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 ΕΝΣΤΠΟ Ε5  

 

1. Ε 
Είμαι ιδθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω 
διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για νομικά πρόςωπα (E5); 

 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 υποβάλουν διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ Ε5; 
 

 Α 
Υπόχρεοι ςε υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ για το Ζντυπο Ε5, είναι τα 
νομικά πρόςωπα ςφμφωνα με τθν παραγρ. 4 του άρκρου 2 του ν.2238/1994. 

  

 
3. Ε 

Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ μζςω διαδικτφου; 

 Α 
Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ μζςω διαδικτφου ιταν:  

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΛΘΞΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΘΣ ΛΘΞΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

2011 31/12/2010 29/04/2011 

2011 30/06/2011 17/10/2011 

2012 31/12/2011 31/05/2012 

2012 30/06/2012 15/10/2012 

2013 31/12/2012 08/07/2013 

2013 30/06/2013 15/10/2013 

2014 31/12/2013 05/05/2014 

2014 30/06/2014 15/10/2014 
 

  

 
4. Ε 

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

 Α 
Θ διλωςθ υποβάλλεται υποχρεωτικά μζςω διαδικτφου μζςα ςε τρειςιμιςι (3,5) μινεσ 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου (παραγρ. 1δϋ του άρκρου 64 του 
ν. 2238/1994).  

  

 
5. Ε 

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

 Α 
Υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθ Δ.Ο.Υ. οι αρχικζσ δθλϊςεισ των υποκείμενων ςτο φόρο, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 του ν.2238 που: 

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

 Τελοφν υπό εκκακάριςθ. 

 Κάνουν χριςθ υπερδωδεκάμθνθσ διαχειριςτικισ περιόδου ι επιμθκφνουν ι 
ςυντομεφουν τθ διαχειριςτικι τουσ περίοδο. 

 Είναι τεχνικζσ εταιρείεσ και προςδιορίηουν τεκμαρτά κζρδθ (κωδικόσ 100 τθσ 
διλωςθσ Ε5). 

 Ζχουν κάνει διακοπι εργαςιϊν . 

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

 Κάνουν χριςθ του μειωμζνου ςυντελεςτι που προβλζπεται από τισ διατάξεισ 
του άρκρου 118 του Κ.Φ.Ε. και ςτθ διλωςθ ςυμπεριλαμβάνονται κζρδθ από 
υποκαταςτιματα που δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ. 

  

 
6. Ε 

Μπορώ να υποβάλω εκπρόκεςμθ διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ Ε5 μζςω TAXISnet; 

 Α 
Οι αρχικζσ εμπρόκεςμεσ ι εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ειςοδιματοσ Ν.Ρ. τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 2, 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. 

  

 
7. Ε 

Μπορώ να υποβάλω τροποποιθτικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ Ε5 μζςω TAXISnet; 

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

  

 
8. 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 υποβάλετε τροποποιθτικι – διορκωτικι διλωςθ. 

  

 
9. Ε 

Πότε μια οριςτικοποιθμζνθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για νομικά πρόςωπα 
τθσ παραγρ. 4 του άρκρου 2 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. 

  

 
10. Ε 

Προςπακώ να υποβάλω τθ διλωςθ Ε5 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 υποβάλετε τθ διλωςθ Ε5 θλεκτρονικά κα πρζπει πρϊτα να επιςκεφκείτε το 
τμιμα ειςοδιματοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ., προκειμζνου να διορκωκεί θ εικόνα ςασ ςτο 
Αρχείο Συντιρθςθσ Ρροκαταβολϊν. 

  

 
11. Ε 

Προςπάκθςα να υποβάλλω θλεκτρονικά τθ διλωςθ Ε5, αλλά λόγω τεχνικοφ 
προβλιματοσ κάτι τζτοιο δεν κατζςτθ εφικτό. Πώσ κα αποδείξω τθν τεχνικι αδυναμία 
ολοκλιρωςθσ τθσ υποβολισ τθσ διλωςισ μου; 

 Α 
 Πταν εμφανίηονται λάκοσ δεδομζνα από το Μθτρϊο TAXIS, είτε ςτο Ν.Ρ. είτε 

ςτα μζλθ με αποτζλεςμα να μθν υπολογίηονται ορκά οι ςυντελεςτζσ 
φορολόγθςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο μθ δυνατότθτασ 
υποβολισ θλεκτρονικά, αποτελεί θ εκτφπωςθ τθσ πρϊτθσ και τθσ τελευταίασ 
ςελίδασ τθσ φόρμασ με τα πλιρθ ςτοιχεία. 

 Πταν υπάρχει αςυμφωνία του πραγματικοφ ποςοφ προκαταβολισ του 
προθγοφμενου οικ. ζτουσ με αυτό που είναι καταχωρθμζνο ςτο αρχείο 
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προκαταβολϊν του TAXIS. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο μθ 
δυνατότθτασ υποβολισ θλεκτρονικά, αποτελεί θ εκτφπωςθ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ 
τθσ φόρμασ με τα πλιρθ ςτοιχεία και το ποςό του κωδικοφ 008. 

 Πταν εμφανίηεται το μινυμα «Δεν ζχετε υποχρζωςθ υποβολισ για το 
ςυγκεκριμζνο ζντυπο και για το διάςτθμα αναηιτθςθσ υποχρεϊςεων που 
επιλζξατε» και εφόςον το Ν.Ρ. είναι υπόχρεο ςε υποβολι διλωςθσ και ζχει 
επιλεγεί από αυτό ο ςωςτόσ τφποσ εντφπου Φ.Ε., τότε ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο μθ δυνατότθτασ υποβολισ θλεκτρονικά, αποτελεί θ 
εκτφπωςθ τθσ ςελίδασ με το μινυμα όπου εμφανίηεται ο Α.Φ.Μ. του Ν.Ρ. 

