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 ΕΝΣΤΠΟ Φ01.013  

 

1. Ε 
Είμαι ιδθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω 
διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για νομικά πρόςωπα υπόχρεα ςε Φ01.013; 

 Α 
Για τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ δεν απαιτείται διαδικαςία εγγραφισ, αλλά 
ιςχφουν οι κωδικοί πρόςβαςθσ (username και κωδικόσ) που ιδθ χρθςιμοποιοφνται. 
Τα Νομικά Ρρόςωπα που ζχουν εγγραφεί ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μετά τισ 
6/12/2010 ι ζχουν πιςτοποιθκεί εκ νζου, πρζπει να εξουςιοδοτιςουν ζνα φυςικό 
πρόςωπο ωσ εκπρόςωπο ι λογιςτι ι λογιςτικό γραφείο για τθν υποβολι διλωςθσ από 
τθν εφαρμογι των εξουςιοδοτιςεων του TAXISnet. 

  

 
2. Ε 

Ποιοι υποβάλλουν διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ Φ01.013; 

 Α 
Υπόχρεοι ςε υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ για το Ζντυπο Φ01.013, είναι 
οι υποκείμενοι ςε φόρο, ςφμφωνα με το άρκρο 101 §1 του ν.2238/1994 (και τραπεηικζσ 
και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ) οι οποίοι υποχρεοφνται να δθμοςιεφουν οικονομικά 
ςτοιχεία βάςει των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων και για τισ κυγατρικζσ αυτϊν. Θ 
επιλογι του εντφπου Φ01.013 (αντί του εντφπου Φ01.010) βαρφνει αποκλειςτικά το 
Ν.Ρ. που υποβάλλει τθ διλωςθ φορολογίασ, δεδομζνου ότι ςτο προφίλ των νομικϊν 
προςϊπων που τθροφνται ςτο μθτρϊο τθσ ΑΑΔΕ, δεν υπάρχει ενθμζρωςθ για τθν 
τιρθςθ ι όχι των βιβλίων βάςει Δ.Λ.Ρ. ι τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων με 
τα Δ.Λ.Ρ. 

  

 
3. Ε 

Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ μζςω διαδικτφου; 

 Α 
Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ μζςω διαδικτφου ιταν:  

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΛΘΞΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΘΣ ΛΘΞΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

2013 31/12/2012 08/07/2013 

2013 30/06/2013 10/11/2013 

2014 31/12/2013 30/05/2014 

2014 30/06/2014 10/11/2014 
 

  

 
4. Ε 

Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ για λιξθ διαχειριςτικισ διαφορετικι 
τθσ 31/12/2013; 

 Α 
Στισ περιπτϊςεισ που ζχουμε διαχειριςτικι περίοδο με λιξθ διαφορετικι τθσ 
31/12/2013, ζχουν ιςχφ οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 2 
του άρκρου 107 του ν. 2238/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν. 4110/2013 
(μζχρι τθ δζκατθ (10θ) θμζρα του πζμπτου μινα από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
διαχειριςτικισ περιόδου, για τα ειςοδιματα που απζκτθςαν μζςα ςε αυτι). 

  

 
5. Ε 

Η εταιρεία ζχει τεκεί ςε εκκακάριςθ. Πότε πρζπει να υποβάλω τθ διλωςθ; 

 Α 
Για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που ζχουν τεκεί υπό εκκακάριςθ, θ 
διλωςθ υποβάλλεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ τθσ εκκακάριςθσ για τα 
ειςοδιματα που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο αυτι. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ 
εκκακάριςθσ πζραν του ζτουσ υποβάλλεται προςωρινι διλωςθ για τα ειςοδιματα κάκε 
ζτουσ - μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ του, επιφυλαςςομζνθσ τθσ υποβολισ 
οριςτικισ διλωςθσ ςυγχρόνωσ με τθ λιξθ τθσ εκκακάριςθσ. Για τα διαλυόμενα νομικά 
πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο 
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εκκακάριςθ, θ διλωςθ υποβάλλεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ διάλυςθ και ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν από τθ διάκεςθ με οποιονδιποτε τρόπο των περιουςιακϊν ςτοιχείων 
τουσ (άρκρο 68 παραγρ. 2 του ν. 4172/2013). 

