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ΘΕΜΑ: «Σφποσ και περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ αποδοχών ι ςυντάξεων, τθσ 

βεβαίωςθσ των αμοιβών από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και τθσ βεβαίωςθσ 

ειςοδθμάτων από μερίςματα, τόκουσ, δικαιώματα κακώσ και υποβολι αυτών με τθ 

χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου για το φορολογικό ζτοσ 

2020». 

ΑΠΟΦΑΘ 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 
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γ) του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 

ν.4389/2016 (Αϋ 94) και ειδικότερα του άρκρου 7, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 14 

και του άρκρου 41 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν. 

δ) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 8 του ν.4172/2013 (Α’ 167). 

ε) των άρκρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 

68 του ν.4172/2013. 

ςτ) τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ 1051/19.2.2015 (Β’ 373), απόφαςθσ ΓΓΔΕ, τθσ υπό ςτοιχεία  

ΡΟΛ 1274/30.12.2015 (Β’ 2919), απόφαςθσ Αναπλθρωτι Γ.Γ.Δ.Ε.,  τθσ υπό ςτοιχεία  

ΡΟΛ 1025/21.2.2017 (Β’ 618) απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.,  τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ 

1045/7.3.2018 (Β’881) απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε, τθσ υπό ςτοιχεία  Α.1009/2019 (Β’ 

21) απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε   και τθσ υπό ςτοιχεία  Α.1025/2020 (Βϋ 406),  

απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.,  όπωσ ιςχφουν. 

η) των υπό ςτοιχεία ΡΟΛ 1088/17.4.2015  (Β’ 763),  ΡΟΛ 1132/25.6.2015 (Β’ 1407),  

ΡΟΛ 1041/4.4.2016 (Β’ 926),  ΡΟΛ 1096/4.7.2016  (Β’ 2043) αποφάςεων Γ.Γ.Δ.Ε, τθσ 

υπό ςτοιχεία ΡΟΛ 1034/7.3.2017 (Β’ 759),  απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε, τθσ υπό 

ςτοιχεία ΑΑΔΕ ΡΟΛ 1068/12.4.2018 (Β’ 1319) απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε,  τθσ υπό 

ςτοιχεία Α.1041/2019 (Β’ 353) απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  και τθσ υπό ςτοιχεία  

Α.1070/2020 (Β’ 1267) απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.,  όπωσ ιςχφουν. 

θ) τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ 1033/28.1.2014 απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 276),  όπωσ ιςχφει. 

κ) των υπό ςτοιχεία Α.1099/2019 (Β’ 949 Βϋ), Α.1100/2019 (Β’ 951) και Α.1101/2019 

(Β’ 948) αποφάςεων Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφουν. 

ι) τθσ υπό ςτοιχεία Δ.ΟΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (Βϋ 4738)  απόφαςθσ του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ιςχφει. 

2. Τθν υπό ςτοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινι απόφαςθ του 

Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν» (Βϋ 130 και Βϋ 372), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει, 

ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. αϋ τθσ παρ.3 του άρκρου 41 του 

ν.4389/2016, όπωσ ιςχφουν. 

3. Τθν υπ’ αρ. 1 τθσ 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 

«Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου 
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εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν.4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τθν υπ’ 

αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» και 

τθν υπό ςτοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων.». 

4. Τθν ανάγκθ διαςταφρωςθσ και προςυμπλιρωςθσ κατά περίπτωςθ  των 

δθλοφμενων ειςοδθμάτων και παρακρατοφμενων φόρων  ςτισ δθλϊςεισ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ με εκείνα που αναγράφονται ςτισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν από μιςκωτζσ 

υπθρεςίεσ, ςτισ βεβαιϊςεισ αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ςτισ 

βεβαιϊςεισ ειςοδθμάτων από μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα από τουσ 

καταβάλλοντεσ τα παραπάνω ειςοδιματα. 

5. Το γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, δεν προκαλείται 

δαπάνθ ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.).  

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 

Άρκρο 1 

Τπόχρεοι υποβολισ ςτοιχείων βεβαιώςεων 

Πςοι παρακρατοφν φόρο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 59, 61, 62 και 64 

του ν.4172/2013, πλθν των ςυμβολαιογράφων κατά τθν υπογραφι του ςυμβολαίου 

μεταβίβαςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, ζχουν υποχρζωςθ να χορθγοφν ςε φυςικά και 

νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ ςτα οποία ζγινε παρακράτθςθ, μοναδικι 

βεβαίωςθ ςτθν οποία αναγράφουν το ςφνολο των αποδοχϊν από μιςκωτι εργαςία 

και ςυντάξεισ, αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ειςοδθμάτων από 

μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα που κατζβαλαν ςτο φορολογικό ζτοσ και τον 

φόρο που παρακρατικθκε. 

Κδια υποχρζωςθ υπάρχει και ςτισ περιπτϊςεισ ειςοδθμάτων για τα οποία δεν 

προκφπτει φόροσ για παρακράτθςθ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 6 

τθσ παροφςασ.  

Υποχρζωςθ υπάρχει και για τα ποςά που ειδικότερα ορίηονται ςτο άρκρο 6 τθσ 

παροφςασ, τα οποία δεν αποτελοφν πλθρωμζσ υποκείμενεσ ςε παρακράτθςθ.  
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Η υποχρζωςθ αυτι δεν υπάρχει ςτισ περιπτϊςεισ ειςοδθμάτων από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα που δεν περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  

 

Άρκρο 2 

Οριςμόσ τφπου και  περιεχομζνου τθσ βεβαίωςθσ αποδοχών ι ςυντάξεων (Ζντυπο 

Φ–01.042). 

1. Ορίηουμε ότι ο τφποσ και το περιεχόμενο ςε ζντυπθ μορφι τθσ βεβαίωςθσ 

αποδοχϊν ι ςυντάξεων με το ςφνολο των ςτοιχείων που υποχρεωτικά 

αναγράφονται επί αυτϊν, ποςά μιςκϊν, ςυντάξεων και λοιπϊν παροχϊν κακϊσ και  

τα ποςά φόρου ειςοδιματοσ και ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α 

του ν.4172/2013 που παρακρατικθκαν, ζχει όπωσ το ςχετικό υπόδειγμα το οποίο 

επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα (Ζντυπο Φ–01.042). 

2. Ορίηουμε ότι τα χαρακτθριςτικά των χρθςιμοποιοφμενων αποδεκτϊν μζςων  

για τθν υποβολι, ςε θλεκτρονικι ι ψθφιακι  μορφι, του εντφπου τθσ παραγράφου 

1 αυτοφ του άρκρου, ζχουν όπωσ περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

«ΡΑΑΤΗΜΑ 1». 

3. Ορίηουμε ότι το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ αποδοχϊν ι ςυντάξεων   

(Ζντυπο Φ–01.042) των παραγράφων 1 και 2 αυτοφ του άρκρου ζχει απαραίτθτα το 

ςφνολο των ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο και 

«ΡΑΑΤΗΜΑ 1». 

4. Η διαμόρφωςθ τθσ δομισ και των δεδομζνων του αρχείου τθσ βεβαίωςθσ 

αποδοχϊν ι ςυντάξεων  είναι αυτι που ορίηεται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

 

Άρκρο 3 

Οριςμόσ τφπου και περιεχομζνου τθσ βεβαίωςθσ αμοιβών από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα (Ζντυπο Φ–01.043) 

1. Ορίηουμε ότι  ο τφποσ και το περιεχόμενο  ςε ζντυπθ μορφι τθσ βεβαίωςθσ 

αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με το ςφνολο των ςτοιχείων που υποχρεωτικά 
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αναγράφονται επί αυτϊν κακϊσ και  τα ποςά φόρου ειςοδιματοσ που παρακρατικθκαν, 

ζχει όπωσ το ςχετικό υπόδειγμα το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα (Ζντυπο Φ–01.043). 

2. Ορίηουμε ότι τα χαρακτθριςτικά των χρθςιμοποιοφμενων αποδεκτϊν μζςων  

για τθν υποβολι, ςε θλεκτρονικι ι ψθφιακι μορφι, του εντφπου τθσ παραγράφου 1 

αυτοφ του άρκρου, ζχουν, όπωσ περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

«ΡΑΑΤΗΜΑ 2». 

3. Ορίηουμε ότι το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα (Ζντυπο Φ–01.043) των παραγράφων 1 και 2 αυτοφ του άρκρου ζχει 

απαραίτθτα το ςφνολο των ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο 

και «ΡΑΑΤΗΜΑ 2». 

