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ΠΡΟ:  Αποδέκηες Π.Γ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο. 

                

Με ηνλ λ. 3842/2010 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζηεξώζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θνξνινγηθό ζύζηεκα 

ηεο ρώξαο. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ αθνξά άκεζα ηνπο ινγηζηέο - θνξνηερληθνύο, είλαη απηή 

πνπ πξνβιέπεηαη κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3842/2010. Με ηε δηάηαμε απηή 

αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2873/2000 ζρεηηθά κε ηελ επζύλε θαη ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ.  

Σύκθωλα κε ηελ  παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2873/2000 όπωο ηζρύεη: 

<< Ο ινγηζηήο θνξνηερληθόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νξζή κεηαθνξά ηωλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλωλ 

από ηα ζηνηρεία ζηα βηβιία, γηα ηελ αθξίβεηα ηωλ δειώζεωλ ωο πξνο ηε ζπκθωλία απηώλ κε ηα 

θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ηεξνύκελα βηβιία. Επίζεο, είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ νξζή θνξνινγηθή αλακόξθωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ κε ηηο δαπάλεο πνπ δελ 

αλαγλωξίδνληαη θαη ηηο νπνίεο παξαζέηεη αλαιπηηθά ζε θαηάζηαζε πνπ ζπλππνβάιιεηαη κε ηε 

δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Τν πεξηερόκελν ηεο θαηάζηαζεο απηήο ππόθεηηαη ζε έιεγρν 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Κ.Φ.Ε.. Τέινο, κε ηε δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δειώλεηαη όηη 

θαηά ηε δηαξξεύζαζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν έρνπλ ππνβιεζεί νξζά όιεο νη δειώζεηο 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη απόδνζεο ηωλ έκκεζωλ θόξωλ. 

ΔΠΔΙΓΟΝ 

 

Αζήλα,  24  . Ννεκβξίνπ. 2011 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ν ινγηζηήο θνξνηερληθόο 

ππνγξάθεη ηηο δειώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζώο θαη ηα ζπλππνβαιιόκελα έληππα ή θαηαζηάζεηο, 

όπωο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Επίζεο, 

θαηά ηελ ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ νη ινγηζηέο θνξνηερληθνί αλαγξάθνπλ ππνρξεωηηθά ην 

νλνκαηεπώλπκν, ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπο ή ηεο έδξαο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο, θαηά 

πεξίπηωζε, ηνλ Α.Φ.Μ., ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ γηα ηε θνξνινγία ηνπο, ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηεο 

άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηόο ηνπο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο άδεηάο ηνπο.>> 

 Δειαδή κε ηε λέα δηάηαμε πξνβιέπεηαη όηη νη ινγηζηέο θνξνηερληθνί είλαη ππεύζπλνη, 

πέξα από ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δειώζεσλ πνπ ππνβάιινπλ, ωο πξνο ηε 

ζπκθωλία απηώλ κε ηα θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε κεηαθνξά 

ηνπο από ηα ζηνηρεία ζηα βηβιία θαη από ηα βηβιία ζηηο θαηά πεξίπηωζε δειώζεηο, θαη γηα ηελ 

νξζή θνξνινγηθή αλακόξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη, 

θαζώο θαη γηα ηελ νξζή ππνβνιή όισλ ησλ δειώζεσλ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

θαη απόδνζεο ησλ έκκεζσλ θόξσλ. 

 

Με τθν ΠΟΛ 1053/24.3.2011 ζχουν δοκεί οδθγίεσ οφτωσ ώςτε το ςφνολο που προκφπτει από  τθ 

φορολογικι αναμόρφωςθ να μεταφζρεται : 

1) για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ και για τουσ υπόχρεουσ τθσ παραγρ.4 του άρκρου 2 του Κ.Φ.Ε. 

που τθροφν βιβλία Β΄ κατθγορίασ του Κ.Β.. ανάλογα με τθν δραςτθριότθτα, ςτουσ  κωδικοφσ  

564, 565 και 566 του υποπίνακα  θ΄ του πίνακα Σ΄ τθσ 2θσ ςελίδασ του εντφπου Ε3 . 

2) για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ και για τουσ υπόχρεουσ τθσ παραγρ.4 του άρκρου 2 του Κ.Φ.Ε. 