  

 
6. Ε 

Ποιεσ δθλώςεισ υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθ Δ.Ο.Τ.; 

 Α 
Υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθ Δ.Ο.Υ. οι αρχικζσ δθλϊςεισ των υποκείμενων ςε φόρο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 101 παράγραφοσ 1 του Ν.2238/94 που : 

 Ζχουν τεκεί ςε εκκακάριςθ 

 Ρροζρχονται από μετατροπι ι μεταςχθματιςμό ι ςυγχϊνευςθ ι απορρόφθςθ 
ςτο ζτοσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου. 

 Αςχολοφνται με τθν πϊλθςθ ανεγειρόμενων οικοδομϊν ι τθν εκτζλεςθ 
δθμόςιων ι ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων που ζχουν αναλθφκεί πριν από τθν 
1.1.2002 και προςδιορίηει τα τεκμαρτά κζρδθ ςτον κωδικό 100 των εντφπων 
Φ01.010 και Φ01.013 

 Κάνουν χριςθ του μειωμζνου ςυντελεςτι που προβλζπεται από τισ διατάξεισ 
του άρκρου 118 του ν.2238/1994 και ςυμπεριλαμβάνονται κζρδθ από 
υποκαταςτιματα που δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ 

 Ζχουν κάνει διακοπι εργαςιϊν 

 Υποβάλλουν διλωςθ με επιφφλαξθ 

 Κάνουν χριςθ κινιτρων αναπτυξιακϊν νόμων (ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993, 
ν.2515/1997, κ.λπ.) 

 Ηθτοφν ςυμψθφιςμό του χρεωςτικοφ υπολοίπου, εν όλω ι εν μζρει, με 
απαιτιςεισ κατά του δθμοςίου, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν.3943/2011. 

 Είναι υποκατάςτθμα αλλοδαπισ ομόρρυκμθσ ι ετερόρρυκμθσ εταιρείασ για τθν 
οποία ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 και τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 109 του Κ.Φ.Ε. 

Για όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, που θ διλωςθ Φ01.013 μαηί με τα ζντυπα Ε3 και Ε2 
(εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ για το Ε2) υποβάλλεται χειρόγραφα ςτθ Δ.Ο.Υ., θ 
κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ κα πρζπει υποχρεωτικά να υποβλθκεί, ςε 
μεταγενζςτερο χρόνο, μζςω ξεχωριςτοφ προγράμματοσ, ςτο δικτυακό τόπο τθσ ΑΑΔΕ. 

  

 
7. Ε 

ε περίπτωςθ που δεν μπορώ να ολοκλθρώςω τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ 
τι γίνεται; 

 Α 
Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ τεχνικισ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ τθσ υποβολισ τθσ 
διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ (Φ01.013) κα πρζπει να απευκυνκείτε ςτθν αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. 

  

 
8. Ε 

Μπορώ να υποβάλω εκπρόκεςμθ διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ Φ01.013 μζςω 
TAXISnet; 

 Α 
Οι αρχικζσ εμπρόκεςμεσ ι εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ Ν.Ρ. τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 101 του ν. 2238/1994, ανεξάρτθτα αν το προκφπτον από αυτζσ 
υπόλοιπο είναι χρεωςτικό, πιςτωτικό ι μθδενικό και τα ςυνυποβαλλόμενα με αυτζσ 
ζντυπα αναλυτικισ κατάςταςθσ για τα μιςκϊματα ακινιτων (Ε2) και του 
μθχανογραφικοφ δελτίου οικονομικϊν ςτοιχείων επιχειριςεων και επιτθδευματιϊν (Ε3) 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των καταςτάςεων φορολογικισ αναμόρφωςθσ, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά μζςω διαδικτφου. 
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9. Ε 
Μπορώ να υποβάλω Σροποποιθτικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ Φ01.013 μζςω 
TAXISnet; 

 Α 
 Πχι. Οι τροποποιθτικζσ και ςυμπλθρωματικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ 
υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

  

 
10. Ε 

Αν οριςτικοποιιςω μια διλωςθ ςτο TAXISnet και διαπιςτώςω κάποιο λάκοσ, ζχω 
δυνατότθτα διόρκωςθσ μζςω TAXISnet; 

 Α 
Πχι, μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ ςτο TAXISnet δεν μπορεί να γίνει 
διόρκωςθ. Θα πρζπει να απευκυνκείτε ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίασ ειςοδιματοσ 
και να υποβάλλετε τροποποιθτικι – διορκωτικι διλωςθ. 

