματα ημεδαπών
και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσονται από το φόρο κτλ.). Γράψτε τα
χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2011, τα οποία φορολογούνται με ειδικό
τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που
εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών
δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας
που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, αποζημίωση ν.2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί, κλπ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που
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τα βαρύνει καθώς και τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε.
κ.λ.π.. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης
καθώς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο 10% εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ
στην οποία υπάγεται. Περαιτέρω, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών
προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς
την εταιρεία "Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw", κατόπιν αποφάσεως
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του
ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α`).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, δεν θα αναγράφοται στους κωδικούς
αυτούς γιατί από τη χρήση 2011 και μετά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό των τεκμηρίων (σχετ. η
ΠΟΛ. 1079/12-4-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών).Θα αναγράφονται όμως στους κωδικούς 995-996 προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών.
Êùäéêïß 657-658. Γράψτε τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2011, τα οποία απαλλάσονται από το φόρο
ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσονται σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 29
του ν.3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται: το εξωιδρυματικό επίδομα, το
ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και γενικά προσώπων που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία
ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%, οι αποζημιώσεις λόγω
διακοπής εργασιακής σχέσης (παρ.1, αρ.14 ΚΦΕ), τα εφάπαξ της περ. γ’ της παρ.4 του
άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ ταμείου πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς), οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδ. του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ
της 8-4-1965 ( όπως ισχύει σήμερα) καθώς και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010. Σημειώνεται ότι αν από το εξωιδρυματικό επίδομα
και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε τυφλούς και
γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι
ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα
υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8.
Êùäéêïß 661-662. Γράψτε το ποσό του επιδόματος του ΟΑΕΔ που εισπράξατε μέσα στο 2011.
Êùäéêïß 431-432. Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συμμετοχή σας σε ημεδαπές Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, τα
οποία φορολογούνται κατά περίπτωση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2238/1994
και συμπληρώστε τις ενδείξεις σε ειδική κατάσταση ως εξής:
Åðùíõìßá - íïìéêÞ ìïñöÞ

Äéá÷åéñ. ðåñßïäïò
Þ Ýãêñéóç éóïëïãéóìïý

Á.Ö.Ì.

Áñìüäéá Ä.Ï.Õ.

Õðï÷ñÝïõ

Ôçò óõæýãïõ
,
,
,

,
,
,

êáé ôï óýíïëï ìåôáöÝñåôáé óôïõò êùäéêïýò 431-432.
ÐÑÏÓÏ×Ç: α) Τα κέρδη αυτά θα γραφτούν μετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού)
της εταιρίας κτλ. που αναλογεί σ' αυτά. β) Τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κτλ. που απαλλάσσονται
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από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα οποία σας
αναλογούν, δε θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 659-660, αυτού του πίνακα.
Êùäéêïß 433-434. Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 (εκτός από
μερίσματα από Α.Ε. και κέρδη από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. για το φόρο που επιβλήθηκε
στο όνομα του νομικού προσώπου) και στα καθαρά κέρδη της περ. 6.
Êùäéêïß 305-306. Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)..
Êùäéêïß 477-478. Γράψτε τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις,
οικονομικές ενισχύσεις κ.τ.λ.) που πήρατε μέσα στο έτος 2011, εκτός των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς αριθμούς
995-996. Οι επιδοτήσεις των κωδ αυτών (477-478). δεν λαμβάνονται υπόψη για τη κάλυψη των τεκμηρίων.
Êùäéêïß 615-616. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2011 οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείτε ατομικώς εμπορική ή γεωργική
επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρώστε τις ενδείξεις του πίνακα αυτού.
Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυτές είναι περισσότερες από δύο, συμπληρώστε
και συνυποβάλετε με τη δήλωση όμοια γραμμογραφημένο πίνακα για τις επιπλέον
μισθώσεις.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïõò êùäéêïýò 790 και 791, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß
ï Á.Ö.Ì. ôçò óõæýãïõ. Óôïõò êùäéêïýò 795-796 θα γραφτεί η επιφάνεια της εγκατάστασης σε τ.μ.
Êùäéêïß 419-420. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2011 οποιουδήποτε ακινήτου, εκτός από το εκπιπτόμενο ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένειας ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν το οποίο γράφεται στους κωδικούς 811816 και 817-823 αντίστοιχα της τέταρτης σελίδας της δήλωσης και για επαγγελματική
εγκατάσταση, που γράφεται στους κωδικούς 793-794 και 615-616 του πίνακα 6 (π.χ.
ενοίκιο για δευτερεύουσα κατοικία). Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυτές είναι
περισσότερες από μια, συμπληρώστε και συνυποβάλτε με τη δήλωση όμοια γραμμογραφημένο πίνακα για τις επιπλέον μισθώσεις.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Óôïí êùäéêü 417, óå ðåñßðôùóç ðïõ ï åêìéóèùôÞò åßíáé ç óýæõãïò, èá ãñáöôåß ï Á.Ö.Ì.
ôçò óõæýãïõ. Óôïν êùäéêό 797 θα γραφτεί η επιφάνεια του ακινήτου σε τ.μ.
Êùäéêïß 735-736. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε τη χρήση 2011 για την αγορά ή ανέγερση ή
χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους.
Êùäéêïß 781-782. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση στη χρήση 2011 περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.). Για τα χρηματικά ποσά που
προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο
συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου, από τα οποία
προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Επίσης, για την πώληση κινητών πραγμάτων,
απαιτείται απαραίτητα θεωρημένη απόδειξη αγοράς από τον επιτηδευματία. Για αγοροπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 από τον αγοραστή και πωλητή. Γράψτε τα ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρήση 2011 (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος), εφόσον δικαιολογείτε την απόκτησή
τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά αυτά (είτε είναι συνάλλαγμα είτε ευρώ) απαιτείται το
πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε Τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό - μεταξύ αυτών και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) - και περιέχουν το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Επισημαίνεται ότι από 23-4-2008
και μετά, με την 1047709/810/Α0012/23-4-2008 διαταγή μας, το "μοναδικό δελτίο
εισαγόμενων μετρητών" δεν αποτελεί πλέον αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκμηρίων Για τη δικαιολόγηση της απόκ-