που τθροφν βιβλία Γ΄ κατθγορίασ του Κ.Β.. ςτισ «θμειώςεισ Φορολογουμζνου» ,  τθσ τζταρτθσ 

ςελίδασ του ίδιου εντφπου, κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα προκφπτει από τθν 

κατάςταςθ αναμόρφωςθσ       (ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ:  ………….…………. 

ΕΤΡΩ ) , με τθν ςθμείωςθ ότι για   τουσ   τελευταίουσ   (υπόχρεοι παραγρ. 4 άρκρου 2 του   Κ.Φ.Ε.)   

ςτθ    ςυνζχεια    κα       μεταφζρεται     ςτον     κωδ.     022     τθσ      δεφτερθσ     ςελίδασ   του      

εντφπου Ε5 . τθν περίπτωςθ αυτι δεν χρειάηεται να ςυμπλθρωκοφν οι υπόλοιποι κωδικοί 

018,019,020,450,021, και 023 τθσ ίδιασ ςελίδασ. 

θμειώνεται ότι θ παραπάνω κατάςταςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μζςω διαδικτφου και θ καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ κα οριςκεί με νεώτερθ απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών, όταν αναρτθκεί  θ 

νεώτερθ, πιο πλιρθσ και αναλυτικι εφαρμογι  από τθν ΓΓΠ, για διευκόλυνςθ όλων των 

φορολογουμζνων. 
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Εηδηθόηεξα, νη κε εθπηπηόκελεο δαπάλεο πνπ αλαγξάθεθαλ ζηνπο θωδηθνύο ηεο δήιωζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2011 ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε θαηάζηαζε 

πνπ ζα ζπλππνβάιιεηαη κε ηε δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο δελ 

είλαη δεζκεπηηθό γηα ηε θνξνινγνύζα αξρή. Σηελ θαηάζηαζε απηή αλαγξάθνληαη θαη δειώλεηαη  

από ηνπο ινγηζηέο – θνξνηερληθνύο όηη θαηά ηε δηαξξεύζαζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν έρνπλ 

ππνβιεζεί νξζά όιεο νη δειώζεηο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη απόδνζεο ηωλ 

έκκεζωλ θόξωλ. Η θαηάζηαζε απηή ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ εηήζηα δήιωζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

 Εηδηθά όκωο γηα ην νηθνλ. έηνο 2011(ρξήζε 2010) δελ ζπλππνβάιιεηαη ιόγω ηεο αξρηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ θαη ηεο αλαγθαηόηεηαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο όπνπ απαηηνύληαη 

κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ  να είναι  περιςςότερο κατανοθτι θ ςυμπλιρωςθ 

τθσ  θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, θσδηθνπνηήζακε ηα ζπλεζέζηεξα εξσηήκαηα 

θαη παξέρνληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο:  

1. Από ηε Γ.Γ.Π.Σ. ζα αλαξηεζεί λεώηεξε πην πιήξεο θαη αλαιπηηθή εθαξκνγή γηα δηεπθόιπλζε 

όιωλ ηωλ θνξνινγνπκέλωλ 

2. Οη θνξνινγνύκελνη  πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη ηελ παξαπάλω θαηάζηαζε δελ απαηηείηαη λα ηελ 

ππνβάινπλ εθ λένπ θαη ωο εθ ηνύηνπ ε δήιωζή πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη  ζεωξείηαη 

νξηζηηθνπνηεκέλε . 

3. Εάλ όκωο ππάξρνπλ ζπκπιεξωκαηηθά ζηνηρεία ή δηνξζώζεηο ζα ππνβιεζεί  λέα θαηάζηαζε 

θνξνινγηθήο αλακόξθωζεο ηελ νπνία θαη ζα νξηζηηθνπνηνύλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο ε παιαηά ππνβιεζείζα θαηάζηαζε  ζα ζεωξείηαη απηνκάηωο άθπξε. 

Α.) ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

1. Τποχρζωςθ υποβολισ τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ ζχουν όλοι οι επιτθδευματίεσ και 

όλεσ οι εταιρίεσ που τθροφν βιβλία και ςτοιχεία. 