  

 
11. Ε 

Πότε μια οριςτικοποιθμζνθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για νομικά πρόςωπα 
τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 101 του ν. 2238/1994 με χρεωςτικό υπόλοιπο κεωρείται 
και παραλθφκείςα; 

 Α 
Μια διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για τα παραπάνω νομικά πρόςωπα κεωρείται 
παραλθφκείςα, μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ από τισ υπθρεςίεσ του TAXISnet, 
δεδομζνου ότι δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 αποςυνδζεται θ πλθρωμι του 
φόρου από τθν παραλαβι τθσ διλωςθσ και τθ βεβαίωςθ του φόρου. 

  

 
12. Ε 

ε ποιεσ περιπτώςεισ ςυμπλθρώνονται οι κωδικοί 099 και 098; 

 Α 
Ο κωδικόσ 099 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που μετεγκακίςτανται ςε 
επιχειρθματικά πάρκα, οι οποίεσ απαλλάςςονται από τθν καταβολι φόρου για τθν 
υπεραξία που προκφπτει από τθν εκποίθςθ ακινιτων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, με τθν 
προχπόκεςθ εμφάνιςισ τθσ ςε λογαριαςμό αφορολόγθτου αποκεματικοφ 
Ο κωδικόσ 098 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που ειςπράττουν μερίςματα από 
εταιρείεσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχουν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 11 του ν.2578/98. Ο 
κωδικόσ αυτόσ δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθ διαμόρφωςθ του φορολογικοφ 
αποτελζςματοσ (κωδικοί: 048 και 448), δεδομζνου ότι τα εν λόγω ζςοδα δεν ζχουν 
καταχωρθκεί ςε αποτελεςματικό λογαριαςμό. 

  

 
13. Ε 

Ποιουσ αφορά ο κωδικόσ 911; 

 Α 
Ο κωδικόσ 911, που αφορά τουσ υπόχρεουσ καταβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ του 
ν.3986/2011, για τισ δθλϊςεισ που υποβάλλεται μζςω διαδικτφου υπολογίηεται από το 
ςφςτθμα και είναι προεκτυπωμζνοσ ςτθ φόρμα τθσ διλωςθσ, κακϊσ από το οικονομικό 
ζτοσ 2014 ςυμβεβαιϊνεται με τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

  

 
14. Ε 

Μπορώ να ςυμπλθρώςω τουσ κωδικοφσ 580 και 581 ςτθ διλωςθ οικ. ζτουσ 2014 που 
αφοροφν δαπάνεσ αποκατάςταςθσ ακινιτων (διατθρθτζων και μθ); 

 Α 
Πχι, γιατί οι ςυγκεκριμζνοι κωδικοί αρικμοί κακίςτανται ανενεργοί για τα οικ. ζτθ 2013-
2014 λόγω μθ ζκδοςθσ κοινισ υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ αναφορικά με τθν ζκπτωςθ από το 
φόρο ειςοδιματοσ των ιδιοκτθτϊν ι μιςκωτϊν, των δαπανϊν αποκατάςταςθσ και 
εκςυγχρονιςμοφ κτιρίων ςτθν περιοχι Γεράνι ι Μεταξουργείο. 

  

 
15. Ε 

Ποιουσ αφορά ο κωδικόσ 752; 
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 Α 
Ο κωδικόσ 752 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ για τισ οποίεσ θ χρεωςτικι διαφορά 
που προκφπτει ςε βάροσ τουσ από τθν ανταλλαγι ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι 
εταιρικϊν ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατ’ εφαρμογι του 
προγράμματοσ ςυμμετοχισ ςτθν αναδιάταξθ του ελλθνικοφ χρζουσ, εκπίπτει ιςόποςα 
ςε τριάντα (30) ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ, αρχισ γενομζνθσ από τθ χριςθ μζςα ςτθν 
οποία πραγματοποιείται θ ανταλλαγι των τίτλων και ανεξάρτθτα από το χρόνο 
διακράτθςθσ των ομολόγων. 