4. Η διαμόρφωςθ τθσ δομισ και των δεδομζνων του αρχείου τθσ βεβαίωςθσ 

αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα είναι αυτι που ορίηεται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Άρκρο 4 

Οριςμόσ τφπου και  περιεχομζνου τθσ βεβαίωςθσ ειςοδθμάτων από μερίςματα, 

τόκουσ , δικαιώματα (Ζντυπο Φ–01.044) 

1. Ορίηουμε ότι ο τφποσ και το περιεχόμενο ςε ζντυπθ μορφι τθσ βεβαίωςθσ 

ειςοδιματοσ από μερίςματα νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων μθ 

ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τόκουσ (εκτόσ των τόκων τραπεηικϊν 

κατακζςεων) και δικαιϊματα, με το ςφνολο των ςτοιχείων που υποχρεωτικά 

αναγράφονται επί αυτϊν κακϊσ και τα ποςά φόρου ειςοδιματοσ που 

παρακρατικθκαν, ζχει όπωσ το ςχετικό υπόδειγμα το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν 

παροφςα (Ζντυπο Φ–01.044). 

2. Ορίηουμε ότι τα χαρακτθριςτικά των χρθςιμοποιοφμενων αποδεκτϊν μζςων  

για τθν υποβολι, ςε θλεκτρονικι ι ψθφιακι  μορφι, του εντφπου τθσ παραγράφου 1 

αυτοφ του άρκρου, ζχουν, όπωσ περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

«ΡΑΑΤΗΜΑ 3». 

3. Ορίηουμε ότι το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ ειςοδιματοσ από μερίςματα 

νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων μθ ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο 

Ακθνϊν, τόκουσ (εκτόσ των τόκων τραπεηικϊν κατακζςεων) και δικαιϊματα (Ζντυπο 

Φ–01.044) των παραγράφων 1 και 2 αυτοφ του άρκρου, ζχει απαραίτθτα το ςφνολο 

των ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο και «ΡΑΑΤΗΜΑ 3». 
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4. Η διαμόρφωςθ τθσ δομισ και των δεδομζνων του αρχείου τθσ βεβαίωςθσ 

ειςοδιματοσ από μερίςματα νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων μθ 

ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τόκουσ (εκτόσ των τόκων τραπεηικϊν 

κατακζςεων) και δικαιϊματα, είναι αυτι που ορίηεται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

5. Το θλεκτρονικό αρχείο που αφορά ςτουσ τόκουσ τραπεηικϊν κατακζςεων 

αποςτζλλεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΡΟΛ.1033/2014 απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε., 

όπωσ ιςχφει. Για τουσ τόκουσ αυτοφσ χορθγείται ζντυπθ βεβαίωςθ από τα πιςτωτικά 

ιδρφματα (όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 1 του ν.4537/2018) ςτουσ δικαιοφχουσ 

των ειςοδθμάτων αυτϊν. Ομοίωσ, το αρχείο μεριςμάτων νομικϊν προςϊπων και 

νομικϊν οντοτιτων ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν αποςτζλλεται ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν ίδια απόφαςθ.  

 

Άρκρο 5 

Διαδικαςία και τρόποσ υποβολισ των ςτοιχείων 

1. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται με βάςθ τα ανωτζρω ςτισ εκδιδόμενεσ 

βεβαιϊςεισ αποδοχϊν ι ςυντάξεων ι αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

και ειςοδθμάτων από μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα φορολογικοφ ζτουσ 2020, ο 

φόροσ που παρακρατικθκε επί αυτϊν κακϊσ και το ποςό τθσ ειδικισ ειςφοράσ 

αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτθτα από τθν τιρθςθ 

απλογραφικϊν ι διπλογραφικϊν βιβλίων και από τον τρόπο ενθμζρωςισ τουσ 

(μθχανογραφικά ι χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειςτικά και μόνο με τθ χριςθ 

θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ και αποςτζλλονται με τθ μορφι θλεκτρονικοφ 

αρχείου μζςω διαδικτφου (TAXISnet). Για τον ςκοπό αυτό οι υπόχρεοι δφνανται, για 

τθ δθμιουργία των κατάλλθλων αρχείων, να χρθςιμοποιοφν τισ αντίςτοιχεσ 

εφαρμογζσ του TAXISnet. 

2. Οι Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, τα Ν.Ρ.Δ.Δ. και γενικά όποιοσ παρακρατεί φόρο 

υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1.  

Για τθν υποβολι αρχείου ςυντάξεων αρμόδιοσ φορζασ είναι αποκλειςτικά και μόνο 

θ Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ(Η.ΔΙ.Κ.Α) για όςα ταμεία 

εποπτεφει. 

ΑΔΑ: ΨΨΖ246ΜΠ3Ζ-ΓΡΞ



7 
 

Το αρχείο αμοιβϊν από εργόςθμο υποβάλλεται αποκλειςτικά και μόνο από τουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ.  

Ειδικά για τουσ φορείσ του Δθμοςίου, τυχόν διορκϊςεισ ι τροποποιιςεισ 

υποβάλλονται αποκλειςτικά και μόνο από τον ίδιο εκκακαριςτι, που ζχει 

υποβάλλει το ςχετικό αρχικό αρχείο. 

3. Με τθν Λ.3000/ΡΟΛ.112/29.3.1968 διαταγι ζγινε δεκτό ότι ςε περίπτωςθ 

πτϊχευςθσ, τθ φορολογικι υποχρζωςθ τθσ παρακράτθςθσ φόρου κατά τθν 

καταβολι αμοιβϊν ςε ελεφκερουσ επαγγελματίεσ τθν ζχει ο ςφνδικοσ τθσ 

πτωχεφςαςασ εταιρείασ, ωσ ενεργϊν εν προκειμζνω για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ. 

Κατ’ ανάλογθ εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ που λφεται θ επιχείρθςθ και τίκεται ςε 

εκκακάριςθ, τθν υποχρζωςθ υποβολισ του αρχείου βεβαιϊςεων τθν ζχει ο 

αρμόδιοσ εκκακαριςτισ. Επίςθσ, θ ςχετικι υποχρζωςθ υποβολισ θλεκτρονικοφ 

αρχείου βεβαιϊςεων υφίςταται και για τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ 

που διακόπτουν τισ εργαςίεσ τουσ, ανεξάρτθτα από το αν τίκενται ςε εκκακάριςθ ι 

όχι, κακϊσ και για τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

και ζχουν διακόψει τισ εργαςίεσ τουσ μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2020. 

4. Ρεραιτζρω, ςε περίπτωςθ μεταςχθματιςμοφ επιχειριςεων (απορροφιςεισ, 

μετατροπζσ, ςυγχωνεφςεισ, διαςπάςεισ), υποχρζωςθ υποβολισ του αρχείου 

βεβαιϊςεων ζχει θ προερχόμενθ από τον μεταςχθματιςμό επιχείρθςθ 

(απορροφϊςα, κ.λπ.) για το χρονικό διάςτθμα από τον ιςολογιςμό 

μεταςχθματιςμοφ (ν. 2166/1993) ι τθν ολοκλιρωςθ του μεταςχθματιςμοφ 

(ν.δ.1297/1972) και μετά, ενϊ για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τισ ωσ άνω προκεςμίεσ 

υποχρζωςθ υποβολισ του εν λόγω αρχείου ζχει θ μετατρεπόμενθ ι ςυγχωνευόμενθ 

επιχείρθςθ. 

5. Υποχρζωςθ υποβολισ του θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων υπάρχει και 

για τα υπό ίδρυςθ ιδρφματα, θ ζγκριςθ τθσ ςφςταςθσ των οποίων εκκρεμεί, για τα 

ειςοδιματα επί των οποίων ζχουν διενεργιςει παρακράτθςθ φόρου, ωσ εν τοισ 

πράγμαςι νομίμωσ λειτουργοφντα πρόςωπα ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των 

δραςτθριοτιτων τουσ. 

6. Δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων ςτθν 

περίπτωςθ που καταβάλλονται αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι 

μερίςματα, τόκοι, δικαιϊματα ςε δικαιοφχο νομικό πρόςωπο/νομικι οντότθτα με 

φορολογικό ζτοσ που λιγει ςε διαφορετικι θμερομθνία από αυτι του 

ΑΔΑ: ΨΨΖ246ΜΠ3Ζ-ΓΡΞ



8 
 

θμερολογιακοφ ζτουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα χορθγείται ςχετικι βεβαίωςθ ςε 

ζντυπθ μορφι προκειμζνου το ποςό του παρακρατθκζντοσ φόρου να δθλϊνεται 

ςτο ζντυπο Ν ςε ςχετικό κωδικό χωρίσ θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ. 

7. Οι  υπόχρεοι των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρκρου αυτοφ, εφόςον 

είναι νζοι χριςτεσ εγγράφονται ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TAXISnet ςφμφωνα με 

όςα ορίηονται με τθν υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1178/7.12.2010 (Β’ 1916) απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν και τθν υπό ςτοιχεία Α.1082/10.04.2020 (Β’ 1303) απόφαςθ 

του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Η διαδικαςία αυτι δεν 

απαιτείται για τουσ ιδθ πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ ςε οποιαδιποτε εφαρμογι. Οι 

υπόχρεοι τθσ παραγράφου αυτισ πιςτοποιοφνται ςτο TAXISnet με αντίςτοιχο 

τρόπο, ανεξαρτιτωσ από το αν είναι ιδθ πιςτοποιθμζνοι για άλλεσ υπθρεςίεσ. 