 α) είναι υποχρεωτικι θ υπογραφι τθσ κατάςταςθσ και από τον λογιςτι  ςτθν περίπτωςθ που θ 

διλωςθ φορολογίασ ζχει υπογραφεί από τον ίδιο τον λογιςτι, 

  β)  υπογράφεται μόνο απο  τον επιτθδευματία όταν θ διλωςθ ζχει ςυνταχκεί απο τον ίδιο τον 

επιτθδευματία που δεν είχε βάςει του νόμου  υποχρζωςθ υπογραφισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ του 

απο λογιςτι. 



4 
 

 γ).  Όταν υπάρχει μεταβολι λογιςτι , μετά τθν υποβολι των δθλώςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ 

και ειδικά για φζτοσ (από το νζο ζτοσ κα ςυνυποβάλλεται με τθν διλωςθ) υποχρζωςθ υποβολισ ζχει ο 

νζοσ λογιςτισ ι ςε περίπτωςθ άρνθςθσ ο ίδιοσ ο επιτθδευματίασ.  

2.  Είναι υποχρεωτικι  θ υποβολι κατάςταςθσ αναμόρφωςθσ και  για τισ μθδενικζσ δθλώςεισ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

3.   Τπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ τθσ κατάςταςθσ για τισ  Ναυτικζσ   Εταιρίεσ  (ν.959/79) και Ειδικζσ 

Ναυτικζσ  Επιχειριςεισ (ν.89/67) οι οποίεσ απαλλάςςονται υποβολισ του Ε3 αλλά είναι υπόχρεεσ τιρθςθσ 

βιβλίων. 

4.     Δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ για Ν.Π.Δ.Δ.(ιεροί 

ναοί, ςχολεία, ςωματεία & ιδρφματα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα).  

5.   Τπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ από τουσ αγρότεσ του 

κανονικοφ κακεςτώτοσ.  

6.     Τποβάλλεται κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ και ςε περίπτωςθ ηθμιάσ . 

Β.) ΣΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ 

1. Σηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθωζεο πεξηιακβάλνληαη κόλν νη παξαθξαηνύκελνη θαη 

έκκεζνη νθεηιόκελνη θόξνη πνπ αθνξνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.01.2010 έσο  

31.12.2010.  

2.  Αλαγξάθνληαη όινη νη παξαθξαηνύκελνη θαη έκκεζνη θόξνη ζε θάζε πεξίπησζε όπωο : 

Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., θόξνο πιεξωηέωλ κεξηζκάηωλ, ραξηόζεκν θηι.  

3. Οη θόξνη πνπ αθνξνύλ ην έηνο 2010 θαη έρνπλ βεβαηωζεί από ηνλ έιεγρν κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 

θαηάζηαζεο αλακόξθωζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ δεύηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα ΙV  (απνδνζέληεο 

ή δειωζέληεο) . 

4. Σηελ ζηήιε ηνπ ΦΠΑ αλαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ κε έθηαθηε δήισζε ΦΠΑ 

από κε εληαγκέλνπο ζην ΦΠΑ κόλν όηαλ πξόθεηηαη γηα επηηεδεπκαηίεο. 

5. Σηελ ζηήιε ηνπ ΦΠΑ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Π.Α. πνπ πξνθύπηεη κεηά από έιεγρν 

ή απηνέιεγρν.   

6. Σηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθωζεο αλαγξάθνληαη  ηα ηεθκαξηά πνζά ηωλ ηαμί θαη 

ιεσθνξείσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζε ΚΤΕΛ. 

7. Σηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθωζεο αλαγξάθνληαη κόλν ηα Ε.Ι.Χ. απηνθίλεηα γηα 

ηηο δαπάλεο ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη  θνξνινγηθή αλακόξθσζε.  
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8. Σε πεξίπηωζε πώιεζεο Ε.Ι.Φ. απηνθηλήηωλ, απηά  ζα αλαγξάθνληαη εθόζνλ ππάξρεη 

θαηαρωξεκέλε δαπάλε απηώλ ηωλ απηνθηλήηωλ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, εληόο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο. 

9. Αλαγξάθνληαη νη πξνβιέςεηο απνδεκίωζεο πξνζωπηθνύ θαη  εθηάθηωλ θηλδύλωλ εθόζνλ 

ρξήδνπλ θνξνινγηθήο αλακόξθωζεο. 

10. Αλαγξάθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ν κέζνο όξνο ηωλ θηλεηώλ ηειεθώλωλ θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ 

πνπ ππάξρεη κέζα ζηε ρξήζε. 