  

 
16. Ε 

Ποιουσ αφοροφν οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748; 

 Α 
Οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748 ςυμπλθρϊνονται από τισ ανωτζρω επιχειριςεισ, 
προκειμζνου να δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ, το ςυνολικό 
ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ που αποςβζςκθκε ςτισ προθγοφμενεσ χριςεισ, το ποςό 
απόςβεςθσ τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ και το υπολειπόμενο ποςό 
τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ προσ απόςβεςθ, αντίςτοιχα. 

  

 
17. Ε 

Ποιουσ αφορά ο κωδικόσ 096; 

 Α 
Ο κωδικόσ 096 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν κζρδθ από τθ 
διάκεςθ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τα οποία απαλλάςςονται του φόρου με 
τθν προχπόκεςθ εμφάνιςισ τουσ ςε ειδικό λογαριαςμό αφορολόγθτου αποκεματικοφ. 

  

 
18. Ε 

Από ποιουσ ςυμπλθρώνονται οι κωδικοί 610 και 620; 

 Α 
Ο κωδικόσ 610 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν ειςόδθμα για το 
οποίο καταβλικθκε φόροσ ςτθν αλλοδαπι, ο οποίοσ δθλϊνεται ςτον κωδικό 620. 

  

 
19. Ε 

Πώσ βεβαιώνεται ο φόροσ για τα νομικά πρόςωπα υπόχρεα ςε διλωςθ φόρου 
ειςοδιματοσ Φ01.013; 

 Α 
Θ βεβαίωςθ του φόρου γίνεται ςε μία (1) δόςθ. 

  

 
20. Ε 

Σι ςυμβαίνει όταν παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία πλθρωμισ (βάςει τθσ 
Σαυτότθτασ Οφειλισ) του οφειλόμενου ποςοφ; 

 Α 
Αν παρζλκει θ θμερομθνία καταβολισ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 53 του 
Ν. 4174/2013. Από τθν «Ρροςωποποιθμζνθ Ρλθροφόρθςθ», ζχετε τθ δυνατότθτα να 
εκτυπϊνετε τθν ταυτότθτα οφειλισ και να ενθμερϊνεςτε για τθν οφειλι ςασ. 

  

 
21. Ε 

Ποια ζντυπα ςυνυποβάλλονται θλεκτρονικά, μαηί με το Φ01.013; 

 Α 
Τα ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα είναι το μθχανογραφικό δελτίο οικονομικϊν ςτοιχείων 
επιχειριςεων και επιτθδευματιϊν (Ε3) (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κατάςταςθσ 
φορολογικισ αναμόρφωςθσ), κακϊσ και το ζντυπο αναλυτικισ κατάςταςθσ για τα 
μιςκϊματα ακινιτων (Ε2), εφόςον βζβαια το Ν.Ρ. ζχει ειςοδιματα από μίςκωςθ 
ακινιτων. Τα λοιπά δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν οικεία απόφαςθ του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν, δεν ςυνυποβάλλονται, αλλά φυλάςςονται για τυχόν ζλεγχο. 

  

 
22. Ε 

Πότε ςυνυποβάλλεται το ζντυπο Ε2; 
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 Α 
Το ζντυπο Ε2 ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά, εφόςον ζχουν ςυμπλθρωκεί ποςά ςτουσ 
κωδικοφσ 200, 210 και 199 του Ρίνακα ΙΙΙ. 
Στα οικονομικά ζτθ 2013-2014 είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι του αρικμοφ τθσ παροχισ 
ρεφματοσ (ΔΕΘ) του ακινιτου ανεξάρτθτα εάν ζχει διακοπεί θ θλεκτροδότθςθ ι είναι 
κενό. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι τα 9 πρϊτα ψθφία που αναγράφονται ςτο λογαριαςμό 
ρεφματοσ ςτο πεδίο «Αρικμόσ Ραροχισ» και τα οποία πρζπει να καταχωροφνται χωρίσ 
κενό μεταξφ τουσ. 