8. Τα ςτοιχεία των πιο πάνω βεβαιϊςεων από υπόχρεο φυςικό πρόςωπο που 

ζχει αποβιϊςει υποβάλλονται με ψθφιακό μζςο ςτθ Δ.Ο.Υ. από τουσ κλθρονόμουσ 

του. Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάηει με ζγγραφο το ψθφιακό μζςο ςτθ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. 

9. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν 

αςφαλι υποβολι και αποςτολι των θλεκτρονικϊν αρχείων από τουσ υπόχρεουσ, 

δφνανται να εφαρμόηουν ειδικζσ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ. 

10.  α) Για τουσ κωδικοφσ ειςοδθμάτων του Ραραρτιματοσ 1 τθσ παροφςασ που 

αφοροφν το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ, υπάρχει υποχρζωςθ για 

υποβολι των παραπάνω ςτοιχείων τθσ παραγράφου 1 (ετιςιο αρχείο) από τουσ: 

i. Υπόχρεουσ που υποβάλλουν τθν προςωρινι διλωςθ κάνοντασ χριςθ των 

κωδικϊν 95 και 96 τθσ υπό ςτοιχεία Α.1099/2019 (Βϋ 949) απόφαςθσ 

Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., 

ii. καταβάλλοντεσ ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ που δεν είναι 

υπόχρεοι ςε υποβολι προςωρινισ διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενου 

φόρου και ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013 

με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου, ακόμα 

και όταν δεν προκφπτουν ποςά προσ απόδοςθ, 

iii. καταβάλλοντεσ αποδοχζσ ςε αξιωματικοφσ και κατϊτερο πλιρωμα 

εμπορικϊν πλοίων, οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ 

παραγράφου 1 (ετιςιο αρχείο) για το ςφνολο των αποδοχϊν που κατζβαλαν 

εντόσ του 2020 και όχι μόνο για το διάςτθμα που προθγικθκε τθσ ζναρξθσ 

εφαρμογισ τθσ υπό ςτοιχεία Α. 1204/2020 (Βϋ 3972) απόφαςθσ Διοικθτι 
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Α.Α.Δ.Ε. (θλεκτρονικόσ τρόποσ υποβολισ προςωρινισ διλωςθσ απόδοςθσ 

φόρου πλθρωμάτων εμπορικοφ ναυτικοφ με αναλυτικζσ εγγραφζσ), 

iv. φορείσ που εποπτεφονταν για οριςμζνο διάςτθμα μζςα ςτο 2020 από τθν 

ΕΑΡ, οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1 

(ετιςιο αρχείο) για το διάςτθμα αυτό (1.1.2020 ζωσ θμερομθνία 

ενθμζρωςθσ τθσ ΕΑΡ για τθν παφςθ εποπτείασ), ενϊ για το υπόλοιπο 

διάςτθμα ζτουσ 2020 δεν κα υποβάλλουν τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1 

(ετιςιο αρχείο), κακόςον για το τελευταίο αυτό διάςτθμα υποβάλλουν μόνο 

προςωρινζσ δθλϊςεισ απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με αναλυτικζσ 

εγγραφζσ, 

v. φορείσ που εντάχκθκαν και εποπτεφονται μζχρι και 31.12.2020 από τθν ΕΑΡ, 

οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1 (ετιςιο 

αρχείο) για ολόκλθρο το ζτοσ 2020 και ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι για το 

διάςτθμα του ζτουσ 2020 που προθγικθκε τθσ ζνταξθσ ςτθν ΕΑΡ, υπζβαλαν 

ιδθ προςωρινζσ δθλϊςεισ απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με 

αναλυτικζσ εγγραφζσ, 

vi. φορείσ του Δθμοςίου οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ 

παραγράφου 1 (ετιςιο αρχείο) μόνο για τισ αμοιβζσ που κατζβαλλαν ςε 

εργαηόμενουσ επιχειριςεων-εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα που 

εντάςςονται ςτο μθχανιςμό «ΣΥΝ-ΕΓΑΣΙΑ» του άρκρου 31 του ν.4690/2020. 

Οι επιχειριςεισ-εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα που εντάςςονται ςτο 

μθχανιςμό αυτό αποςτζλλουν μόνο τισ  αμοιβζσ που οι ίδιοι κατζβαλαν 

ςτουσ εργαηομζνουσ τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία 

Α.1099/2019 απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε, όπωσ ιςχφει και όχι και τισ αμοιβζσ 

του προθγοφμενου εδαφίου. 

Οι υπόχρεοι υποβολισ προςωρινισ διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου 

ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ και ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 

του άρκρου 43Α του ν.4172/2013 με αναλυτικζσ εγγραφζσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία Α.1099/2019 απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει, 

δεν υποβάλλουν τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1 (ετιςιο αρχείο). 

β) Για τουσ κωδικοφσ αμοιβϊν του Ραραρτιματοσ 2 τθσ παροφςασ που αφοροφν το 

ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, υπάρχει υποχρζωςθ για υποβολι 

των παραπάνω ςτοιχείων τθσ παραγράφου 1 (ετιςιο αρχείο), ακόμα και αν για τισ 
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αμοιβζσ αυτζσ υποβλικθκαν ιδθ προςωρινζσ δθλϊςεισ απόδοςθσ 

παρακρατοφμενου φόρου με αναλυτικζσ εγγραφζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

υπό ςτοιχεία Α.1101/2019 (Βϋ 948) απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει. 

γ) Για τουσ κωδικοφσ αμοιβϊν του Ραραρτιματοσ 3 τθσ παροφςασ που αφοροφν το 

ειςόδθμα από μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα, υπάρχει υποχρζωςθ για 

υποβολι των παραπάνω ςτοιχείων τθσ παραγράφου 1 (ετιςιο αρχείο). Για τα 

ςτοιχεία που αποςτζλλονται μζςω θμεδαποφ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςε 

εφαρμογι τθσ υπό ςτοιχεία  ΡΟΛ.1033/2014, δεν υποβάλλεται ετιςιο αρχείο. 

 

Άρκρο 6 

Πεδίο εφαρμογισ και προχποκζςεισ αποδοχισ 

1. Τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόςον πλθροφν τισ κάτωκι 

προχποκζςεισ: 

α) Υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου.  

β) Υποβάλλονται με ψθφιακό μζςο ςτθ Δ.Ο.Υ. εφόςον αφοροφν μόνο τθν 

παράγραφο 8 του άρκρου 5 τθσ παροφςασ (αποβιϊςαντεσ εργοδότεσ). 

γ) Οι δικαιοφχοι όλων των ειςοδθμάτων καταχωροφνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. 

τουσ.  

δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τουσ μιςκωτοφσ και ςυνταξιοφχουσ. 

Ρροκειμζνου για δικαιοφχουσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κακϊσ 

και ειςοδθμάτων από μερίςματα Νομικϊν Ρροςϊπων και Νομικϊν Οντοτιτων μθ 

ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο, τόκουσ (εκτόσ των τόκων τραπεηικϊν κατακζςεων), 

δικαιϊματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.  

2. Τα ςτοιχεία τθσ βεβαίωςθσ αποδοχϊν ι ςυντάξεων που υποβάλλονται με 

διαφορετικό τρόπο από τον οριηόμενο ςτθν παροφςα απόφαςθ, δεν παράγουν 

κανζνα ζννομο αποτζλεςμα. 

3. Με τθν υποβολι του θλεκτρονικοφ αρχείου δεν εξαντλείται θ υποχρζωςθ των 

εργοδοτϊν – αςφαλιςτικϊν φορζων ςχετικά με τισ βεβαιϊςεισ όλων των 

ειςοδθμάτων, αλλά απαιτείται θ χοριγθςθ βεβαιϊςεων προσ τουσ δικαιοφχουσ ςε 

ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. Ο χρόνοσ χοριγθςθσ τθσ βεβαίωςθσ είναι ο ίδιοσ με 

τον χρόνο υποχρζωςθσ υποβολισ του θλεκτρονικοφ αρχείου. 
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4. Πςον αφορά το χρόνο διενζργειασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ φόρου και 

κατ’ επζκταςθ  αποςτολισ του ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αρχείου για τισ αμοιβζσ 

διοίκθςθσ και τισ αμοιβζσ για ςυμβουλευτικζσ και άλλεσ παρόμοιεσ υπθρεςίεσ των 

διατάξεων των περ. δϋ των παρ.1 των άρκρων 62 και 64 του ν.4172/2013, κακϊσ και 

για τισ αμοιβζσ για τα αγακά που προμθκεφονται και για τισ υπθρεςίεσ που 

λαμβάνουν οι  φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο υπό 

ςτοιχεία  ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 ζγγραφο.  