11. Σηηο πεξηπηώζεηο απνζβέζεωλ παγίωλ , θνξνινγηθή αλακόξθωζε ζα δηελεξγείηαη γηα ηηο 

απνζβέζεηο πνπ δελ αλαγλωξίδνληαη . 

Γ.)  ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ: 

1. Δελ αλαγξάθεηαη ν θόξνο εηζνδήκαηνο, ε έθηαθηε εηζθνξά, ν Φ.Α.Π. θαζώο   θαη νη 

ζρεηηθέο πεξαηώζεηο ηνπ έηνπο 2010. 

2. Δελ αλαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε νη θόξνη επηρεηξήζεωλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη 

ελνηθηαδόκελα επηπιωκέλα δωκάηηα θαη  θάκπηλγθ , ηωλ πιαλόδηωλ πωιεηώλ ,Φ.Δ.Φ. θηι., πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί κε ην εηδηθό θαζεζηώο θνξνινγίαο απηώλ (κέρξη 30/6/2010). 

3. Δελ αλαγξάθνληαη θόξνη ππέξ ηξίησλ όπωο: ηέιε πνπ απνδίδνληαη ζηνπο δήκνπο ή ζε 

άιινπο νξγαληζκνύο ( δεκνηηθόο θόξνο δηακνλήο-εζηίαζεο- αγγειηόζεκν). 

4. Δελ αλαγξάθνληαη ηα Φ.Ι.Χ. ζηνλ πίλαθα ηωλ απηνθηλήηωλ ηεο επηρείξεζεο (πίλαθαο ΙΙ) 

γηαηί ζ΄απηά δελ δηελεξγείηαη  θνξνινγηθή αλακόξθσζε. 

Δ.)  ΓΕΝΙΚΑ 

1. Διευκρινίηεται ότι οι φόροι που αφοροφν το  χρονικό διάςτθμα 01.01.2010 -  31.12.2010, και ζχουν 

αποδοκεί εκπροκζςμωσ ι ζχουν βεβαιωκεί με οποιονδιποτε τρόπο,  ζωσ και τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ, περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ  αυτι ςτθ ςτιλθ 

αποδοκζντεσ ι βεβαιωκζντεσ φόροι. 

2.  Εφόςον υπάρχουν και λοιποί ζμμεςοι ι παρακρατθκζντεσ φόροι που δεν αναγράφονται ςτθν 

κατάςταςθ αυτοί  κα καταχωροφνται με προςκικθ ανάλογων γραμμών.  

3. Ο όροσ  «κωδικόσ» δεν κα  ςυμπλθρώνεται ςε κανζνα πίνακα από τουσ υποβάλλοντεσ αλλά  κα 

ςυμπλθρωκεί από το taxis. 

4. τισ περιπτώςεισ που θ διαχειριςτικι χριςθ εταιρίασ είναι από 1/7 ζωσ 30/6 θ θμερομθνία υποβολισ 

τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ κα είναι θ προκεςμία υποβολισ τθσ οικίασ διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ, εκτόσ τθσ χριςθσ του ζτουσ 2010  θ προκεςμία τθσ οποίασ κα οριςκεί με 

νεώτερθ απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών. 
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Σζλοσ διευκρινίηεται ότι ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ καταχωρείται ςε κάκε περίπτωςθ ολόκλθρο το ποςό 

των λογαριαςμών κινθτισ τθλεφωνίασ ι των δαπανών των Ε.Ι.Χ. αυτοκινιτων τθσ και θ φορολογικι 

αναμόρφωςθ διενεργείται κατά τθ ςφνταξθ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Σα ποςά τθσ 

κατάςταςθσ μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ.  

 

 

  

                                                         Ο Γενικός Γ/νηής Φορολογίας 

  

 

Γημήηρης  ηαμαηόποσλος 

Ακριβές Ανηίγραθο  

 

Η προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας 

 

σνημμένα: ζτέδιο καηάζηαζης θορολογικής αναμόρθωζης (4 ζελίδες) 
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ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ:                    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΑΦΜ: 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: 

 

 

I. ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ (άρθρ. 31 ΚΦΔ)  

 

 πκπιεξώλεηαη ζε πεξίπησζε αλακόξθσζεο ε ζηήιε (4) κε ηα αληίζηνηρα πνζά. 