  

 
23. Ε 

Πότε ςυνυποβάλλεται το ζντυπο Ε3; 

 Α 
Σε κάκε περίπτωςθ. 

  

 
24. Ε 

Πώσ κα ςυνυποβάλλω το Ε3 και το Ε2 (εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ για το δεφτερο); 

 Α 
Το Ε3 και το Ε2 πρζπει να υποβλθκοφν από τθν ίδια εφαρμογι όπου υποβάλλεται και το 
Φ01.013 και όχι από άλλεσ εφαρμογζσ. 

  

 
25. Ε 

Είναι υποχρεωτικι θ καταχώρθςθ των αναλυτικών ςτοιχείων του Ιςολογιςμοφ; 

 Α 
Πχι. Θ καταχϊρθςθ του Ιςολογιςμοφ είναι προαιρετικι (βλ. ΡΟΛ 1108/12-5-2011). 

  

 
26. Ε 

 Ζχω ςυμπλθρώςει τον Ιςολογιςμό και δεν μου δίνεται θ δυνατότθτα προςωρινισ 
αποκικευςθσ. Πώσ κα κάνω προςωρινι αποκικευςθ; 

 Α 
Για το ςυνυποβαλλόμενο ζντυπο του Ιςολογιςμοφ, θ επιλογι τθσ "προςωρινισ 
αποκικευςθσ" πραγματοποιείται από οποιαδιποτε ςελίδα του βαςικοφ εντφπου. 

  

 
27. Ε 

Πώσ μπορώ να εκτυπώςω τα ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα Ε2, Ε3, Ιςολογιςμό; 

 Α 
Δυνατότθτα εκτφπωςθσ των ςυνυποβαλλόμενων εντφπων Ε2 και Ε3, υπάρχει μόνο από 
τθν εφαρμογι για τθν υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ Ε1. 
Πςον αφορά ςτον Ιςολογιςμό, δεν υπάρχει δυνατότθτα εκτφπωςθσ. 

  

 
28. Ε 

Ζχω καταχωριςει όλα τα ποςά ςτουσ κωδικοφσ τθσ φόρμασ τθσ διλωςθσ και κζλω να 
προχωριςω ςτθν οριςτικι Τποβολι τθσ. Ωςτόςο, το πεδίο τθσ υποβολισ δεν είναι 
ενεργό. Πώσ κα υποβάλλω τθ διλωςθ; 

 Α 
Θ επιλογι τθσ «Υποβολισ» είναι ενεργι ςτθν 4θ ςελίδα τθσ φόρμασ τθσ διλωςθσ 
Φ01.013. 

  

 
29. Ε 

Δικαιοφμαι απαλλαγι καταβολισ φόρου κατά τθν τρζχουςα διαχειριςτικι περίοδο 
βάςει του αναπτυξιακοφ Ν.3908/2011 και δεν μπορώ να ςυμπλθρώςω τον κωδικό 
579. Σι να κάνω; 

 Α 
Το ποςό του κωδικοφ 579 μεταφζρεται αυτόματα από τον πίνακα VI. «ΦΟΟΛΟΓΙΚΘ 
ΑΡΑΛΛΑΓΘ Ν.3908/2011» που βρίςκεται ςτθν 4θ ςελίδα του εντφπου και ο οποίοσ 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί. 
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30. Ε 
Προςπακώ να υποβάλω τθ διλωςθ Φ01.013 και εμφανίηεται το μινυμα "Λάκοσ ςτθν 
προκαταβολι προθγοφμενου ζτουσ". Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω τθ διλωςθ 
οριςτικά με τθ ςωςτι προκαταβολι; 

 Α 
Για να υποβάλλετε τθ διλωςθ Φ01.013 θλεκτρονικά κα πρζπει πρϊτα να επιςκεφκείτε 
το τμιμα ειςοδιματοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ., προκειμζνου να διορκωκεί θ εικόνα ςασ ςτο 
Αρχείο Συντιρθςθσ Ρροκαταβολϊν. 