34

τησης των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό απαιτούνται επίσημα
στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η απόκτησή τους, όπως π.χ. η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής της αλλοδαπής, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων που είχαν
υποβληθεί κ.τ.λ. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
α) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
β) που είχαν διαμείνει τουλάχιστον επί 3 χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του
συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γ) που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο
όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις
τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό
να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προNπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική δαπάνη τεκμηρίων). Γράψτε τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών
ποσών που έγιναν στη χρήση 2011 σε σας, τη σύζυγό σας κτλ. για τις οποίες (δωρεές
ή γονικές παροχές) η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι λήξη του έτους
στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, δηλαδή μέχρι 31.12.2011. Επίσης,
γράψτε και τα ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα (π.χ. απoζημίωση για ατύχημα
κτλ.).Για τα χρηματικά ποσά από δάνεια που έχει συνάψει ο φορολογούμενος απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να
αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στη χρήση
2011. Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες που έχουν γραφτεί στους
κωδικούς αριθμούς 719-724 και 725-728, από το οικείο έγγραφο πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. Αν
η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση
από την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως το τυχόν δανειστικό συμβόλαιο επισυνάπτεται στη δήλωση. Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο
απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου προLσταμένου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να
προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωμένο
αντίγραφο της δήλωσης αυτής, καθόσον για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης η οικεία
δήλωση φόρου δωρεάς πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο
πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.
Êùäéêïß 783-784. Γράψτε τα ποσά επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στη χρήση 2011.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Τα ποσά από επαναπατριζόμενα κεφάλαια μπορούν να διατεθούν μόνο για την κάλυψη
των τεκμηρίων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε.
Êùäéêïß 787-788. Γράψτε το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων
(συνεχόμενων) χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2011, εφόσον αποδεικνύετε ότι γι' αυτά
φορολογηθήκατε ή απαλλαχτήκατε από το φόρο νόμιμα. Ο τρόπος σχηματισμού των
κεφαλαίων προηγούμενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από τις διατάξεις της
περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά
τα οικεία έτη. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από
το φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων
Υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÔÁÉ ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγματοποιείται από 1.1.2010 και μετά, θα
εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν
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απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Προκειμένου όμως για τις χρήσεις
2008 και 2009, οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου.
ÅÐÉÓÇÌÁÉÍÅÔÁÉ επίσης, ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 με τις
οποίες είχε θεσπισθεί η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε6 (δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σας την 1.1.1991) το οποίο είχατε επισυνάψει στη δήλωση οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα ποσά των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιείτε από 1.1.1994 και μετά. Τα
χρηματικά ποσά όμως που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των
στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης
διαφοράς τεκμηρίου οικον. ετών 1992 μέχρι και 1994, μειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που μπορείτε να επικαλεσθείτε για τη μείωση του τεκμηρίου σας.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Τα χρηματικά ποσά που γράφτηκαν στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε
ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί
υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο
φορολογούμενος επικαλείται με τη δήλωση του οικον. έτους 2011.
Επίσης, τα ποσά που έχουν γραφτεί στους κωδικούς 781-782, πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό
που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους π.χ. φόρους δωρεών κτλ.
Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.
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Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τις δαπάνες στις οποίες αποδεδειγμένα έχετε υποβληθεί μέσα στο 2011,
αφού συνυποβάλετε, κατά περίπτωση, τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, για να αφαιρεθούν κατά ένα
μέρος, τα αντίστοιχα ποσά τους από το φόρο που θα προκύψει στο συνολικό σας εισόδημα.
Δίπλα στους Κωδικούς γράψτε τα ολικά ποσά, κατά κατηγορία δαπάνης, όπως αυτά προκύπτουν από τις
σχετικές αποδείξεις.
Εξαίρεση υπάρχει μόνο στο ποσό της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων,
το οποίο θα γράψετε μειωμένο στο 50% του συνολικού ποσού της δαπάνης.
Τα ποσά που εκπίπτουν θα υπολογιστούν από την Υπηρεσία (Γ.Γ.Π.Σ.). Τονίζεται ότι για να αναγνωριστούν
οι δαπάνες αυτές πρέπει να συνυποβάλετε με τη δήλωση τις σχετικές αποδείξεις δαπάνης.
Êùäéêïß 049. Γράψτε το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποιήσατε στην Ελλάδα μέσα στο
2011, εσείς, η σύζυγός σας και τα τέκνα που σας βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών,με
εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν μέσω της “Κάρτας Αποδείξεων”. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος
του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό
εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται όλες οι καταναλωτικές δαπάνες. Δηλαδή περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και τα ειδικά
στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κλπ) όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των
οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του
άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαι-
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ογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης
επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες
προκύπτει η δαπάνη.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές
ελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων
κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
β) οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του
φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κλπ.
γ) οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για
τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών
υπηρεσιών κλπ.
δ) οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους οι
οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη
συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις
πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος,
αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.
Οι αποδείξεις δαπανών θα φυλλάσσονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται:
α. Το ονοματεπώνυμο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου
β. ο αριθμός των αποδείξεων και
γ. το συνολικό ποσό αυτών
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της
εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την
οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο
φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ,
ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται οι αποδείξεις δαπανών οι οποίες
φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Διευκρινίζεται ότι στο κωδικό 341 του πίνακα 10 της δήλωσης η Γ.Γ.Π.Σ. θα προεκτυπώσει το συνολικό
ποσό των αποδείξεων δαπανών που συλλέχθηκαν μέσω της ”κάρτας αποδείξεων” το οποίο κατά την
εκκαθάριση της δήλωσης θα συναθροιστεί με το ποσό που δηλώθηκε στον κωδικό 049.
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο
συζύγους, μόνον εφόσον έχουν αναγραφεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και μερίζονται μεταξύ τους ανάλογα
με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματός
τους που προκύπτει από την εμπρόθεσμη δήλωσή τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό, χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις κατά ρητή
διάταξη του νόμου είναι οι:
α) οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. Πρόκειται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και
των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς
και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά
γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
β) όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας,

37

γ) οι φυλακισμένοι και
δ) οι κάτοικοι κρατών – μελών της ΕυρωπαQκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του
ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν
αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας.
Êùäéêïß 051-052. Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συνολικά για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν
μαζί σας και σας βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που
καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία,
οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.Επίσης, στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται
και η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία και
για επισκέψεις σε ψυχολόγο, για την αποκατάσταση της υγείας ύστερα από σχετική
γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Ειδικά, για την αναγνώριση της δαπάνης που
καταβάλλεται σε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, εκτός από τη γνωμάτευση του γιατρού
απαιτείται και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα του ψυχολόγου
ή του λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του.Επίσης, γράψτε τη
διαφορά των ποσών περίθαλψης μεταξύ των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης και του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγματικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή είναι απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό των προσώπων που έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση,
φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και τα οποία συνοικούν μαζί σας, αλλά δεν αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης, γιατί το εισόδημά τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.
Για την αναγνώριση της έκπτωσης της δαπάνης αυτών των προσώπων απαιτούνται
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η συγγένεια αυτών με το φορολογούμενο,
η αναπηρία τους, τα ποσά των δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
καθώς και το ετήσιο εισόδημά τους. Ακόμη, γράψτε τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλατε για τα τέκνα σας που δεν συγκατοικούν μαζί σας,
αλλά με τον άλλο γονέα τους, τον οποίο και βαρύνουν, λόγω του ότι βρίσκεστε σε διάζευξη με αυτόν.Επιπλέον, μεταξύ των δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνονται οι δαπάνες σε νοσοκόμο, η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη κ.λπ., η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη των τέκνων που
πάσχουν από ανίατο νόσημα και το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη των κωδικών 051-052 πρέπει να συνυποβάλετε:
- Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, διπλότυπη απόδειξη του ιατρού σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
- Για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές, διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία
να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της
κλινικής για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδος εξόδου.
- Για νοσήλεια σε κρατικά κτλ. νοσηλευτικά ιδρύματα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξης
του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης
νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για το
χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατ' είδος εξόδου.
Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων, αν τα στοιχεία αυτών αναγράφονται στις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται βεβαίωση θεράποντος ιατρού για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου και απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που
πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η
διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα υπογραμμένη. Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.