5. Αμοιβζσ που καταβάλλονται ςε μιςκωτοφσ και αφοροφν αποηθμίωςθ 

εξόδων διαμονισ και ςίτιςθσ, θμεριςια αποηθμίωςθ, αποηθμίωςθ εξόδων κίνθςθσ 

(τθσ περ. αϋ και βϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 ν.4172/2013), επίδομα βιβλιοκικθσ, 

δεν αποςτζλλονται κατά τθν υποβολι του θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων 

κακόςον οι αμοιβζσ αυτζσ καταβάλλονται προκειμζνου να αποηθμιωκεί ο 

υπάλλθλοσ για τα ζξοδα που πραγματοποίθςε για λογαριαςμό τθσ υπθρεςίασ του. 

Για τον ίδιο λόγο δεν αποςτζλλεται αρχείο, για τθν πρόςκετθ μθνιαία αποηθμίωςθ 

χριςθσ και ςυντιρθςθσ οχιματοσ τθσ παρ.7 του άρκρου 56 του ν.4611/2019 που 

καταβάλλεται ςε εργαηόμενουσ που απαςχολοφνται ςτθ μεταφορά ι διανομι 

προϊόντων και αντικειμζνων και οι οποίοι χρθςιμοποιοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ τουσ μοτοποδιλατο ι μοτοςυκλζτα δικισ τουσ ιδιοκτθςίασ, νομισ ι 

κατοχισ (υπό ςτοιχεία ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 ζγγραφο). Ομοίωσ, δεν 

αποςτζλλεται αρχείο, για τθν ελεγκτικι αποηθμίωςθ που καταβάλλεται ςτουσ 

επικεωρθτζσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που διενεργοφν 

ελζγχουσ (παρ. 1,  του άρκρου 70, του  ν. 4647/2019). Επίςθσ, δεν αποςτζλλεται 

αρχείο, για το επίδομα που χορθγείται ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και ςτα μζλθ 

του κυρίου προςωπικοφ του ΝΣΚ προκειμζνου για τθν ταχφτερθ και 

αποτελεςματικότερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων, κακϊσ και για τθν 

αντιςτάκμιςθ δαπανϊν ςτισ οποίεσ υποβάλλονται κατά τθν άςκθςθ του 

λειτουργιματόσ τουσ και των κακθκόντων τουσ (άρκρο 30 και περ. 3 τθσ παρ. Α του 

άρκρου 33 ν.3205/2003) όπωσ και για τθν αποηθμίωςθ εξόδων παράςταςθσ που 

χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και μζλθ του κυρίου 

προςωπικοφ του ΝΣΚ (άρκρο 30 και περ. 6 τθσ παρ. Α του άρκρου 33   ν.3205/2003). 

Ρεραιτζρω, δεν αποςτζλλεται αρχείο, για το Επίδομα Στζγαςθσ που ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 3 του ν.4472/2017 κεςπίηεται από το Υπουργείο 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για νοικοκυριά που 
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διαμζνουν ςε μιςκωμζνθ κατοικία ι επιβαρφνονται με το κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ 

ςτεγαςτικοφ δανείου πρϊτθσ κατοικίασ και το οποίο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παρ.4 του ίδιου άρκρου και νόμου δεν εμπίπτει ςε καμία κατθγορία ειςοδιματοσ.  

6. Ο ΟΡΕΚΑ δεν αποςτζλλει αρχείο για τισ ακόλουκεσ παροχζσ και υπθρεςίεσ 

που χορθγεί και διαχειρίηεται: 

- ζξοδα κθδείασ τθσ περίπτωςθσ γϋ του άρκρου 4 του ν.4520/2018 

- παροχζσ και υπθρεςίεσ του Λογαριαςμοφ Αγροτικισ Εςτίασ ςφμφωνα με το 

ν.3050/2002 (περ. δϋ του άρκρου 4 ν.4520/2018) 

- προνοιακζσ παροχζσ, οικονομικζσ και ειςοδθματικζσ ενιςχφςεισ και 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομικι ςτιριξθ – ενίςχυςθ ειδικϊν και 

ευπακϊν ομάδων (υποπερ. ααϋ, ββϋ, γγϋ τθσ περ. ςτϋ του άρκρου 4 του 

ν.4520/2018) 

- παροχι τθσ περ.  κϋ του άρκρου 4 του ν.4520/2018 

- επίδομα ομογενϊν προςφφγων που χορθγείται βάςει των διατάξεων του 

ν.δ. 57/1973 ςτα πλαίςια παροχισ προγραμμάτων Κοινωνικισ Ρροςταςίασ 

του οποίου θ διαδικαςία χοριγθςθσ προβλζπεται από τισ υπό ςτοιχεία  

Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Βϋ 242), Ρ3οικ/603/23.2.1994 (Βϋ 148), 

Ρ3οικ.2091/6.6.1995 (Βϋ 537), Ρ3/οικ.3427/5.10.1995 (Βϋ 868) υπουργικζσ 

αποφάςεισ. 

- ζκτακτεσ εφάπαξ οικονομικζσ ενιςχφςεισ ςε δικαιοφχουσ που επλιγθςαν 

από φυςικζσ καταςτροφζσ 

- επίδομα γζννθςθσ (άρκ. 1 ν.4659/2020) που χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ 

και το οποίο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν.4659/2020, 

μεταξφ άλλων, απαλλάςςεται από κάκε φόρο και ειςφορά 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 

43Α του ν.4172/2013) και δεν προςμετράται ςτο ςυνολικό, πραγματικό ι 

τεκμαρτό οικογενειακό ειςόδθμα.  

7. Αμοιβζσ που καταβάλλονται ςε αμειβόμενουσ με θμερομίςκιο, οι οποίοι 

παρζχουν υπθρεςίεσ οριςμζνου χρόνου αλλά διάρκειασ μικρότερθσ από ζνα ζτοσ, 

κακϊσ και ςε ξεναγοφσ που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 37 του 
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ν.1545/1985, επί του κακαροφ ποςοφ των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018,  

παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι πζντε τοισ εκατό (5%) (υπό ςτοιχεία 

ΡΟΛ.1147/2018 εγκφκλιοσ), αποςτζλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου 

ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. Με τον κωδικό αυτό 

αποςτζλλονται και οι αμοιβζσ του πρϊτου εδαφίου τθσ υποπερ.vi τθσ περ. α τθσ 

παρ.10 του άρκρου 5 τθσ παροφςασ ιτοι οι αμοιβζσ που φορείσ του Δθμοςίου 

κατζβαλλαν ςε εργαηόμενουσ επιχειριςεων-εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα που 

εντάςςονται ςτο μθχανιςμό «ΣΥΝ-ΕΓΑΣΙΑ» του άρκρου 31 του ν.4690/2020. 

8. Με τον κωδικό 17 που αφορά το Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα 

αποςτζλλεται το ςφνολο των ποςϊν του εν λόγω ειςοδιματοσ που αφοροφν όλουσ 

τουσ μινεσ του 2020 ανεξάρτθτα από το πότε πραγματοποιικθκε θ καταβολι τουσ. 

Το  Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα που χορθγεί ο ΟΡΕΚΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ περίπτωςθσ ηϋ του άρκρου 4 του ν.4520/2018, αποςτζλλεται με αυτόν τον 

κωδικό. 

9. Τα ποςά που καταβάλλονται ςτουσ δικαιοφχουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 114 του ν.4714/2020 όπωσ αυτζσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 34 του ν.4734/2020, ιτοι τα ποςά που αντιςτοιχοφν ςε περικοπζσ και 

μειϊςεισ κφριων ςυντάξεων ςυνταξιοφχων του ιδιωτικοφ τομζα και αφοροφν το 

χρονικό διάςτθμα από 11.6.2015 και μζχρι τθ δθμοςίευςθ του ν.4387/2016 και 

καταβάλλονται χωρίσ να διενεργείται επί αυτϊν παρακράτθςθ φόρου και ειςφοράσ 

αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013, αποςτζλλονται με τον κωδικό 30 

του αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ με αναγραφι του 

ζτουσ / χριςθσ που αυτά αφοροφν. Με τον ίδιο κωδικό και με αναγραφι του ζτουσ 

/ χριςθσ που αυτά αφοροφν αποςτζλλονται και τα ποςά που καταβάλλονται ςτουσ 

δικαιοφχουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 33 του ν.4734/2020, ιτοι τα 

ποςά που αντιςτοιχοφν ςε περικοπζσ και μειϊςεισ κφριων ςυντάξεων ςυνταξιοφχων 

του Δθμοςίου και των λοιπϊν δικαιοφχων που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό και 

αφοροφν το χρονικό διάςτθμα από τισ 11.6.2015 και μζχρι τθ δθμοςίευςθ του 

ν.4387/2016 και καταβάλλονται χωρίσ να διενεργείται επί αυτϊν παρακράτθςθ 

φόρου και ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013. 