 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.   

  

 
12. Ε 

Πώσ υποβάλλουν διλωςθ οι εταιρείεσ, οι οποίεσ ζχουν ειςοδιματα που 
απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ ςτο όνομα του νομικοφ προςώπου (οι κοινωνίεσ 
αςτικοφ δικαίου που εκμεταλλεφονται μζχρι 2 φορτθγά ι επιβατικά Δ.Χ., οι λοιποί 
υπόχρεοι τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 που εκμεταλλεφονται ζνα μόνο 
αυτοκίνθτο δθμόςιασ χριςθσ και οι ςυνιδιοκτθςίεσ που ςυνεκμεταλλεφονται 
αλιευτικά ςκάφθ μζχρι και δζκα (10) κόρουσ ολικισ χωρθτικότθτασ, ςτισ οποίεσ 
ςυμμετζχουν αποκλειςτικά επαγγελματίεσ αλιείσ (άρκρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.); 

 Α 
Οι προαναφερκείςεσ εταιρίεσ υποβάλλουν τθ διλωςι τουσ θλεκτρονικά, με τθ χριςθ 
του κωδικοφ *059+ του εντφπου Ε5. Ο κωδικόσ αυτόσ κα λειτουργεί ωσ μειωτικόσ των 
κερδϊν που ζχουν αναγραφεί ςτον κωδικό *040+ και προζρχονται από ειςοδιματα που 
απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ ςτο όνομα του νομικοφ προςϊπου. Ο κωδικόσ *048+ κα 
περιλαμβάνει μόνο τα κζρδθ για τα οποία το νομικό πρόςωπο πρζπει να φορολογθκεί. 
Θ ςυμπλιρωςθ τθσ περιγραφισ του κωδ. *059+ τθσ εκάςτοτε περίπτωςθσ από τον 
υποβάλλοντα πρζπει να είναι απόλυτα αιτιολογθμζνθ δεδομζνου ότι ςε μεταγενζςτερο 
χρόνο κα πραγματοποιθκοφν οι ανάλογεσ διαςταυρϊςεισ για τθν ορκότθτα 
ςυμπλιρωςισ του. 

  

 
13. Ε 

Πώσ ςυμπλθρώνονται οι κωδικοί *798+ και *799+ ςτουσ πίνακεσ Σ’ και Η’ αντίςτοιχα; 

 Α 
Οι κωδικοί *798+ και *799+ εμφανίηουν το ςφνολο των ειςοδθμάτων που ζχουν 
ςυμπλθρωκεί ςτουσ πίνακεσ ΣΤ’ και Η’ αντίςτοιχα και υπολογίηονται αυτόματα από το 
ςφςτθμα (ΡΟΛ 1070/13). 

  

 
14. Ε 

Σι κα ςυμπλθρώςω ςτον κωδικό *502+; 

 Α 
Στον πίνακα Θϋ ο κωδικόσ με λεκτικό διανεμόμενα κζρδθ μετά φόρων αφορά μόνο τουσ 
τθροφντεσ διπλογραφικά βιβλία και εφόςον προβλζπεται από το καταςτατικό. Ο 
κωδικόσ αυτόσ είναι πλθροφοριακόσ, δεν ςυμμετζχει ςτθν εκκακάριςθ του φόρου και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3§1 του ν. 4110/2013, ςτθν παραπάνω 
περίπτωςθ, εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 55 ςφμφωνα με τισ οποίεσ ςτα διανεμόμενα κζρδθ διενεργείται 
παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%). Με τθν παρακράτθςθ αυτι 
εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των δικαιοφχων για τα πιο πάνω ειςοδιματα. Για 
τθν απόδοςθ του φόρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ηϋ τθσ παραγράφου 
6 του άρκρου 54. 
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15. 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. 

  

 
16. 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 υποβάλω τθ διλωςθ; 

 Α 
Θ επιλογι τθσ « Υποβολισ» είναι ενεργι ςτθν 4θ ςελίδα τθσ φόρμασ τθσ διλωςθσ Ε5. 

  

 
17. Ε 

Πότε ςυνυποβάλλεται το ζντυπο Ε2; 

 Α 
Το ζντυπο Ε2 ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά, εφόςον ζχουν ςυμπλθρωκεί ποςά ςτουσ 
κωδικοφσ 420, 425, 422, 423 και 424 του Ρίνακα Ε'. Επίςθσ, το Ζντυπο Ε2 
ςυνυποβάλλεται και για τεκμαρτά ειςοδιματα από ιδιόχρθςθ ακινιτων. 
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. 

  

 
18. Ε 

Πότε ςυνυποβάλλεται το Ε3; 

 Α 
Σε κάκε περίπτωςθ. Από το οικονομικό ζτοσ 2012 ςτο ζντυπο Ε3 εμπεριζχονται και οι 
καταςτάςεισ τθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά 
με τθν υποβολι του εντφπου Ε3. 

  

 
19. Ε 

Ποιοι ζχουν υποχρζωςθ να ςυνυποβάλουν Ιςολογιςμό; 

 Α 
Υποχρζωςθ ςφνταξθσ και υποβολισ Ιςολογιςμοφ ζχουν όςοι τθροφν υποχρεωτικά ι 
προαιρετικά βιβλία Κ.Φ.Α.Σ. και ζχουν κατθγορία τζτοια, ςτθν οποία εμπεριζχονται τα 
διπλογραφικά (Γϋ κατθγορίασ) βιβλία. 
Θ υποβολι των ςτοιχείων του Ιςολογιςμοφ είναι προαιρετικι, για όςουσ υποβάλλουν 
μζςω διαδικτφου. 

  

 
20. 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. 

  

 
21. 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. 

 