38

- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωμένων και προσώπων με κινητική
αναπηρία σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη
παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της
επιχείρησης για το χρόνο περίθαλψης και για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Στους κωδικούς 051-052 θα γράψετε το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
- Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενή
και αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος
των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο
εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία πρέπει να αναγράφεται και
το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και το είδος του πωλούμενου πράγματος.
Ειδικά σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρυκο]ας, απαιτείται να συνυποβάλετε και βεβαίωση γιατρού.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο
νόσημα τέκνων, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης και βεβαίωση του διευθυντή
της σχολής ή του θεραπευτηρίου για τον ακριβή χρόνο φοίτησης ή περίθαλψης, για το
ποσό της δαπάνης αναλυτικά, καθώς και για την πάθηση του τέκνου (ονομασία ανίατου
νοσήματος) ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό (τυφλό, κωφάλαλο κτλ.). Αν τα
σχετικά δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό φορέα (σχολείο ή θεραπευτήριο),
πρέπει να έχουν περιεχόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω.
- Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων.
Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θα αφαιρεθεί από
το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ, για τον κάθε
φορολογούμενο.
Êùäéêïß 053-054. Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από το νόμο εισφορών που καταβάλατε μέσα στο 2011
σε ασφαλιστικά ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ.), καθώς και το ποσό των εισφορών που καταβάλατε
στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής σας σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
Στους κωδικούς αυτούς δε γράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από
τους μισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους.
Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Οι ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων ή ελεύθερων επαγγελματιών γράφονται εδώ
και δεν περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές τους δαπάνες.
Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση ή απόδειξη του
οικείου ασφαλιστικού ταμείου.
Êùäéêïß 057-058. Γράψτε την αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάσατε λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία
που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προNπολογισμό.Για την απόδειξη της δωρεάς των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων απαιτείται η υποβολή α) βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και β)
αντίγραφου του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.
Το 10% του ποσού της αξίας των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.
Êùäéêïß 059-060. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.), τους
Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά,
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα
κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ.
και επιχορηγούνται από τον κρατικό προNπολογισμό, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων,
σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου
δικαίου, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή
συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, στους ερευνητικούς
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και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13Α') και τέλος στα
ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Στους Κ.Α. 059-060 αναγράφονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς
υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και παρεμφερών νομικών προσώπων (οργανισμών,
ιδρυμάτων κ.λπ.), που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). Διευκρινίζεται ότι στη συμφωνία του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Αν οι υπόψη δωρεές μεμονωμένα λαμβανόμενες υπόψη ή
συναθροιζόμενες με τις δωρεές και χορηγίες προς ημεδαπά νομικά πρόσωπα και ανεξάρτητα αν όλες πραγματοποιούνται προς ένα ή περισσότερους δωρεοδόχους υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το φόρο μόνο αν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί
στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισμών.
Κωδικοί 031-032. Τα ποσά των δωρεών που καταβάλατε σε φορείς των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ τα γράφετε και
στους Κ.Α. 031 - 032. Όταν τα ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 (με εξαίρεση τις
δωρεές προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο
Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγ. Όρους, το
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) υπερβαίνουν τα 300
ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό
του νομικού προσώπου, που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του
και την υπογραφή του δωρητή. Δαπάνη τέτοιων δωρεών ποσού άνω των 300 ευρώ συνολικά ετησίως απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το μέρος αυτής που
αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ. Ως χρόνος πραγματοποίησης της δωρεάς θεωρείται
ο χρόνος κατάθεσης αυτών και όχι ο χρόνος είσπραξής τους από το δωρεοδόχο.Για την
απόδειξη της δωρεάς των χρηματικών ποσών, που αναγράφηκαν στους κωδικούς αριθμούς 059-060, απαιτείται η υποβολή διπλότυπης απόδειξης ή γραμματίου είσπραξης που
εκδίδεται από το δωρεοδόχο, όπως επίσης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η
αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση των ποσών αυτών στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου. Στην περίπτωση που το ποσό της δωρεάς κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα, απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αν αυτό έχει δοθεί στο δωρεοδόχο για
την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραμματίου, κυρωμένο από το φορέα έκδοσής του. Ειδικά για τα ποσά των δωρεών υπέρ των πυρόπληκτων
που καταθέσατε στο λογαριασμό που άνοιξε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην
Τράπεζα της Ελλάδος, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή στα ταχυδρομικά καταστήματα της χώρας, στο
οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η κατάθεση έγινε για την αρωγή των πυρόπληκτων.
Στην περίπτωση που φορολογείστε με βάση τα τεκμήρια δαπανών, το συνολικό ποσό των
χρηματικών δωρεών και χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση από το φόρο σας
δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει
από τη εφαρμογή των τεκμηρίων.Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών επί του
οποίου υπολογίζεται η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του
συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.Η μείωση
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διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100
ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.
Κωδικοί 075-076. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς είτε απευθείας είτε μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου
Χρέους» με κωδικό αριθμό 26132462 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη αυτή απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην
Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο πρέπει να αναφέρεται
ρητά ότι η κατάθεση έγινε για το «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους». Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.
Êùäéêïß 061-062. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007
(ΦΕΚ16Α΄) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τα
νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741
Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Το συνολικό ποσό των χορηγιών επί του
οποίου υπολογίζεται η μείωση επί του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.Για την απόδειξη των χρηματικών ποσών της πολιτιστικής χορηγίας του
ν.3525/2007 που αναγράφηκαν στους κωδικούς αριθμούς 061-062, απαιτείται α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από το νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική, β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών, και τα
πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των ποσών της χορηγίας και γ) σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, και την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και τα
αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής. Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώς και των
χορηγιών που αναγράφηκαν στους παραπάνω κωδικούς αριθμούς, δεν πρέπει να έχουν
ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.
Êùäéêïß 063-064. Γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε μέσα στο 2011 για:
α) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί με υποθήκη ή με προσημείωση από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν
από σας και η υποθήκη ή προσημείωση είχε γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας
ή των τέκνων που σας βαρύνουν.
Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού, που είχατε λάβει από τράπεζα, σας χορηγήθηκε νέο δάνειο από την ίδια τράπεζα ή άλλη, γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων
τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σ' αυτό το δάνειο γράφτηκε υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο και εφόσον οι
τόκοι αφορούν χρονικό διάστημα από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του
παλιού δανείου.
β) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί από ασφαλιστική επιχείρηση ως υπάλληλος αυτής, εφόσον οφείλονταν από σας και η υποθήκη ή
προσημείωση έχει γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας
βαρύνουν.
γ) Προκαταβολή που σας χορηγήθηκε από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974 (ΦΕΚ 116Α'), για
απόκτηση πρώτης κατοικίας, ως βοηθηματούχος αυτού.
δ) Δάνειο που σας χορηγήθηκε από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι
οφείλονταν από σας, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων
κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεως ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.
Διευκρινίζεται ότι για τα δάνεια αυτά των περιπτώσεων α', β', γ' δε θεωρείται
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ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία, εάν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους
βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής
επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται
κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
Εάν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας που αποκτήθηκε με το στεγαστικό δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.μ. συμπληρώνεται και ο κωδικός 071 με τον αριθμό των τετραγωνικών
μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας διότι το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση φόρου κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) περιορίζεται στο μέρος
που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.
Δε συμπληρώνεται ο κωδικός 071 για δάνεια της περίπτωσης δ' (αναστήλωση διατηρητέων κτισμάτων κτλ.). Επίσης, το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου για τα δάνεια των
περιπτώσεων α', β', γ' και δ΄ υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του
δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ως 200.000 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι για όλα τα δάνεια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία σύναψής τους, οι δεδουλευμένοι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που
προκύπτει κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, με τις αντικατασταθείσες διατάξεις (άρθρο 43 ν. 3763/2009) προβλεπόταν μείωση
του φόρου κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν
συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά
μέτρα (200 τ.μ.). Συνεπώς οι τόκοι αυτών των δανείων που καταβάλλονται από το 2010 και μετά αναγνωρίζονται με το γενικό κανόνα της έκπτωσης των τόκων για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. κ.λ.π.
Για την αναγνώριση της έκπτωσης των τόκων που θα γραφτούν στους κωδικούς 063 και
064, απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού
ή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ή της ασφαλιστικής επιχείρησης, από την οποία να
προκύπτουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, καθώς και ότι το δάνειο διατέθηκε για αγορά
πρώτης κατοικίας ή για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραLσμό διατηρητέων
κτισμάτων. Στην περίπτωση μάλιστα που οι τόκοι δανείων αφορούν διατηρητέα κτίσματα
ή κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα
πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, απαιτείται και επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας
απόφασης για χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως διατηρητέων ή σημείωσης για την κανονιστική πράξη με την οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή που βρίσκονται τα κτίσματα, ως
παραδοσιακό τμήμα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισμός.
Êùäéêïß 069-070 Για όλες τις συμβάσεις στεγ. δανείων α’ κατοικίας, είτε οι δύο σύζυγοι έχουν λάβει το
δάνειο από κοινού, είτε έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένας, συμπληρώνονται και οι
κωδικοί αυτοί αριθμοί με το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στο
καθένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι πιο πάνω τόκοι πρέπει να γραφτούν και στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5.
Ενδείξεις 10 και 11 του πίνακα 7 - καταβαλλόμενο ενοίκιο:
Στις ενδείξεις 10 και 11 του πίνακα 7 της δήλωσης γράψτε όλα τα στοιχεία των εκμισθωτών και το καθαρό ποσό ενοικίου που τους καταβάλατε, για κύρια κατοικία της οικογένειάς σας και για ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον δικαιούστε την
έκπτωση του ενοικίου (εάν δεν τη δικαιούστε, γράψτε τα στους κωδικούς 417, 419, 420
του πίνακα 6) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του εκμισθωτή.
Σημειώνεται ότι, αν δεν έχει αναγραφεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του εκμισθωτή, δε θα υπολογιστεί η πιο πάνω δαπάνη. Ειδικότερα:
Êùäéêïß 801-803. Γράψτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των ιδιοκτητών
Êùäéêïß 092-096. Διαγραμμίστε τη λέξη “ΝΑΙ” στην περίπτωση που φιλοξενείστε.
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Êùäéêïß 091-095. Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας που
μισθώνετε.
Êùäéêïß 097-099. Γράψτε τον αριθμό των μηνών για τους οποίους καταβάλατε ενοίκιο μέσα στο έτος 2011
για τη συγκεκριμένη κατοικία ή φιλοξενηθήκατε στη συγκεκριμένη κατοικία.
Êùäéêïß 811-816. Γράψτε το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο έτος 2011 για κύρια
κατοικία της οικογένειάς σας. Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο
συζύγους. Μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε
με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.Σε περίπτωση
που καταβάλατε μέσα στο 2011 ενοίκιο κύριας κατοικίας σε περισσότερους εκμισθωτέςσυνιδιοκτήτες του ακινήτου, εφόσον αυτοί είναι μέχρι τρεις, στην κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του καθενός και το ποσό ενοικίου που του αναλογεί. Εάν είναι περισσότεροι από τρεις, στις δυο πρώτες σειρές θα αναγράψετε τους δυο εκμισθωτές με τα
μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους καταβάλατε και στην
επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2011 συνολικά στους
υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. τους. Εάν
στη διάρκεια του 2011 αλλάξατε μία ή περισσότερες κατοικίες, στην κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας που μισθώσατε. Εάν
μισθώσατε δυο κύριες κατοικίες μέσα στο 2011 από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά μίσθωσης έχει τρεις εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή
της πρώτης κατοικίας στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό, στη δεύτερη το ποσό
που καταβάλατε στους υπόλοιπους χωρίς τα στοιχεία τους και στην τρίτη τα στοιχεία του
εκμισθωτή της δεύτερης κατοικίας και το ποσό που του καταβάλατε. Εάν χρειαστούν
περισσότερες σειρές από αυτές που έχει το έντυπο, θα επισυνάψετε κατάσταση με την
ίδια γραμμογράφηση, όπου θα αναγράψετε όσα δεν χώρεσαν στις σειρές που έχει το
έντυπο.
Δε δικαιούνται τη μείωση φόρου όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα ανεξάρτητα από το
ύψος του. Ομοίως, δε δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι
σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία,
δικαίωμα οίκησης) εξολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της
μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το ίδιο
ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούμενο και στη
σύζυγό του είτε στο φορολογούμενο και στα τέκνα που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό
του και στα τέκνα που τους βαρύνουν.
Êùäéêïß 804-807. ÃñÜøôå ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ôùí åêìéóèùôþí.
Êùäéêïß 817-823. Γράψτε το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε, για την ενοικίαση κατοικίας, η οποία
χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που
σπουδάζει σ' αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά
αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το
πρώτο σας παιδί σε περισσότερους από 2 εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης
θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό μέσα
στο 2011 και στη δεύτερη σειρά στον κωδικό 819 το ποσό που καταβάλατε μέσα στο
2011 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοματεπώνυμο και
τον Α.Φ.Μ. τους. Ομοίως στους κωδικούς 821-823, για το δεύτερο και τρίτο παιδί
αντίστοιχα. Η έκπτωση του ενοικίου γίνεται εφόσον οι κατοικίες αυτές βρίσκονται στην
πόλη ή στο χωριό που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο και εσείς ή τα παιδιά σας
δεν έχετε άλλη ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία σ' αυτήν την πόλη. Η περιοχή των
δήμων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού τομέα και του Πειραιά της
Περιφέρειας Αττικής θεωρείται ως μία πόλη. Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην
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αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις,
όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου η δαπάνη αυτή λαμβάνεται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.
Για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών απαιτείται απόδειξη της καταβολής του
ενοικίου ως εξής:
Υποβολή αποδείξεων για το συνολικό ποσό του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειας μιας
ή περισσοτέρων, των υπολοίπων, εφόσον από αυτές σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση για
την καταβολή του συνολικού ποσού του ενοικίου.
Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986
από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το μηνιαίο ποσό,
τους μήνες που αφορά, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων. Όμοια υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται και σε περίπτωση που συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στους κωδικούς αριθμούς 801-807, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος,
θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. της συζύγου. Αν μέσα στο 2011 καταβάλατε ενοίκιο κύριας
κατοικίας ή ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, όμως δεν δικαιούστε την έκπτωση, το
ποσό της δαπάνης θα το αναγράψετε στους κωδικούς αριθμούς 419-420 του πίνακα 6.
Επισημαίνεται ότι η ενοικίαση κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν αποτελεί και αντικειμενική δαπάνη δαβίωσης και συνεπώς η κατοικία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον
πίνακα 5 του εντύπου.
Κωδικοί 073-074.Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής
ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων, καθώς και των ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλισή σας, της ή του συζύγου σας και των τέκνων που
σας βαρύνουν, καθώς και των τέκνων σας που δε βαρύνουν εσάς λόγω μη συνοίκησης,
αλλά τον άλλο γονέα, εφόσον στην τελευταία περίπτωση βρίσκεστε σε διάζευξη με το
(τη) σύζυγό σας, συνάψατε εσείς τη σύμβαση ασφάλισης και καταβάλατε τη δαπάνη ασφαλίστρων.
Το ποσό της δαπάνης επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα
1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται
αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη)
και μερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου με την αρχική δήλωση
(εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) εισοδήματός τους που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
Κωδικοί 089-090. Γράψτε το συνολικό ετήσιο ποσό της διατροφής που καταβάλατε στο σύζυγό σας ή στη
σύζυγό σας μέσα στο έτος 2011 και το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε στον άλλο σύζυγο για τα τέκνα δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης αυτής θα μειώσει
το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ
Κωδικοί 087-088. Γράψτε το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2011 για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ`
εξουσιοδότηση του και αφορούν :
α) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα
εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα αντι-
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Κωδικοί 079-085.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κωδικοί 077-078.