 

 

 

Α/Α 

(1) 

 

ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ 

(2) 

 

ΚΩΓΙΚΟ 

 (3) 

 

ΠΟΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 

(4) 

* 1. 
Έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνύ (Με θαηαβνιή ή 
βεβαίσζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θ.η.ι.)-( § 1, πεξ. α ππνπ., αα) 

  

2. 
Μηζζνί θαη θάζε είδνπο απνιαβέο εηαίξσλ ή κειώλ Ο.Δ., Δ.Δ., 
Δ.Π.Δ. θ.ιπ. δελ αλαγλσξίδνληαη.( §1 ππνπ.αα ,πεξ.α ) 

  

3. 

Γσξεέο – Υνξεγίεο (κέρξη 10%ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ θαζαξνύ 
εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηζνινγηζκνύο θαη 
εθόζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Παξαθαηαζεθώλ &Γαλείσλ ή ζε άιιε 
Σξάπεδα.) – (§ 1 ,πεξ.α., ππνπ.γγ,) 

  

4. 
Αζθάιηζηξα γηα νκαδηθή αζθάιηζε δσήο εξγαηνϋπαιιειηθνύ 
πξνζσπηθνύ(θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πξνβιεπόκελν 
όξην) –(§ 1, πεξ. α, ππνπ. δδ). 

  

5. Γαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε Δ.Ι.Υ. απηνθηλήησλ είηε 
είλαη ηδηόθηεηα ή κηζζσκέλα ή κε leasing, (πάλσ από ην 
πξνβιεπόκελν όξην).*πκπιεξώλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ΙΙ.( § 
1,πεξ.β). 

  

6. 
Σόθνη δαλείσλ ή πηζηώζεσλ γεληθά πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη (§ 1, 
,πεξ.δ.) 

  

7. 
Φόξνη – Σέιε – Γηθαηώκαηα(θόξνο εηζνδήκαηνο θ.η.ι.) πνπ δελ 
αλαγλσξίδνληαη ( § 1 , πεξ. ε). 

  

8. 
Απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ(πιένλ ησλ λνκίκσλ) –
( § 1 , πεξ.ζη.) 

  

9. 
Γαπάλεο δηαθήκηζεο(κε θαηαβνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνύ ηέινπο ππέξ 
Ο.Σ.Α. θ.η.ι.) – ( § 1 , πεξ.ηδ ) 

  

10. 
Μηζζώκαηα ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ(θαηά ην 
κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ) – ( § 1 ,πεξ.ηζη)  

  

11.  Αλακόξθσζε δαπαλώλ ιόγσ ύπαξμεο αθνξνινγήησλ εζόδσλ(§ 8)    

12. Έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ινγαξηαζκνύο πνπ αλήθνπλ ζηελ 
επηρείξεζε (πεξηνξηζκόο ζην 50% θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ 
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απαζρνινπκέλσλ  ππαιιήισλ θαη εηαίξσλ.) – (§ 1, πεξ.ς)  

*πκπιεξώλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο  ΙΙΙ). 

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

14. Καηαβνιή απνδεκηώζεσλ. Έιεγρνο γηα ηελ  θαηάζεζε ζηελ αξκόδηα 
Γ.Ο.Τ. αληίγξαθνπ ηεο απόθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ, βάζε ηνπ 
νπνίνπ θαηαβάιιεηαη.)-( §.9) 

  

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

16. Παξνρέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο εξγαδόκελνπο (δσξνεπηηαγέο-
δηαηαθηηθέο- ελνίθηα-πηζησηηθέο θάξηεο ζηειερώλ θηι(εθόζνλ δελ 
έρνπλ εληαρζεί ζηελ κηζζνδνζία). Γελ αλαγλσξίδνληαη( § 1, πεξ.ρ.)  

  

17. Παξαιαβή αγαζώλ από ηξίην πξόζσπν ζε ζρέζε κε απηόλ πνπ 
ηηκνινγεί εθόζνλ βξίζθεηαη εθηόο Διιάδνο(ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο) 
Γελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε (§ 1 πεξ. γ). 

  

18. Λνηπέο δαπάλεο   

 ΤΝΟΛΟ (**)   

 

  ΗΜΔΙΩΔΙ :  

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

έρεη ππνβιεζεί Α.Π.Γ. πξνο ην ΙΚΑ, ν ππόρξενο  ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ην νηθείν αζθαιηζηηθό ηακείν γηα 

ηελ βεβαίσζε ησλ νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο ζπλππνβάιινληαη κε 

ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή , δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα αλαγλώξηζεο 

ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ηα πξναλαθεξόκελα. 