10. Για τισ περιπτϊςεισ των αναδρομικϊν που αφοροφν αποβιϊςαντεσ και τα 

οποία δθλϊνονται από τουσ κλθρονόμουσ ωσ ςτοιχείο τθσ κλθρονομιαίασ 

περιουςίασ, δεν αποςτζλλεται αρχείο.  
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11. Κατ’ ανάλογθ εφαρμογι με το ςκεπτικό τθσ υπ’ αρ. 250/1996 γνωμοδότθςθσ 

του ΝΣΚ που είχε γίνει δεκτι, τα εφάπαξ βοθκιματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά 

Ταμεία των Ενόπλων δυνάμεων ςτα παιδιά των ενεργϊν μετόχων τουσ ι 

μεριςματοφχων τουσ για τθ δθμιουργία ι τθν ενίςχυςθ τθσ οικογενειακισ ι τθσ 

επαγγελματικισ αυτοτζλειάσ τουσ, δεν κεωροφνται ειςόδθμα και δεν υπόκεινται ςε 

φόρο ςφμφωνα με τθν περ. ςτϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν.4172/2013. Τα ποςά 

αυτά αποςτζλλονται με τον κωδικό 38 του αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι 

εργαςία και ςυντάξεισ. Ρλζον, με τον κωδικό αυτό αποςτζλλονται μόνο τα εφάπαξ 

ποςά τθσ περ. ςτϋ παρ.1 του άρκρου 14 του ν.4172/2013 και όχι τα ποςά τθσ περ.γϋ 

τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν.4172/2013 (επίδομα αλλοδαπισ), τα οποία 

δθλϊνονται με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν παρ.22  

12. Η καταβαλλόμενθ, από 11.10.2018, πτθτικι αποηθμίωςθ ςτουσ πιλότουσ τθσ 

πολιτικισ αεροπορίασ και τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ, αποςτζλλεται με 

τον κωδικό 42 του αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ *άρκρο 

35 ν.4569/2018 (179 Αϋ)+.  

13. Η αποηθμίωςθ που καταβάλλεται ςτα μζλθ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν 

Ρροςφυγϊν του άρκρου 5 του ν.4375/2016, επί τθσ οποίασ παρακρατείται φόροσ 

με φορολογικό ςυντελεςτι 15% και φορολογείται αυτοτελϊσ με εξάντλθςθ τθσ 

φορολογικισ υποχρζωςθσ των δικαιοφχων γι’ αυτό το ειςόδθμα, αποςτζλλεται με 

τον κωδικό 47 του αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. Με 

τον ίδιο κωδικό αποςτζλλονται και οι αμοιβζσ των πρϊθν δικαςτικϊν λειτουργϊν 

και των μελϊν του κυρίου προςωπικοφ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ όπωσ 

και του Γενικοφ Ρροϊςταμζνου που ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ Εξϊδικθσ Επίλυςθσ 

Φορολογικϊν Διαφορϊν του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.10 του άρκρου 16 του 

ν.4714/2020 οι οποίεσ φορολογοφνται αυτοτελϊσ με ςυντελεςτι 15% και 

εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ. 

14. Πςον αφορά αμοιβζσ τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν.4172/2013 

που καταβάλλονται ςε μζλθ Δ.Σ. εταιρείασ ι κάκε άλλου ν.π. ι νομικισ οντότθτασ, 

αυτζσ αποςτζλλονται με το αρχείο ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και 

ςυγκεκριμζνα με τον κωδικό 5.   Στισ περιπτϊςεισ  που διενεργείται παρακράτθςθ 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ο υπόχρεοσ υποβολισ θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων 

αποςτζλλει τισ ακακάριςτεσ αμοιβζσ και επιπλζον και τισ κρατιςεισ αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν για να αφαιρεκοφν από τισ αμοιβζσ αυτζσ.  
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15. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίασ ΟΑΕΔ, ΕΤΑΡ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ 

αποςτζλλονται με τον κωδικό 55 με αναγραφι του ζτουσ χριςθσ που αυτά 

αφοροφν.  

16. Αμοιβζσ που καταβάλλονται ςε απαςχολοφμενουσ – εποχιακά 

εργαηόμενουσ, για χρονικό διάςτθμα μζχρι 150 θμζρεσ ετθςίωσ, ςε επιχειριςεισ ι 

εκμεταλλεφςεισ μεταποίθςθσ, τυποποίθςθσ προϊόντων και υπάγονται ςτθν 

αςφάλιςθ ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, αποςτζλλονται με τον κωδικό 56. 

17. Αμοιβζσ που καταβάλλονται για περιςταςιακι απαςχόλθςθ ςτα μζλθ 

αγροτικϊν ι γυναικείων ςυνεταιριςμϊν τα οποία υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ ΕΦΚΑ -

ΟΓΑ,  αποςτζλλονται με τον κωδικό 57.  

18. Αμοιβζσ που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ. κϋ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 12 του ν.4172/2013 ιτοι ποςοςτό ζωσ 35% των κερδϊν προ 

φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ 

Οικονομίασ (όπωσ αυτοί είναι εγγεγραμμζνοι ςτο αντίςτοιχο Μθτρϊο που τθρείται 

από το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ) 

ςτουσ εργαηομζνουσ τουσ, εντάςςονται ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και  

αποςτζλλονται με τον κωδικό 58. Χρόνοσ κτιςθσ των ειςοδθμάτων αυτϊν κεωρείται 

ο χρόνοσ λιψθσ τθσ απόφαςθσ για τθν καταβολι αυτϊν των αμοιβϊν από τθν 

ετιςια γενικι ςυνζλευςθ. 

19. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 30 του ν.4144/2013 (Α’ 88), 

όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 64 του ν.4756/2020 (Α’ 235) 

και βάςει των όςων διευκρινίςκθκαν και με τθν υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1124/2018 

εγκφκλιο, τα επιδόματα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 

αναηιτθςθσ εργαςίασ ςτα πλαίςια δράςεων ςυμβουλευτικισ  που καταβλικθκαν ςε 

ανζργουσ μζςα ςτο ζτοσ 2020, απαλλάςςονται από κάκε φόρο, δεν υπόκεινται ςε 

παρακράτθςθ φόρου και περαιτζρω απαλλάςςονται και τθσ ειδικισ ειςφοράσ 

αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013. Τα επιδόματα αυτά δεν 

υπολογίηονται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ 

κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα και αποςτζλλονται με τον  κωδικό 60 του 

αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. 

20. Για λόγουσ καλφτερθσ διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ των διαφόρων 

ειςοδθμάτων και επιδομάτων που χορθγοφνται από διάφορουσ φορείσ και χριηουν 

ειδικισ φορολογικισ μεταχείριςθσ, ςτον Ρίνακα κωδικοποίθςθσ ειςοδιματοσ 
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μιςκωτισ εργαςίασ, ςυντάξεων και λοιπϊν ειςοδθμάτων πλθν επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ, δεν υφίςταται  ο όροσ «επιδόματα» ςτο λεκτικό των κωδικϊν 47, 

48, 50 και 51 και  υπάρχουν οι  κωδικοί 61 και 62 που αφοροφν «Επιδόματα 

αυτοτελϊσ φορολογοφμενα ι απαλλαςςόμενα» και «Επιδόματα απαλλαςςόμενα 

από φόρο και ειςφορά ςτο ςφνολό τουσ» αντίςτοιχα κακϊσ και οι  κωδικοί 63 και 

64 για τα αναδρομικά ποςά των επιδομάτων των κωδικϊν 61 και 62 αντίςτοιχα με 

αναγραφι του ζτουσ / χριςθσ που αυτά αφοροφν. Ενδεικτικά, με τον κωδικό 62 

αποςτζλλονται οι παροχζσ που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, οι οποίεσ ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του ν.4756/2020, μεταξφ άλλων, απαλλάςςονται 

από φόρουσ και ειςφορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ 

αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013. Οι παροχζσ αυτζσ καταβάλλονται 

από τον ΟΑΕΔ, δυνάμει τθσ παρ. 5 του άρκρου 27 του ν.δ. 2961/1954, όπωσ ιςχφει 

(παροχι λόγω καταγγελίασ ςχζςθσ εργαςίασ ι αποχισ του μιςκωτοφ λόγω 

επίςχεςθσ ι όταν ο εργοδότθσ κζτει τουσ μιςκωτοφσ ςε διακεςιμότθτα), του 

άρκρου 16 του ν.1836/1989 (παροχι λόγω αφερεγγυότθτασ του εργοδότθ), του 

άρκρου 22 του ν.1836/1989 (ειδικό εποχιακό βοικθμα), του άρκρου 142 του 

ν.3655/2008 (ειδικι παροχι προςταςίασ μθτρότθτασ), τθσ περ. βϋ τθσ υποπερ. εεϋ 

τθσ παρ.6 του άρκρου 34 του ν.4144/2013 (παροχζσ που καλφπτουν δαπάνεσ για 

κοινωνικοφσ ςκοποφσ).  

21.  Επίςθσ, τα αναδρομικά ποςά του επιδόματοσ παιδιοφ του κωδικοφ 39 

(άρκρου 214 ν.4512/2018) αποςτζλλονται με τον  κωδικό 65 με αναγραφι του 

ζτουσ / χριςθσ που αυτά αφοροφν. 