Κωδικοί 663-664.
Κωδικοί 033-036.

στάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση
σωληνώσεων.
β) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε
φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.
γ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.
δ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολτα]κά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου
ή ανανεώσιμων πηγών.
ε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων / κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά
καλύμματα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην
οροφή (δώμα ή στέγη).
στ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή.
Η δαπάνη επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση του φόρου κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Γράψτε τα ποσά των διδάκτρων που καταβάλατε μέσα στο έτος 2011 για παράδοση προσωπικά σε σας ή στα τέκνα σας, κατ' οίκον ή σε φροντιστήρια, ιδιαίτερων μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών. Ειδικότερα, στους
κωδικούς 079-080 γράψτε τα ποσά των δαπανών που αφορούν προσωπικά εσάς, ή τη
σύζυγό σας και στους κωδικούς 081, 082, 083, 084, 085 τα ποσά των δαπανών που αφορούν τα τέκνα σας.
Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάζευξη και τα τέκνα σας βαρύνουν τον άλλο σύζυγο με
τον οποίο συγκατοικούν, αλλά έχετε καταβάλει εσείς τα δίδακτρα των τέκνων, το ποσό
τους θα το αναγράψετε κανονικά στους κωδικούς 081 ως 085.
Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο μόνο
εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται
μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου η δαπάνη αυτή λαμβάνεται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.
Γράψτε το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλατε για ατομική επιχείρηση τριτογενούς τομέα που είναι εγκατεστημένη σε κτίριο της περιοχής «Γεράνι» (η οποία ορίζεται από
τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας) και
προβλέπεται στο π.δ. της 2/13.7.1994 (Δ’ 704) ή της περιοχής «Μεταξουργείο» (το οποίο
ορίζετα από τους οδικούς άξονες Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου,
Πειραιώς και Ιερά Οδός) και προβλέπεται στο π.δ. 13.7/19.8.1998 (Δ’ 616). Εξαιρούνται και
δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς τα μισθώματα εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων διασκέδασης, αναψυχής, χώρων συναθροίσεων κοινού και καταστημάτων παροχής
προσωπικών υπηρεσιών που λειτουργούν σε κτίρια των περιοχών αυτών.
Ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για ατομική επιχείριση τριτογενούς τομέα που είναι εγκατεστημένη στις εν λόγω περιοχές εκπίπτει από το φόρο σας (παρ.
Β2 και Δ, άρθρο 43 και παρ. Β2 και Δ, άρθρο 44 του ν. 4030/2011).
Γράψτε το συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2011 στην παραγωγή κινηματογραφικού
έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα. (παρ.9
άρθρο 73 ν.3842/2010)
Διαγραμμίστε το γράμμα «α» αν δεν δραστηριοποιείστε επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα ή δεν είστε μέτοχος Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%) της επένδυσης αυτής θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας. Διαγραμμίστε το
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