 

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

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

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

 ζειίδαο ηνπ ενηύποσ Δ3 θαη 

     β) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππόρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

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

ηνπ ίδηνπ εληύπνπ, ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ θαηάζηαζε αλακόξθσζεο  

(ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ:  ………….…………. ΔΤΡΩ ) , κε ηελ ζεκείσζε όηη 

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

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

ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνύλ νη ππόινηπνη θσδηθνί 018,019,020,450,021, θαη 023 ηεο ίδηαο ζειίδαο. 
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I. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

        

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ   ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ  

Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΙΘΜ. ΚΤΒ.ΔΚΑΣ. Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΙΘΜ. ΚΤΒ.ΔΚΑΣ. 

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Δ.Ι.Υ.: 

 

Α. ΜΔΥΡΙ 1600 CC :     

       

                              

Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 CC :      

                           

 

II. ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ: 

 

  *    Ο ηύπνο  α- (α×γ×δ:β) εθαξκόδεηαη όηαλ ην (β) είλαη  κεγαιύηεξν ηνπ (γ) .                                                                                     

                                                                                

                                                                                           

                                                                                                      ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  

 Ο ΤΠΟΥΡΔΟ                                                                 Ο ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΓΑ                                                        ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΓΑ 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΗ 

           (α) 

ΠΟΟΣΟ 

(β)  

ΚΩΓΙΚΟ    ΠΟΟ ΜΗ ΔΚΠΙΠΣΟΜΔΝΟ 

                    (α)*(β)  

  *30%   

ΚΩΓΙΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΗ 

           (α) 

ΠΟΟΣΟ 

(β)  

ΚΩΓΙΚΟ    ΠΟΟ ΜΗ ΔΚΠΙΠΣΟΜΔΝΟ 

                    (α)*(β)  

       *65%   

ΚΩΓ

. 

ΠΟΟ  

ΓΑΠΑΝΗ 

     (α) 

ΚΩΓ. ΑΡΙΘΜ. 

ΚΙΝΗΣΩΝ 

  ( β) 

ΚΩΓ. ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛ. 

     (γ) 

  % 

 (δ) 

    ΚΩΓ  ΠΟΟ ΜΗ ΔΚΠΙΠ-

ΣΟΜΔΝΟ     

                                                                                               

      *50%    α- (α×γ×δ:β)* 

      *50%       (α)×(δ) 
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ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ  :                  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
ΑΦΜ: 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: 

 

ΙV. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΩΝ ΚΑΙ ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΩΝ  ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΜ-

ΜΔΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.η.λ.) 

 

 

ΔΙΓΟ ΦΟΡΟΤ ΚΩΓΙ-

ΓΙ-

ΚΟ 

ΠΡΟΚΤΠΣΟΝΣΔ 

ΦΟΡΟΙ (α) 

ΚΩΓΙ-

ΚΟ 

ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΔ  

ΦΟΡΟΙ (β) 

(ΓΗΛΩΘΔΝΣΔ Η ΚΑΙ 

ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΔ) 

ΚΩΓΙ 

ΚΟ 

ΓΙΑΦΟΡΑ 

(α)-(β) 

Π 

Α 

Ρ 

Α 

Κ 

Ρ 

Α 

Σ 

Η 

Θ 

Δ 

Ν 

Σ 

Δ 

 

ΜΙΘΩΣΔ ΤΠΗ-

ΡΔΙΔ    

ΑΡΘΡΟ 57 ΚΦΔ   

      

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΔΠΙ-

ΥΔΙΡΗΔΙ  

ΆΡΘΡΟ 55 ΚΦΔ 

      

ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΔΠΑΓ-

ΓΔΛΜΑΣΑ 

ΆΡΘΡΟ  58 ΚΦΔ 

      

ΚΙΝΗΣΔ ΑΞΙΔ 

ΆΡΘΡ. 54 ΚΦΔ 

      

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 

 

 

      

       

ΦΠΑ       

ΥΑΡΣΟΗΜΟ       

ΦΟΡΟ ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ       

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ       

       

       

 

 

                                                                                                    ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  

                                                                                        

       Ο ΤΠΟΥΡΔΟ                                                        Ο ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟ 

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΓΑ                                                     ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΓΑ 

 
 

 