22. Το επίδομα αλλοδαπισ τθσ περ. γϋ παρ.1 του άρκρου 14 του ν.4172/2013 

κακϊσ και άλλα ποςά που δεν μειϊνουν τθν ετιςια δαπάνθ, αποςτζλλονται με τον 

νζο κωδικό 75 του αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. 

23. Οι προνοιακζσ παροχζσ ςε χριμα που χορθγεί ο ΟΡΕΚΑ ςε άτομα με 

αναπθρία και οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 81 του ν.4611/2019 

δεν εμπίπτουν ςε καμία κατθγορία ειςοδιματοσ (υποπερ. ααϋ, ββϋ, γγϋ, δδϋ, εεϋ, 

ςτςτϋ, ηηϋ, θθϋ, κκϋ, ιιϋ τθσ περίπτωςθσ εϋ του άρκρου 4 του ν.4520/2018), 

αποςτζλλονται πλζον με τον νζο κωδικό 76 του αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι 

εργαςία και ςυντάξεισ. Με τον ίδιο κωδικό αποςτζλλονται και οι προνοιακζσ 

παροχζσ που χορθγοφνται ςε αναςφάλιςτουσ υπεριλικεσ (μθνιαία ςφνταξθ που 

χορθγείται ςφμφωνα με τον ν.1296/1982 και τθν περ.5 τθσ υποπαρ. ΙΑ6 του άρκρου 
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πρϊτου του ν.4093/2012 και Επίδομα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του άρκρου 93 του 

ν.4387/2016), οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.4756/2020, 

μεταξφ άλλων, δεν εμπίπτουν ςε καμία κατθγορία ειςοδιματοσ και δεν υπόκεινται 

ςε οποιοδιποτε φόρο, ειςφορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ 

αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013.  

24. Η ζκτακτθ αποηθμίωςθ που καταβάλλεται ςε δικαιοφχουσ τθσ παρ.1 του 

άρκρου 33 του ν.4690/2020 (εποχικά εργαηόμενοι του τουριςτικοφ και 

επιςιτιςτικοφ κλάδου) και θ οποία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του ίδιου 

άρκρου και νόμου, μεταξφ άλλων, απαλλάςςεται από κάκε φόρο και ειςφορά 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του 

ν.4172/2013) και δεν προςμετράται ςτο ςυνολικό πραγματικό ι τεκμαρτό 

οικογενειακό ειςόδθμα, αποςτζλλεται με τον νζο κωδικό 77 του αρχείου 

ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. 

25. Με τον νζο κωδικό 78 του αρχείου ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και 

ςυντάξεισ, αποςτζλλονται οι αποηθμιϊςεισ ειδικοφ ςκοποφ που χορθγικθκαν ςε 

εργαηόμενουσ ςτα πλαίςια αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ 

του COVID-19 και εξαιτίασ των ςυνεπειϊν που επζφεραν άλλεσ καταςτροφζσ. 

Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποςτζλλονται οι κάτωκι αποηθμιϊςεισ οι οποίεσ, 

μεταξφ άλλων, είναι αφορολόγθτεσ και δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε ειςφορά 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του 

ν.4172/2013): 

-  αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ που χορθγικθκε ςε ειδικζσ κατθγορίεσ 

εργαηομζνων που αναφζρονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 4 τθσ από 11.3.2020 ΡΝΡ 

(κυρωκείςα με το άρκρο 2 του ν.4682/2020) 

-  αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ του ενδζκατου άρκρου τθσ από 20.3.2020 ΡΝΡ 

(κυρωκείςα με το άρκρο 1 του ν.4683/2020) που χορθγικθκε ςε εργαηόμενουσ 

των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ τελεί ςε αναςτολι ι ζχει λυκεί 

-  αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ του εξθκοςτοφ τρίτου άρκρου τθσ από 30.3.2020 

ΡΝΡ (κυρωκείςα με το άρκρο 1 του ν.4684/2020) που χορθγικθκε ςε ναυτικοφσ 

των οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ τελεί ςε αναςτολι ι ζχει λυκεί 

-  αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ του άρκρου 19 του ν.4722/2020 που χορθγικθκε 

ςε εργαηόμενουσ επιχειριςεων που αναφζρονται ςτθν παρ.1 του άρκρου 19 του 

ίδιου νόμου και των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τελοφν ςε αναςτολι 
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-  αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ που ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του 

άρκρου 21 του ν.4722/2020 χορθγικθκε ςε ειδικζσ κατθγορίεσ εργαηομζνων που 

τίκενται ςε αναςτολι 

-  αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ του άρκρου 71 του ν.4745/2020 που χορθγικθκε 

ςε εργαηόμενουσ των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ ζχει λυκεί με καταγγελία από 

επιχειριςεισ – εργοδότεσ ςτισ πλθγείςεσ από τον μεςογειακό κυκλϊνα «Ιανόσ» 

περιοχζσ τθσ χϊρασ 

26. Λόγω τθσ κατάργθςθσ, από 1.1.2017 και μετά, τθσ ζκπτωςθσ από το 

φορολογθτζο ποςό τθσ βουλευτικισ αποηθμίωςθσ των δαπανϊν άςκθςθσ του 

λειτουργιματοσ του βουλευτι (άρκρου 71 του ν.4472/2017), οι υπόχρεοι υποβολισ 

θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων δεν κα εφαρμόςουν τα όςα είχαν οριςτεί ςτθν 

υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1025/2017 απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε περί ςυμπλιρωςθσ του 

κωδικοφ 47 με το ποςό  τθσ μείωςθσ του 25%. Η κατάργθςθ τθσ ζκπτωςθσ αυτισ 

ιςχφει και για τουσ εν ενεργεία και ςυνταξιοφχουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και 

λειτουργοφσ του ΝΣΚ κακϊσ και για τα μζλθ των οικογενειϊν των αποβιωςάντων 

δικαςτικϊν λειτουργϊν και λειτουργϊν του ΝΣΚ τα οποία ςυνταξιοδοτοφνται κατά 

μεταβίβαςθ (ςχετ. θ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1112/2017 εγκφκλιοσ).   

27. Στισ περιπτϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

προσ τθν Ιερά Κοινότθτα, τισ Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Προυσ και τα εξαρτιματα 

αυτϊν, αποςτζλλεται θλεκτρονικό αρχείο βεβαιϊςεων ςφμφωνα με τον Ρίνακα 

κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακόςον με τισ   

διατάξεισ τθσ παρ.  4γ του άρκρου 99 του ν.4446/2016 καταργικθκε θ δυνατότθτα 

αυτοαπόδοςθσ του φόρου από τον λιπτθ τθσ πλθρωμισ θ οποία προβλεπόταν από 

τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ *δεφτερθ παράγραφοσ του άρκρου 61 του ν.4172/2013 

(εκ παραδρομισ αναφερόμενθσ ςτον νόμο ωσ δεφτερο εδάφιο), θ οποία είχε 

προςτεκεί με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 22 του ν.4283/2014+ και πλζον, τα 

ωσ άνω πρόςωπα υποχρεοφνται να παρακρατοφν φόρο ςτισ πλθρωμζσ που 

διενεργοφν ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 62 και 64 του ν.4172/2013, 

όπωσ εξάλλου ιςχφει και για τα λοιπά νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ με 

βάςθ τον νζο ΚΦΕ. 

Στισ περιπτϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν από μιςκωτι εργαςία προσ τα ίδια ωσ άνω 

πρόςωπα, αποςτζλλεται επίςθσ θλεκτρονικό αρχείο βεβαιϊςεων ςφμφωνα με τον 

Ρίνακα κωδικοποίθςθσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία χωρίσ αναγραφι ποςοφ 
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αναλογοφντοσ και παρακρατθκζντοσ φόρου παρά μόνο με αναγραφι του  ποςοφ 

που προκφπτει εξαιτίασ τθσ παρακράτθςθσ τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του 

άρκρου 43Α του ν.4172/2013, κακόςον με τισ διατάξεισ των παραγράφων 4α και 4β 

του άρκρου 99 του ν.4446/2016 (οι οποίεσ κατάργθςαν το δεφτερο εδάφιο τθσ 

παρ.2 του άρκρου 59 του ν.4172/2013,  όπωσ αυτό είχε προςτεκεί με τθν περ. αϋ 

τθσ παρ.4 του άρκρου 22 του ν.4283/2014 και προςζκεςαν νζα παρ.  7 ςτο τζλοσ 

του άρκρου 60 του ν.4172/2013 αντίςτοιχα) ςτο ανωτζρω ειςόδθμα από μιςκωτι 

εργαςία δεν διενεργείται οφτε αυτοαπόδοςθ του φόρου από τον λιπτθ τθσ 

πλθρωμισ, οφτε και παρακράτθςθ και απόδοςθ του φόρου από τον καταβάλλοντα 

τθν πλθρωμι. Εάν εκ παραδρομισ παρακρατικθκε φόροσ ειςοδιματοσ από 

μιςκωτι εργαςία από τον καταβάλλοντα τθν πλθρωμι, οι υπόχρεοι υποβολισ 

αποςτζλλουν θλεκτρονικό αρχείο βεβαιϊςεων, αναγράφοντασ ςτθν περίπτωςθ 

αυτι το ποςό του παρακρατθκζντοσ φόρου.  