γράμμα «β» αν δραστηριοποιείστε επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα ή είστε
μέτοχος Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε.,Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της επένδυσης
αυτής θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.
Οι κωδικοί 663-664 και 033-036 συμπληρώνονται μόνο από ιδιώτες μη επιτηδευματίες και
όχι από ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÐÉÍÁÊÁ
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Êùäéêïß 601-602. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá (èåôéêÜ Þ áñíçôéêÜ) ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò 501-502 êáé 511-512 ôïõ ðßíáêá 4Ä, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò êáé ï öüñïò Ý÷åé õðïëïãéóôåß ìå ôá ðïóïóôÜ ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôçí Ýíäåéîç áõôÞ. Επίσης, το ποσό της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους επί των ακαθαρίστων αμοιβών
των δικηγόρων.
Êùäéêïß 603-604. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá (èåôéêÜ Þ áñíçôéêÜ) ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò êùäéêïýò 401-402 êáé 413-414 ôïõ ðßíáêá 4Ã, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò êáé ï öüñïò Ý÷åé õðïëïãéóôåß ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 55 ôïõ í.2238/1994.(π.χ. 1%, 4% ,8%, περ.στ παρ.1 και 3% περ.β παρ.1
κ.τ.λ.)
Êùäéêïß 605-606. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ ðáñáêñáôÞèçêáí ãéá ôá åéóïäÞìáôá ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé
óôïõò êùäéêïýò 501 Ýùò 508 êáé 511-512 ôïõ ðßíáêá 4Ä, åöüóïí õðÜñ÷ïõí ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò, åêôüò áõôþí (ôùí ðïóþí ôïõ öüñïõ) ðïõ ãñÜöôçêáí óôïõò êùäéêïýò 601-602.
Επίοης, το ποσό της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους
δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
Êùäéêïß 607-608. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ âåâáéþèçêå Þ êáôáâëÞèçêå ãéá ôçí ùöÝëåéá (õðåñôßìçìá) áðü ôçí ðþëçóç åðáãåëìáôéêïý áõôïêéíÞôïõ É.×. áôïìéêÞò åðé÷åßñçóçò ùò åìðïñåýìáôïò, åöüóïí ôï ðïóü ôçò ùöÝëåéáò óõìðåñéëÞöèçêå óôïõò êùäéêïýò 407-408
ôïõ ðßíáêá 4Ã.
Êùäéêïß 609-610. ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôéò áìïéâÝò ôçò ðåñßðôùóçò 4 ôïõ ðßíáêá 4Á, οπως αυτές που έχουν καταβληθεί óå ðïäïóöáéñéóôÝò, êáëáèïóöáéñéóôÝò,
ðñïðïíçôÝò êáé Üëëïõò áìåéâüìåíïõò áèëçôÝò áðü ðïäïóöáéñéêÝò áíþíõìåò åôáéñßåò Þ
áíáãíùñéóìÝíá áèëçôéêÜ óùìáôåßá êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôïõ óõìâïëáßïõ ìåôáãñáöÞò Þ ôçí
áíáíÝùóç ôïõ óõìâïëáßïõ óõíåñãáóßáò καθώς και το åðßäïìá áíÝñãùí ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 33 ôïõ í.1892/1990 ðïõ äßíåôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ. Ï öüñïò ôùí ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåùí áíáãñÜöåôáé óôïõò êùäéêïýò 609-610 ôïõ ðßíáêá 8 êáé óå êáìéÜ
ðåñßðôùóç óôïõò êùäéêïýò 313-314 ôïõ ßäéïõ ðßíáêá.
ÐÑÏÓÏ×Ç:
Óå êáìéÜ Üëëç ðåñßðôùóç åêôüò áðü ôéò ðáñáðÜíù äåí ðñÝðåé íá áíáãñÜöåôáé öüñïò
ìéóèùôþí õðçñåóéþí ó’ áõôïýò ôïõò êùäéêïýò, áêüìç êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç âåâáßùóç áðïäï÷þí Ý÷åé ìüíï ðáñáêñáôçèÝíôá öüñï.
Êùäéêïß 651-652. ÃñÜøôå ôá ðïóÜ ôùí öüñùí ðïõ êáôáâÜëáôå áðïäåéãìÝíá óôçí áëëïäáðÞ, ãéá ôá åéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôÞèçêáí óôï åîùôåñéêü êáé äçëþóáôå óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá 4Æ, åðåéäÞ õðÜñ÷åé öïñïëïãéêÞ õðï÷ñÝùóç óôçí ÅëëÜäá. Ôá ðïóÜ áõôþí ôùí öüñùí ðñÝðåé íá ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêåßåò âåâáéþóåéò ôïõ áëëïäáðïý öõóéêïý Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðïõ ðáñáêñÜôçóå ôï öüñï (εφόσον ðñüêåéôáé ãéá êñÜôïò ìå ôï ïðïßï
Ý÷åé õðïãñáöåß óýìâáóç áðïöõãÞò ôçò äéðëÞò öïñïëïãßáò). Óçìåéþíåôáé üôé ðñïêåéìÝíïõ ãéá åéóïäÞìáôá áðü ôéò Ç.Ð.Á. óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò èá óõìðëçñþíåôáé ìüíï ôï
ðïóü ôïõ ïìïóðïíäéáêïý öüñïõ ôùí Ç.Ð.Á. êáé ü÷é êáé ï ðïëéôåéáêüò öüñïò.
Êùäéêïß 293-294. ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôá åéóïäÞìáôá (ôüêïõò
äáíåßùí êôë. çìåäáðÞò ðñïÝëåõóçò) ðïõ äçëþèçêáí óôïõò êùäéêïýò 291-292 ôïõ ðß-
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Êùäéêïß 313-314.

Êùäéêïß 315-316.

Êùäéêïß 297-298.

Êùäéêïß 127-128.

íáêá 4ÓÔ, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôéò ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò ðïõ åðéóõíÜðôïíôáé óôç
äÞëùóç.
Επισημαίνεται ότι ο φόρος αυτής της περίπτωσης αφορά εισοδήματα από τόκους που
φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôïõ öüñïõ ðïõ áíáëïãåß óôá åéóïäÞìáôá (áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò
êôë.) ðïõ äçëþóáôå óôïõò êùäéêïýò 301-322 , üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôçí Üèñïéóç
ôùí ðïóþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôéò áíôßóôïé÷åò óôÞëåò ôùí âåâáéþóåùí áðïäï÷þí (öüñïò ðïõ áíáëïãåß).
ÃñÜøôå ôï óýíïëï ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå áðü ôá åéóïäÞìáôá ðïõ äçëþóáôå
óôïõò êùäéêïýò 301-322, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôçí Üèñïéóç ôùí ðïóþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôéò áíôßóôïé÷åò óôÞëåò ôùí âåâáéþóåùí áðïäï÷þí (öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå).
ÃñÜøôå ôï óõíïëéêü ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå óôçí ÅëëÜäá êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç Þ ôçí êáôáâïëÞ ôùí åéóïäçìÜôùí áðü êéíçôÝò áîßåò áëëïäáðÞò ðñïÝëåõóçò,
ðïõ äçëþèçêáí óôïõò êùäéêïýò 295-296 ôηò ðåñéðô. 9 ôïõ ðßíáêá 4Æ, üðùò áõôü ðñïêýðôåé áðü ôéò óõíçììÝíåò óôç äÞëùóç ó÷åôéêÝò âåâáéþóåéò, ôéò ïðïßåò ÷ïñçãåß óôï
äéêáéïý÷ï ôùí åéóïäçìÜôùí áõôþí åêåßíïò ðïõ åíåñãåß óôçí ÅëëÜäá ôçí êáôáâïëÞ
ôïõò. Åðéóçìáßíåôáé üôé ïé êùäéêïß áõôïß áöïñïýí ìüíï óå öüñïõò åéóïäçìÜôùí ðïõ
φορολογούνται ìå ôéò ãåíéêÝò äéáôÜîåéò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò.
ÃñÜøôå ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ êáôáâÜëáôå, ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñßðôùóçò ã´
ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Ê.Ö.Å., óå ðåñßðôùóç åßóðñáîçò ðïóïý Üõëçò
åìðïñéêÞò áîßáò ðÝñá áðü ôá åíïßêéá, êáôÜ ôç ìßóèùóç áêéíÞôïõ ðïõ äçëþèçêå óôïõò
êùäéêïýò 121-910 ôïõ ðßíáêá 4Å.
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Óôïí ðßíáêá áõôü ãñÜøôå ôá óôïé÷åßá ôùí õðüøç ðñïóþðùí, åöüóïí ôï åôÞóéï åéóüäçìÜ ôïõò äåí
õðåñâáßíåé ôá 2900 åõñþ Þ ôá 6000 åõñþ áí ðáñïõóéÜæïõí áíáðçñßá 67% êáé ðÜíù. ÃñÜøôå åðßóçò, ãéá
ôá ðñüóùðá ôïõ ðßíáêá 9.2., ôç óõããÝíåéá ðïõ Ý÷ïõí ìáæß óáò Þ ìå ôç óýæõãü óáò, êáôÜ ðåñßðôùóç, êáèþò
êáé ôïí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ, åöüóïí õðÜñ÷åé.
Ãéá ôá ðñïóôáôåõüìåíá åíÞëéêá ðáéäéÜ ðïõ óðïõäÜæïõí, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò ïéêåßáò ó÷ïëÞò
åóùôåñéêïý Þ åîùôåñéêïý. Óôéò âåâáéþóåéò ôùí áíáãíùñéóìÝíùí ó÷ïëþí åóùôåñéêïý ðñÝðåé íá
áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôçò Üäåéáò ðïõ ÷ïñÞãçóå ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, δια Βίου Μάθησης και
ÈñçóêåõìÜôùí Þ ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý και Τουρισμού, êáôÜ ðåñßðôùóç êáé ôï ÖÅÊ óôï ïðïßï
äçìïóéåýèçêå ç Üäåéá áõôÞ. Ãéá ôá Üãáìá åíÞëéêá ôÝêíá ðïõ åßíáé Üíåñãá, âåâáßùóç ôïõ ÏÁÅÄ üôé åßíáé
åããåãñáììÝíá óôá ìçôñþá ôïõ. Ãéá ôá ëïéðÜ ðñïóôáôåõüìåíá ìÝëç, óôïé÷åßá ðïõ íá áðïäåéêíýïõí ôçí
çëéêßá ôïõò êáé ôï âáèìü óõããÝíåéáò, üôé óõíïéêïýí ìå ôï öïñïëïãïýìåíï êáé üôé ôï åéóüäçìÜ ôïõò äåí
õðåñâáßíåé ôá ðéï ðÜíù ðïóÜ.
ÅéäéêÜ ãéá ôá óôñáôåõìÝíá ðáéäéÜ õðïâÜëëåôáé ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò óôñáôéùôéêÞò õðçñåóßáò.
ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ðñüóùðá ðïõ ãñÜöïíôáé óôïí ðßíáêá áõôü ãéá ðñþôç öïñÜ, áðáéôåßôáé óõíõðïâïëÞ ôçò
ïéêåßáò ëçîéáñ÷éêÞò ðñÜîçò Þ âåâáßùóçò êáôÜ ðåñßðôùóç Þ õðåýèõíçò äÞëùóçò ôïõ í.1599/1986 üôé ìÝóá
óå åýëïãï ÷ñüíï èá õðïâëçèåß ç áðáñáßôçôç ðñÜîç Þ âåâáßùóç.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα 9.1 προστέθηκε στήλη με τον ΑΦΜ των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη
και ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί εφόσον τους έχει χορηγηθεί.
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Ç åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò ãßíåôáé ìÝóù Ôñáðåæéêþí Ëïãáñéáóìþí ìå ôïõò åîÞò ôñüðïõò:
á) ÅðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíï êáé üøåùò) ôùí äéêáéïý÷ùí êáé
â) ÅðéóôñïöÞ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò.
Åéäéêüôåñá ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ìÝóù ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí (ðåñßðôùóç á’), ï öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé
íá óõìðëçñþíåé ôá ðéï êÜôù óôïé÷åßá óôçí ôÝôáñôç óåëßäá ôçò öïñïëïãéêÞò äÞëùóçò (ðßíáêáò 11). Óôç
èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” ãñÜøôå ôçí åðùíõìßá ôçò ôñÜðåæáò, óôçí ïðïßá ôçñåßôáé ï ëïãáñéáóìüò óáò.
Äßðëá áðü ôç èÝóç “ÔÑÁÐÅÆÁ” õðÜñ÷ïõí ôñßá ôåôñáãùíÜêéá óôá ïðïßá èá ãñÜøåôå ôïí êùäéêü áñéèìü
ôçò ôñÜðåæáò, üðùò áõôüò öáßíåôáé óôï ó÷åôéêü ðßíáêá.
ÔÝëïò, óôç èÝóç “ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ” óõìðëçñþóôå ðñïóåêôéêÜ êáé ôïõò 25 áñéèìçôéêïýò
÷áñáêôÞñåò (åêôüò áðü ôïõò ÷áñáêôÞññåò GR) ôïõ áñéèìïý ëïãáñéáóìïý êáôáèÝóåùí ÉÂÁÍ ðïõ Ý÷åôå
óôçí ÔñÜðåæá êáé èá ôïí âñåßôå ôõðùìÝíï åßôå óôï ôñáðåæéêü óáò ÂéâëéÜñéï, åßôå óôï Ýíôõðï êßíçóçò
ëïãáñéáóìïý ôçò ÔñÜðåæÜò óáò. Ï ëïãáñéáóìüò áõôüò ìðïñåß íá åßíáé Ôáìéåõôçñßïõ, ôñå÷ïýìåíïò Þ
üøåùò, ìüíï.
Áí Ý÷åôå ïðïéáäÞðïôå áìöéâïëßá, áðåõèõíèåßôå óôçí ÔñÜðåæá ìå ôçí ïðïßá óõíåñãÜæåóôå, ç ïðïßá êáé èá
óáò ðëçñïöïñÞóåé õðåýèõíá ãéá ôïí ÉÂÁÍ.
Ãéá ôçí åðéóôñïöÞ, ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðü ôéò ôñÜðåæåò (ðåñßðôùóç â’), ï
öïñïëïãïýìåíïò ðñÝðåé íá óõìðëçñþóåé ìüíï ôçí ÅÐÙÍÕÌÉÁ ôçò ôñÜðåæáò êáé ôïí êùäéêü áñéèìü ôçò.
ÄçëáäÞ, äå èá áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò ôïõ ëïãáñéáóìïý.
Ôá åðéóôñåöüìåíá ðïóÜ èá åßíáé óôç äéÜèåóç ôùí äéêáéïý÷ùí ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá ðïõ áíáãñÜöåôáé
óôçí åéäïðïßçóç, ôçí ïðïßá èá ëÜâïõí ïé öïñïëïãïýìåíïé êáé ç ïðïßá ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæåôáé ãéá ôçí
åßóðñáîç ôçò åðéóôñïöÞò ôïõ öüñïõ. ÐñÝðåé íá ôïíéóèåß üôé ç åðéóôñïöÞ ôùí öüñùí ìå ôçí (á) ðåñßðôùóç
èá åßíáé Ýíôïêç áðü ôçí çìåñïìçíßá ðïõ èá áíáãñÜöåôáé óôçí åéäïðïßçóç.
Ïé ôñÜðåæåò, ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò êùäéêïýò áñéèìïýò, ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôçí åðéóôñïöÞ ôïõ öüñïõ êáé
óõíåðþò ó’áõôÝò ïé öïñïëïãïýìåíïé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíïßîåé ëïãáñéáóìü ãéá ôçí ðåñßðôùóç (á) Þ íá
åðéëÝîïõí ìßá áðü áõôÝò ãéá ôçí ðåñßðôùóç (â), åßíáé ïé åîÞò:

ÐÉÍÁÊÁÓ ÔÑÁÐÅÆÙÍ
ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ
ÅÈÍÉÊÇ
ÅÌÐÏÑÉÊÇ
ALPHA BANK
ÃÅÍÉÊÇ
ÁÔÔÉÊÇÓ
ÐÅÉÑÁÉÙÓ
E.F.G. EUROBANK ERGASIAS
MARFIN ÅÃÍÁÔÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁ
ÅËËÇÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ
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ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ.
011
012
014
015
016
017
026
028
032

ÅÐÙÍÕÌÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÑÉÈ.

PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ
MILLENNIUM BANK
ÁÃÑÏÔÉÊÇ
T. BANK ATE
ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÔÑÁÐÅÆÁ
PROBANK
ÓÕÍÅÔ. ÔÑÁÐÅÆÁ ×ÁÍÉÙÍ
ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ
ÐÁÃÊÑÇÔÉÁ ÓÕÍÅÔ. ÔÑÁÐÅÆÁ

037
038
043
047
049
054
069
073
087

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

096

ÌÅÑÏÓ ÔÑÉÔÏ

ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÐñïêåéìÝíïõ íá ðñïóäéïñéóôåß ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá êÜèå
öïñïëïãïõìÝíïõ, áèñïßæïíôáé ôá äçëïýìåíá åéóïäÞìáôá êáé óõìøçößæïíôáé ôá èåôéêÜ êáé áñíçôéêÜ óôïé÷åßá
ôùí åðéìÝñïõò åéóïäçìÜôùí,και αφού αφαιρεθεί η τυχόν χορηγία του ν. 3525/2007, η τυχόν επένδυση για
κινηματογραφικές ταινίες (παρ. 9 άρθρο 73 ν. 3842/2010), προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα του
υποχρέου, το οποίο õðïâÜëëåôáé óå öüñï ìå âÜóç ôçí áêüëïõèç êáôÜ ðåñßðôùóç êëßìáêá:
ÊËÉÌÁÊÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2012
Κλιμάκιο
Εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολογικός
Συντελεστής
%

Φόρος Κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)

Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420
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Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα
με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ ή συνταξιούχος ανεξαρτήτως
ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον
το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και
δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φοροολογούμενου δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000)
ευρώ.Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε
το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των
τις εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν
εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης
υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών - μελών της ΕυρωπαLκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων. Στις πιο
πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9, οι δαπάνες για την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο
23 (άρθρα του Κ.Φ.Ε.), οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς
και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου, του δηλούμενου και φορολογούμενο σύμφωνα με
τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.Αν το ποσό των προσκο-
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μιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς
επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροοιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν σύμφωνα με τα πιο
πάνω μπορεί να γίνεται μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική για το φορολογούμενο. Τα δεδομένα που καταγράφονται για λογαριασμό του φορολογούμενου είναι : α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη
της απόδειξης και β) η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1218/11-10-2011 απόφαση, δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης στη ΔΟΥ των εν λόγω αποδείξεων εφόσον ο φορολογούμενος για
τις συναλλαγές του αυτές έχει χρησιμοποιήσει από 3-10-2011 και μετά τη Κάρτα Αποδείξεων.
Ôï áöïñïëüãçôï ðïóü ôïõ ðñþôïõ êëéìáêßïõ ôης êëίμακας áõîÜíåôáé êáôÜ δύο χιλιάδες (2.000) åõñþ για
κάθε ôÝêíï από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για
κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου, και όποιου επόμενου απαιτείται.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερου από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου
κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα , προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) åõñþ για τον
ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον είναι
ανάπηροι, τυφλοί κ.τ.λ., έχουν δηλαδή συμπληρώσει τον πίνακα 3 της φορολογικής δήλωσης.
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÓ ÖÏÑÏÓ
Áí óôï óõíïëéêü åéóüäçìá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé åéóüäçìá áðü áêßíçôá,εκτός από το απαλλασόμενο
εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, ôï áêáèÜñéóôï ðïóü áõôïý õðïâÜëëåôáé êáé óå óõìðëçñùìáôéêü öüñï,
ï ïðïßïò õðïëïãßæåôáé ìå óõíôåëåóôÞ åíÜìéóç ôïéò åêáôü (1.5%).
ÐåñáéôÝñù åðéâÜëëåôáé áõîçìÝíï ðïóü óõìðëçñùìáôéêïý öüñïõ ôï ïðïßï ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 3% óôï
áêáèÜñéóôï åéóüäçìá εφόσον, η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα (300) τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας
ή πρόκειται για επαγγελματική στέγη ή εμπορική μίσθωση.
ÌÅÉÙÓÅÉÓ ÖÏÑÏÕ
Ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôçí êëßìáêá ìåéþíåôáé:
Κατά ðïóïóôü είκοσι ôïéò åêáôü (20%) της δαπάνης που καταβάλλεται λόγω δωρεάς στο λογαριασμό
αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του Δημόσιου χρέους.
Κατά ðïóïóôü δέκα ôïéò åêáôü (10%) êáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ðïõ ðñïâëÝðåôáé áíôßóôïé÷á ως εξής:
á) Ýîïäá ιατρικής και íïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò (êùä. 051-052),
â) äáðÜíç êáôáâáëëüìåíïõ ìéóèþìáôïò (êùä. 811 Ýùò και 823),
γ) ôïõ ðïóïý ôçò äáðÜíçò για äéäÜêôñα ãéá öñïíôéóôÞñéá åêðáéäåõôéêþí ìáèçìÜôùí Þ îÝíùí ãëùóóþí
(êùä. 079 Ýùò και 085),
δ) ôüêïõò óôåãáóôéêïý äáíåßïõ ðïõ καταβάλλονται από áðü 1/1/2011 êáé ìåôÜ (êùä.063-064),
ε) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών
ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. (κωδ. 073 - 074).
στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με
συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 - 090),
ζ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες (κωδ. 057 εως και 062),
η) δαπάνες που καταβάλλει για εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (κωδ. 053 - 054),
θ) δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου (κωδ. 087 - 088).
Επίσης, γéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïõ áðïêôÜ åéóüäçìá áðü ìéóèùôÝò õðçñåóßåò (ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò),
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åöüóïí áõôüò ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò Þ êáôïéêåß ãéá åííÝá (9) ôïõëÜ÷éóôïí ìÞíåò ìÝóá óôï Ýôïò ðïõ
áðüêôçóå ôï åéóüäçìá áõôü óôïõò íïìïýò ÎÜíèçò, Ñïäüðçò, ¸âñïõ, ËÝóâïõ, ×ßïõ, ÓÜìïõ êáé
ÄùäåêáíÞóïõ, êáèþò êáé óå ðåñéï÷Þ ôùí íïìþí Èåóðñùôßáò, Éùáííßíùí, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò, ÐÝëëçò,
Êéëêßò, Óåññþí êáé ÄñÜìáò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé óå æþíç âÜèïõò åßêïóé (20) ÷éëéïìÝôñùí áðü ôç
ìåèïñéáêÞ ãñáììÞ, το ποσό του φόρου μειώνεται ìå åîÞíôá (60) åõñþ ãéá êÜèå ôÝêíï ðïõ ôïí âáñýíåé.
Óôçí ðåñßðôùóç óõæýãùí áñêåß ï Ýíáò áðü áõôïýò íá Ý÷åé ôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïèÝóåéò.
Áí ìå âÜóç ôçí öïñïëïãéêÞ êëßìáêá äåí ðñïêýðôåé ãéá ôï öïñïëïãïýìåíï ðïóü öüñïõ Þ áõôü ðïõ
ðñïêýðôåé åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï Üèñïéóìá ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí α, β, γ,ε και η μείωση λόγω
παραμεθορίου ðïõ áöïñïýí áõôüí ðñïóùðéêÜ êáé ôá ðñüóùðá ðïõ ôïí âáñýíïõí, ôüôå ïëüêëçñï ôï ðïóü
ôùí ìåéþóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí áõôþí Þ ç äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé ìåéþíåé ôï ðïóü ôïõ öüñïõ ðïõ
ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ êëßìáêá ãéá ôïí Üëëï óýæõãï.
Áí ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ìåéþóåùí åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ öüñïõ, ï ïðïßïò ðñïêýðôåé ìå âÜóç ôç öïñïëïãéêÞ
êëßìáêá ãéá ôïí öïñïëïãïýìåíï êáé ôç óýæõãü ôïõ, ç äéáöïñÜ äåí åðéóôñÝöåôáé ïýôå óõìøçößæåôáé.
Ôï ðïóü ðïõ áðïìÝíåé ýóôåñá áðü ôéò ìåéþóåéò áðïôåëåß ôï öüñï ðïõ áíáëïãåß óôï óõíïëéêü êáèáñü
åéóüäçìá ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
(ΕΝΤΥΠΟ Ε9)
Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα
πρόσωπα που ο τελευταίος θα υποδείξει, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την
έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από
τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, οι οικοπεδούχοι, επί των ακινήτων των οποίων ανεγείρονται κτίσματα από
εργολάβους, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012 για να διαγράψουν τα
ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στους εργολάβους ή σε τρίτα
πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί από τους εργολάβους μέσα στα τρία έτη. Αντίθετα, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα αυτά είναι οι εργολάβοι, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση
στοιχείων ακινήτων έτους 2012, αναγράφοντας τα ακίνητα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το
εργολαβικό προσύμφωνο.
Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2012 για διαγραφή ή αναγραφή από τους οικοπεδούχους ή εργολάβους αντίστοιχα, των ακινήτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται για οικοδομικές άδειες που έχουν
εκδοθεί εντός του έτους 2008 ή προγενέστερα. Δηλαδή, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για την ανωτέρω
περίπτωση υποβάλλονται το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Οικοδομική άδεια εκδόθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2007. Η σχετική δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων
πρέπει να υποβληθεί από το έτος 2011, καθώς η τριετία συμπληρώνεται την 12η Φεβρουαρίου 2010 και
συνεπώς το έτος 2011 είναι το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας (2010).
Οι οικοπεδούχοι που υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψουν ακίνητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου. Τα ίδια παραστατικά συνυποβάλουν και οι εργολάβοι για να αναγράψουν τα εν λόγω ακίνητα στη
δήλωση στοιχείων ακινήτων τους έτους 2011.
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Β. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2012 έχει:
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά
του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
• Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2011) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2011 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν
υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος
έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών
σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.
• Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, εφόσον έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α:
«ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι διαγραμμίζονται πάντοτε οι ενδείξεις «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ
ΚΑΙ 2010» και «ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ Ε9 ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» της πρώτης σελίδας του εντύπου, καθώς
αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012 υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. χωρίς προσαύξηση μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης (317-2012). Ειδικότερα η δήλωση Ε9 υποβάλλεται χειρόγραφα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του
τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
β. Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της
δήλωσης.
γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.
Όσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης στο Φ.Ε.Κ., δεν υποβάλλονται εκ νέου ηλεκτρονικά.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2012
Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 τα έτη 2005 έως και 2011, απέκτησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα
στο έτος 2011, θα υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2012, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
– ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως
και 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα σημειωθεί «Χ» στα τετραγωνίδια «ΟΧΙ» για
όλα έτη.
2. Εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2011 από υπόχρεο που έχει υποβάλει δήλωση Ε9
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2012, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη
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2005 έως και 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα
έτη αυτά. Η ένδειξη «ΟΧΙ» θα διαγραμμισθεί επίσης, για τα έτη 2005 έως και 2010, σε περιπτώσεις που
ο φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων σε κάποιο από τα έτη αυτά, χωρίς, ωστόσο, να
έχει υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης για κανένα έτος, λόγω μη ύπαρξης ακινήτων στην κυριότητα του
ιδίου ή της συζύγου ή των προστατευόμενων κατά τον Κ.Φ.Ε. τέκνων του (μη αναγραφή ακινήτων στο
εσωτερικό του εντύπου). Ομοίως, ο φορολογούμενος θα διαγραμμίσει «ΟΧΙ», για το έτος 2011, εάν το
έτος αυτό υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς να αναγράψει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου.
Η ένδειξη «ΝΑΙ» θα διαγραμμισθεί επίσης για τα αντίστοιχα έτη, σε περιπτώσεις που η σύζυγος ή το προστατευόμενο τέκνο υποβάλλουν χωριστά δήλωση στοιχείων ακινήτων (μεταβολή οικογενειακής κατάστασης), εφόσον ακίνητά τους έχουν αναγραφεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών του
υπόχρεου συζύγου ή γονέα.
Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που
ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του
Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1
ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
3. Διαγραφή ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2012, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη
2005 έως και 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα
έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται.
Επισημαίνεται ότι, αν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου (μετά την πρώτη αναγραφή του)
και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, η αναγραφή των στοιχείων του
ακίνητου γίνεται σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού. Εφόσον έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ενιαίου
Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή 2009, η αναγραφή του ακινήτου που διαγράφεται γίνεται σύμφωνα με την
απεικόνισή του στο αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαγραφή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το
εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και
ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό
του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός
3 (διαγραφή ακινήτου).
4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2012, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη
2005 έως και 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα
έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην
κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2012. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή του ακινήτου υποχρεωτικά
αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο
Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του
2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2
(μεταβολή ακινήτου).
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2012 δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2011.
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Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2011
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2012 μόνο όταν η σύζυγος έχει
εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία έχουν
καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9 τα προηγούμενα έτη. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα
στοιχεία της συζύγου διαγραμμίζοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο –
Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία
των ακινήτων της συζύγου ή του υπόχρεου συζύγου δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των
ακινήτων τους.
2. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το
οποίο το 2012 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλλει δήλωση
Ε9 έτους 2012 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις
αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο –Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης – Διαγραφή – Άλλη
αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των
ακινήτων του τέκνου ή των λοιπών μελών της οικογένειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα
στοιχεία των ακινήτων τους.
Το τέκνο δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των
ακινήτων του, με εξαίρεση την περίπτωση 1 της παρούσας ενότητας.
3. Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος – σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της
συζύγου του στην κοινή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2012 και αναγράφει στην
πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με
τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Διαγραφή – Άλλη αιτία».
Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-σύζυγο δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των
ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του υπόχρεου συζύγου ή τυχόν προστατευόμενων μελών του.
Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των
ακινήτων της, με εξαίρεση την περίπτωση 1 της παρούσας ενότητας.
4. Μεταβολή λόγω θανάτου υποχρέου σε δήλωση Ε9
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση απεβίωσε μέχρι 31-12-2011, οι κληρονόμοι του θα υποβάλουν
έντυπο Ε9 έτους 2012, συμπληρώνοντας τόσο τα στοιχεία του θανόντος, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη
«Διαγραφή λόγω θανάτου», όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν αναγραφεί στις δηλώσεις
των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή
«Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή – Διαγραφή – Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε
θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.
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5. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευομένων μελών
που είχαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά
Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου σε δήλωση απεβίωσαν μέχρι 3112-2011, ο υπόχρεος θα υποβάλλει έντυπο Ε9 έτους 2012, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θα
σημειώσει «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή σχέσης
– Διαγραφή – Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος και κανένα άλλο ακίνητο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων του συζύγου ή των εν ζωή μελών της οικογένειας. Η μη αναγραφή
στοιχείων ακινήτων στο εσωτερικό του εντύπου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος
σύζυγος και τα λοιπά εν ζωή μέλη της οικογένειας δεν είναι κληρονόμοι του θανόντος.
ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και υπάρχουν μεταβολές στα
ακίνητα του την 1η Ιανουαρίου 2012
Το τέκνο το οποίο δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα του, οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012, με
την οποία δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα
τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται, κατά περίπτωση. Ως αύξων
αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20121, 20122 κ.ο.κ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή
των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον
μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό
Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα
αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου),
κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκνου,
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2012 προκειμένου να διαγράψει το τέκνο, στην πρώτη σελίδα
του εντύπου.
2. Σύζυγος που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλει μόνη (κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.) δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2012
Η σύζυγος που υποβάλλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οφείλει να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους
2012, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα της εντός του έτους 2011, με την οποία δηλώνει
μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται
20121, 20122 κ.ο.κ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο
Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα
του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι
διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24
του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
Ο υπόχρεος-σύζυγος που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα της
συζύγου, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2012 προκειμένου να διαγράψει τη σύζυγο, στην
πρώτη σελίδα του εντύπου.
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3. Τέλεση γάμου εντός του έτους 2011 με παράλληλη μεταβολή των ακινήτων εντός του ιδίου έτους
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2012 και αναγράφει στην πρώτη
σελίδα του εντύπου τα στοιχεία της συζύγου, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή
«Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου
δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, οι οποίες επήλθαν εντός του έτους
2011. Ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων αναγράφεται 20121, 20122 κ.ο.κ., για τα ακίνητα της συζύγου,
εφόσον αυτή έχει συμπεριλάβει άλλα ακίνητά της σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών,
ενώ για εισαγωγή νέων ακινήτων του συζύγου χρησιμοποιούνται αύξοντες αριθμοί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη
μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον
Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει
εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο
του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2
(κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (εισαγωγή νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή ακινήτου)
ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση.
4. Τέκνο – προστατευόμενο μέλος ή σύζυγος του υποχρέου σε δήλωση, οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα ή
εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά για πρώτη φορά το έτος 2011
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος (γονέας ή σύζυγος) υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2012 και αναγράφει
στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση, σημειώνοντας «Χ»
στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο – Τέκνο» ή «Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος»
και «Μεταβολή σχέσης – Εισαγωγή». Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου,
θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγούμενων ετών του υποχρέου (γονέα ή συζύγου). ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2
(κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
Ζ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.
Για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των λοιπών προστατευομένων μελών του υποχρέου σύμφωνα με
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Ε
του παρόντος.
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), αυτός θα υποβάλει έντυπο Ε9 για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον αυτοί έχουν
κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Ωστόσο, αν οι ανιόντες είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό γι’ αυτούς και θα υποβάλλεται στο όνομα
του συζύγου από τον υπόχρεο.
Σχετικά με τη συμπλήρωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ανωτέρω προστατευόμενων μελών του υποχρέου,
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Ε του παρόντος.
Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ισχύουν οι οδηγίες που
έχουν δοθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1150/2004 και τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1001/2005 και ΠΟΛ 1047/2005.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δήλωση Ε9 από το έτος 2008 και επόμενα υποβάλλεται αυτοτελώς, δηλαδή
ανεξάρτητα από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Πληροφορίες δίνονται από τις Δ.Ο.Υ..
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ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κ.λ.π.
Κυβικά
εκατοστά