  

 
31. Ε 

Προςπάκθςα να υποβάλω θλεκτρονικά και εμπρόκεςμα τθ διλωςθ Φ01.013, αλλά 
λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ κάτι τζτοιο δεν κατζςτθ εφικτό. Πώσ κα αποδείξω τθν 
τεχνικι αδυναμία ολοκλιρωςθσ τθσ υποβολισ τθσ διλωςισ μου; 

 Α 
• Στθν περίπτωςθ που εμφανίηονται λάκοσ δεδομζνα του Ν.Ρ. από το Μθτρϊο 

TAXIS π.χ. λανκαςμζνθ διαχειριςτικι περίοδοσ, λάκοσ ζνδειξθ νζασ επιχείρθςθσ 
κ.λπ., με αποτζλεςμα να γίνεται λάκοσ θ εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ, τότε 
εκτυπϊνετε τθ λανκαςμζνθ εκκακάριςθ και τθν πρϊτθ ςελίδα τθσ φόρμασ με τα 
πλιρθ ςτοιχεία ςασ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο μθ δυνατότθτασ υποβολισ 
θλεκτρονικά. 

• Στθν περίπτωςθ μθ αναγνϊριςθσ ηθμιάσ (κωδ. 039) ι όταν υπάρχει αςυμφωνία 
του πραγματικοφ ποςοφ προκαταβολισ του προθγοφμενου οικ. ζτουσ (κωδ. 008) 
με αυτό που είναι καταχωρθμζνο ςτο αρχείο προκαταβολϊν του TAXIS, με 
αποτζλεςμα να πραγματοποιείται λάκοσ θ εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ, τότε 
εκτυπϊνετε τθν πρϊτθ ςελίδα τθσ φόρμασ με τα πλιρθ ςτοιχεία ςασ, τθ ςελίδα 
που εμπεριζχει τον ςχετικό κωδικό και το μινυμα λάκουσ που εμφανίηεται κατά 
τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο μθ δυνατότθτασ υποβολισ 
θλεκτρονικά. 

• Στθν περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμπλιρωςθσ των πλθροφοριακϊν πινάκων τθσ 3θσ 
ςελίδασ του εντφπου, τότε εκτυπϊνετε τθν πρϊτθ ςελίδα τθσ φόρμασ με τα 
πλιρθ ςτοιχεία ςασ, τθ ςελίδα που εμπεριζχει τον ςχετικό πίνακα και το μινυμα 
λάκουσ που εμφανίηεται κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, ωσ αποδεικτικό 
ςτοιχείο μθ δυνατότθτασ υποβολισ θλεκτρονικά. 

• Στθν περίπτωςθ που εμφανίηεται το μινυμα «Δεν ζχετε υποχρζωςθ υποβολισ» 
ενϊ είςτε υπόχρεοι ςε υποβολι διλωςθσ Φ01.013, τότε εκτυπϊνετε τθ ςελίδα 
με το μινυμα όπου εμφανίηεται ο Α.Φ.Μ., ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο μθ 
δυνατότθτασ υποβολισ θλεκτρονικά. 

• Στθν περίπτωςθ που θ διλωςθ υποβλικθκε οριςτικά, και διαπιςτϊνετε 
λανκαςμζνθ εκκακάριςθ λόγω των προαναφερόμενων τεχνικϊν προβλθμάτων 
(π.χ. προκαταβολι ι ηθμιά παρελκοφςασ χριςθσ, λανκαςμζνθ διαχειριςτικι 
περίοδοσ, λάκοσ ζνδειξθ νζασ επιχείρθςθσ, μθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ των 
πλθροφοριακϊν πινάκων), τότε εκτυπϊνετε τθ λανκαςμζνθ διλωςθ ωσ 
αποδεικτικό για τθν παραλαβι τροποποιθτικισ διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Υ. 

• Σε περίπτωςθ άλλθσ τεχνικισ αδυναμίασ (πλθν των προαναφερομζνων), θ οποία 
δεν επιτρζπει τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να επικοινωνιςετε με 
τθ Δ.ΘΛΕ.Δ.  

 