28. Σε περιπτϊςεισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν, είτε αποδοχϊν, είτε 

ςυντάξεων τα οποία αφοροφν το φορολογικό ζτοσ 2020 και εφόςον το ποςό ζχει 

επιςτραφεί πλιρωσ από τον φορολογοφμενο, οι φορείσ που ζχουν ενταχκεί και 

καταβάλλουν αμοιβζσ μζςω τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμϊν (ΕΑΡ) κακϊσ και θ ΗΔΙΚΑ, 

για όςα ταμεία εποπτεφει, είναι υπόχρεοι ςε υποβολι θλεκτρονικοφ αρχείου. 

Δεδομζνου ότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ καλοφνται οι φορολογοφμενοι να 

επιςτρζψουν τα πλθρωτζα ποςά με τα οποία πιςτϊκθκαν ςφμφωνα με τισ 

καταςτάςεισ μιςκοδοςίασ ι ςυντάξεων ςυν τον φόρο που παρακρατικθκε και 

αποδόκθκε, οι ανωτζρω υπόχρεοι υποβολισ θλεκτρονικοφ αρχείου,  αποςτζλλουν 

ωσ κακαρζσ φορολογθτζεσ αποδοχζσ ι ςυντάξεισ τισ νζεσ αποδοχζσ ι ςυντάξεισ που 

προκφπτουν, αφοφ πρϊτα αφαιρζςουν από τισ αρχικζσ κακαρζσ (προ φόρου) τθν 

ανωτζρω επιςτροφι (πλθρωτζο ςυν φόρο). Ο παρακρατθκείσ φόροσ αποςτζλλεται 

όπωσ αυτόσ παρακρατικθκε και αποδόκθκε πριν τθν επιςτροφι, κακόςον αυτόσ 

ςυμψθφίηεται κατά τθν εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

φορολογικοφ ζτουσ 2020 (ςχετ. ζγγραφο Δ12Α 1099005 ΕΞ2014/3.7.2014). 

Στθν περίπτωςθ που θ επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων αφορά τα 

φορολογικά ζτθ 2019 και προθγοφμενα, δεν αποςτζλλεται θλεκτρονικό αρχείο για 

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ αλλά χορθγοφνται νζεσ βεβαιϊςεισ ςε ζντυπθ μορφι για τα 

ζτθ αυτά, οι οποίεσ αποτυπϊνουν ςφμφωνα με τα ανωτζρω τθν επιςτροφι των 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. Από τισ τελευταίεσ αυτζσ περιπτϊςεισ 
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εξαιρείται θ επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν ςυντάξεων μζςω 

ΗΔΙΚΑ που αφοροφν τα φορολογικά ζτθ 2017, 2018 και 2019 για τα οποία 

αποςτζλλεται διορκωμζνο θλεκτρονικό αρχείο. 

29. Οι υπόχρεοι υποβολισ θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων αποςτζλλουν τισ 

αμοιβζσ που εντάςςονται ςτθν περ. ςτϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 12 του ν.4172/2013 

ςυμπλθρϊνοντασ τον κωδικό 1 του Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

30. Οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ οι οποίοι προμθκεφονται βιβλία από 

ςυγγραφείσ δθμοςίουσ ι ιδιωτικοφσ υπαλλιλουσ (μθ υπόχρεουσ ςε τιρθςθ 

βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τουσ ζξοδα βιβλία και ςτθ ςυνζχεια τα 

διακζτουν ζναντι αμοιβισ), αποςτζλλουν τισ αμοιβζσ που προζρχονται από τθν 

πϊλθςθ βιβλίων και τισ οποίεσ καταβάλουν ςτα εν λόγω φυςικά πρόςωπα 

ςυμπλθρϊνοντασ τον κωδικό 6 του Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, κατά τθν καταβολι ι τθν 

ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εντολισ πλθρωμισ, οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ 

υποχρεοφνται να παρακρατοφν φόρο με ςυντελεςτι 4% ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν περ. ββϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 64 του ν.4172/2013. 

Επιςθμαίνεται ότι για τισ αμοιβζσ με τίτλο κτιςθσ που αποτελοφν για τουσ 

δικαιοφχουσ φυςικά πρόςωπα ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα χωρίσ 

ζναρξθ εργαςιϊν και οι οποίεσ αποςτζλλονται με τον κωδικό 6 του Ρίνακα 

κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, οι υπόχρεοι υποβολισ 

θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων αποςτζλλουν τισ ακακάριςτεσ αμοιβζσ και 

επιπλζον και τισ αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ΕΦΚΑ που επιβλικθκαν για να 

αφαιρεκοφν από τισ αμοιβζσ αυτζσ. 

31. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων των τεςςάρων τελευταίων εδαφίων τθσ 

περίπτωςθσ δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 64 του ν.4172/2013 και όςον αφορά τθν 

υποβολι του θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ περίπτωςθσ αυτισ, κατά τθν κωδικοποίθςθ 

του ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ο κωδικόσ 2 ςυμπλθρϊνεται 

από τον κφριο του ζργου ενϊ ο κωδικόσ 14 ςυμπλθρϊνεται από τον αρχικό 

ανάδοχο. 

Ο αρχικόσ ανάδοχοσ καταχωρεί το ποςό τθσ ακακάριςτθσ αμοιβισ και τον φόρο που 

παρακρατικθκε από τον κφριο του ζργου και ο οποίοσ ςυμψθφίηεται από τον 

αναλογοφντα φόρο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ ι κοινοπραξίασ βάςει 
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βεβαιϊςεων που χορθγεί ςε αυτζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ υπόψθ διατάξεισ. 

Στθ ςυνζχεια, ο αρχικόσ ανάδοχοσ (νομικό πρόςωπο, νομικι οντότθτα που αςκεί 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) κα πρζπει να διαγράψει κατά τθν υποβολι τθσ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματόσ του τον ωσ άνω παρακρατθκζντα από τον κφριο 

του ζργου φόρο από τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ των παρακρατθκζντων φόρων. 

32. Στον Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα  ο 

κωδικόσ 15 αφορά ακακάριςτα ζςοδα ιατρϊν του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία 

νοςοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται ςτο ζτοσ 2020 και αφοροφν 

υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςε  προθγοφμενα ζτθ. Σφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτθν ΡΟΛ.1178/2017 εγκφκλιο, τα ειςοδιματα που αντιςτοιχοφν ςε υπθρεςίεσ που 

παραςχζκθκαν ςτα φορολογικά ζτθ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

φορολογοφνται ςτα ζτθ αυτά και ςυνεπϊσ υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ 

τροποποιθτικισ διλωςθσ από τουσ δικαιοφχουσ ςτα ζτθ αυτά. Οι τροποποιθτικζσ 

δθλϊςεισ υποβάλλονται μόνο για τα ζτθ αυτά και όχι για προγενζςτερα, κακόςον 

τα εν λόγω ειςοδιματα των ιατρϊν του ΕΣΥ που καταβλικθκαν ςτο φορολογικό 

ζτοσ 2020 και αφοροφν υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςτα οικονομικά ζτθ 2014 και 

προθγοφμενα (χριςεισ ετϊν 2013 και προθγοφμενεσ) φορολογοφνται ςυνολικά ςτο 

ζτοσ είςπραξθσ ιτοι ςτο φορολογικό ζτοσ 2020. Οι εν λόγω αμοιβζσ που 

φορολογοφνται ςτο φορολογικό ζτοσ 2020 αποςτζλλονται με τον κωδικό 6 του 

αρχείου ειςοδθμάτων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Ο φόροσ 20% που 

παρακρατείται επί του ςυνόλου των ακακαρίςτων αμοιβϊν που καταβάλλονται, 

ανεξάρτθτα από τα οικονομικά ι φορολογικά ζτθ που παραςχζκθκαν οι εν λόγω 

υπθρεςίεσ των ιατρϊν του ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί ςτο ειςόδθμα 

που αποκτοφν οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό ζτοσ μζςα ςτο οποίο ζγινε θ 

καταβολι ι ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εντολισ πλθρωμισ, ιτοι ςτο φορολογικό ζτοσ 

2020. 