Μέχρι και 5
έτη
(2007-2011)

Πάνω από 5
έτη
(2002-2006)

Πάνω από 10
έτη

1000

4000

2800

2000

1200

4000

2800

2000

1300

4600

3220

2300

1400

5200

3640

2600

1500

5800

4060

2900

1600

6400

4480

3200

1700

7000

4900

3500

1800

7600

5320

3800

1900

8200

5740

4100

2000

8800

6160

4400

2100

9700

6790

4850

2200

10600

7420

5300

2300

11500

8050

5750

2400

12400

8680

6200

2500

13300

9310

6650

2600

14200

9940

7100

2700

15100

10570

7550

2800

16000

11200

8000

2900

16900

11830

8450

3000

17800

12460

8900

3100

19000

13300

9500

3200

20200

14140

10100

3300

21400

14980

10700

3400
3500

22600
23800

15820
16660

11300
11900
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Μηκος
σκάφους

Μέχρι και 5 έτη
(2007-2011)

Πάνω απο 5 μέχρι Πάνω από 10 έτη
και 10 έτη
(2002-2006)

7

12000

10200

8400

8

15000

12750

10500

9

18000

15300

12600

10

21000

17850

14700

11

28500

24225

19950

12

36000

30600

25200

13

51000

43350

35700

14

66000

56100

46200

15

81000

68850

56700

16

103500

87975

72450

17

126000

107100

88200

18

148500

126225

103950

19

178500

151725

124950

20

208500

177225

145950

21

238500

202725

166950

22

268500

228225

187950

23

318500

270725

222950

24

368500

313225

257950

25

418500

355725

292950
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Á. Στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
1. Ìå åðéôáãÝò, ôñáðåæéêÝò Þ ðñïóùðéêÝò ãéá ïðïéïäÞðïôå ðïóü.
2. Ìå ìåôñçôÜ, ïé åðéôçäåõìáôßåò êáé ôá íïìéêÜ ðñüóùðá ìÝ÷ñé
250 åõñþ, ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ìç åðéôçäåõìáôßåò ìÝ÷ñé 500 åõñþ, ανά
ημέρα.
3. Ìå ðéóôùôéêÝò Þ ÷ñåùóôéêÝò êÜñôåò êáé ìÝ÷ñé ôïõ ïñßïõ ôçò
êÜñôáò, óôéò ìåãáëýôåñåò Ä.Ï.Õ. ôçò ÷þñáò ðïõ äéáèÝôïõí ó÷åôéêÜ
ìç÷áíÞìáôá êáé äÝ÷ïíôáé ôéò ðåñéóóüôåñåò êÜñôåò ðïõ êõêëïöïñïýí
óôçí ÅëëÜäá êáé Ý÷ïõí åêäïèåß áðü ÔñÜðåæåò ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôÞìáôá
óôçí ÅëëÜäá (VISA, MASTERCARD ê.ë.ð.).
Â. Μέσω αναγνωρισμένων στην Ελλάδα τραπεζών.
1. Με την πληρωμή μετρητών ή με χρέωση λογαριασμού του
υποχρέου που τηρείται σε συμβεβλημένες τράπεζες εφόσον έχει προεκδοθεί σχετικό μηχανογραφικό αποδεικτικό (πχ Φόρο Εισοδήματος,
Τέλη Κυκλοφορίας)
2. Μέσω του λογαριασμού του υποχρέου που τηρείται σε πολλές
συμβεβλημένες τράπεζες, σε περιπτώσεις που η οφειλή προκύπτει
από την υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά (πχ ΦΠΑ)
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