33. Ο κωδικόσ 16 ςτον Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα,  αφορά αμοιβζσ που καταβάλει ο ΕΦΚΑ ςε δικαιοφχουσ εξαιτίασ τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςε επιτροπζσ – ςυνεδριάςεισ του ΕΦΚΑ και οι οποίεσ βάςει τθσ 

υπό ςτοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ δεν 

ειςφοροδοτοφνται. 
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34. Ο νζοσ κωδικόσ 17 ςτον Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, αφορά το επίδομα κατάρτιςθσ που καταβάλλεται ςε 

καταρτιηόμενουσ, μζςω ειδικοφ προγράμματοσ τθλεκατάρτιςθσ, επιςτιμονεσ 

πλθττόμενουσ από τον COVID-19, το οποίο, βάςει του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ 350/ 

2020 είναι αφορολόγθτο και τισ αποηθμιϊςεισ ειδικοφ ςκοποφ που χορθγικθκαν ςε 

μθ ζχοντεσ εξαρτθμζνθ εργαςία  ςτα πλαίςια αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του 

κινδφνου διαςποράσ του COVID-19 οι οποίεσ, μεταξφ άλλων, είναι αφορολόγθτεσ 

και δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε ειςφορά (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ 

ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013). Μεταξφ άλλων, με τον 

κωδικό αυτό αποςτζλλεται και θ αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ που χορθγικθκε ςε 

δικαιοφχουσ που αναφζρονται ςτθν παρ.1 του άρκρου 20 του ν.4722/2020 

(καλλιτζχνεσ, δθμιουργοί και επαγγελματίεσ τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ, ξεναγοί, 

τουριςτικοί ςυνοδοί). 

35. Με τον νζο κωδικό 18 ςτον Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, αποςτζλλονται αμοιβζσ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ 

που χορθγικθκαν ςε επιτθδευματίεσ ςτα πλαίςια αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν 

του κινδφνου διαςποράσ του COVID-19 οι οποίεσ, μεταξφ άλλων, είναι 

αφορολόγθτεσ και απαλλαςςόμενεσ του φόρου και δεν επιβάλλεται ςε αυτζσ θ 

ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013. Ενδεικτικά, με τον 

κωδικό αυτό αποςτζλλονται: 

-  οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ τθσ παρ.1 του άρκρου όγδοου τθσ από 20.3.2020 

ΡΝΡ (κυρωκείςα με το άρκρο 1 του ν.4683/2020) που χορθγικθκαν ςε 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, αυτοαπαςχολοφμενουσ, ιδιοκτιτεσ ατομικϊν 

επιχειριςεων και οι οποίεσ δεν υπολογίηονται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν 

καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα 

-  αμοιβι ιδιωτϊν ιατρϊν, με ζκδοςθ Δελτίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν, που 

ςυνεργάηονται με δθμόςια νοςοκομεία τθσ παρ.1 του δζκατου τζταρτου άρκρου 

τθσ από 13.4.2020 ΡΝΡ (κυρωκείςα με το άρκρο 1 του ν.4690/2020) και θ οποία 

δεν υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε 

παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα 

-  θ εφάπαξ οικονομικι ενίςχυςθ που χορθγικθκε ςε δικαιοφχουσ  που 

αναφζρονται ςτθν παρ.1 του άρκρου 66 του ν.4756/2020  και θ οποία δεν 

προςμετράται ςτο ςυνολικό, πραγματικό ι τεκμαρτό, οικογενειακό ειςόδθμα  
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Με τον ίδιο κωδικό αποςτζλλονται και τα ποςά τθσ αποηθμίωςθσ που 

καταβλικθκαν δυνάμει τθσ υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 κοινισ απόφαςθσ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και Τουριςμοφ (Βϋ 2270) ςε αςκοφντεσ επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα εξαιτίασ τθσ μίςκωςθσ τουριςτικϊν καταλυμάτων που 

χρθςιμοποιικθκαν αποκλειςτικά για τθν προςωρινι διαμονι φυςικϊν προςϊπων 

ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου μετάδοςθσ του COVID-19. Τα ποςά αυτά, 

μεταξφ άλλων, είναι αφορολόγθτα και δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε ειςφορά 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του 

ν.4172/2013) *άρκρο 36 ν.4753/2020+. 

36. Πςον αφορά ςτα ατομικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, όπου ο 

φορολογοφμενοσ καταβάλλει από μόνοσ του τα αςφάλιςτρα, το ειςόδθμα που 

προκφπτει είναι μόνο το ποςό που αναλογεί ςτθν υπεραπόδοςθ των μακθματικϊν 

αποκεματικϊν, το οποίο αποτελεί μζριςμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 36 του ν.4172/2013 (ςχετ. θ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1042/2015 εγκφκλιοσ). 

Για το ποςό αυτό υπάρχει υποχρζωςθ παρακράτθςθσ φόρου, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 62 και τθσ περ. αϋ τθσ παρ.1 του 

άρκρου 64 του ν.4172/2013, του οποίου το ποςοςτό ανζρχεται ςε 5% για τα 

ειςοδιματα του φορολογικοφ ζτουσ 2020. Συνεπϊσ, τα ποςά αυτά αποςτζλλονται 

με τον κωδικό 1 του αρχείου ειςοδιματοσ από μερίςματα –τόκουσ – δικαιϊματα. 

37. Ο χρόνοσ απόκτθςθσ των μεριςμάτων είναι αυτόσ που προβλζπεται ςτθν 

ΡΟΛ. 1223/2015 εγκφκλιο και ςυνεπϊσ ςτα ειςοδιματα από μερίςματα με τον 

κωδικό 1 του Ραραρτιματοσ 3 - Μερίςματα (προ φόρου) ν.π. και νομικϊν 

οντοτιτων μθ ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν με διπλογραφικά βιβλία - δεν 

περιλαμβάνονται τα προμερίςματα Α.Ε., κακϊσ και οι προςωρινζσ απολιψεισ ΕΡΕ 

και ΙΚΕ, κακόςον αυτά αποτελοφν ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ 2021. 

38. Στα μερίςματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και οι αμοιβζσ που 

καταβάλλονται με οποιαδιποτε μορφι ςτα μζλθ Δ.Σ., διαχειριςτζσ και 

εργατοχπαλλθλικό προςωπικό από τα κζρδθ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ 

οντότθτασ (ΡΟΛ 1042/2015 εγκφκλιο). 

39. Στα μερίςματα με τον κωδικό 2 - Μερίςματα ν.π. και νομικϊν οντοτιτων μθ 

ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν με απλογραφικά βιβλία- δεν 

ςυμπλθρϊνεται φόροσ, διότι δεν παρακρατείται, αφοφ τα ειςοδιματα αυτά δεν 
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φορολογοφνται. Ο κωδικόσ αυτόσ ςυμπλθρϊνεται μόνο όταν ο δικαιοφχοσ είναι 

φυςικό πρόςωπο. 

40.  Στα ειςοδιματα από τόκουσ με τον κωδικό 3 αποςτζλλονται τόκοι (προ 

φόρου) λοιπϊν φορζων, όπωσ ενδεικτικά είναι οι τόκοι ιδιωτικοφ δανειςμοφ, τόκοι 

από δικαςτικζσ αποφάςεισ, τόκοι των εφάπαξ χρθματικϊν ποςϊν που 

καταβάλλονται από το λογαριαςμό νεότθτασ του Ο.Τ.Ε Α.Ε. Αντίκετα, δεν 

αποςτζλλονται οι τόκοι που υπάγονται ςε φόρο και αποςτζλλονται μζςω θμεδαποφ 

χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςε εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1033/2014 και είναι οι εξισ: 

πιςτωτικοί και χρεωςτικοί τόκοι κατακζςεων, repos, κακϊσ και τόκοι τίτλων 

αλλοδαπισ προζλευςθσ.  

41. Ο κωδικόσ 5, που αφορά ςε μερίςματα που απαλλάςςονται του φόρου (πχ.  

μερίςματα από θμεδαπζσ πλοιοκτιτριεσ εταιρίεσ που δεν φορολογοφνται με τισ 

διατάξεισ του ν.4607/2019, μερίςματα από αλλοδαπζσ πλοιοκτιτριεσ εταιρίεσ που 

δεν φορολογοφνται με τισ διατάξεισ του ν.4607/2019 τα οποία καταβάλλονται από 

γραφεία του άρκρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίηονται τα πλοία τουσ. Επίςθσ 

μερίςματα από θμεδαπζσ ναυλϊτριεσ γυμνοφ πλοίου και από μιςκϊτριεσ πλοίου με 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ κακϊσ και μερίςματα από αλλοδαπζσ ναυλϊτριεσ γυμνοφ 

πλοίου και από μιςκϊτριεσ πλοίου με χρθματοδοτικι μίςκωςθ τα οποία 

καταβάλλονται από γραφεία του άρκρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίηονται τα 

πλοία τουσ), ςυμπλθρϊνεται μόνο όταν ο δικαιοφχοσ είναι φυςικό πρόςωπο.  

42. O κωδικόσ 6 αφορά τόκουσ που απαλλάςςονται του φόρου, και 

ςυμπλθρϊνεται μόνο όταν ο δικαιοφχοσ είναι φυςικό πρόςωπο. Στα ειςοδιματα με 

τον κωδικό αυτό δεν αποςτζλλονται οι τόκοι ομολόγων και εντόκων γραμματίων 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που είναι απαλλαςςόμενοι του φόρου για φυςικά 

πρόςωπα και  αποςτζλλονται μζςω θμεδαποφ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςε 

εφαρμογι τθσ ΡΟΛ.1033/2014. 

43. Στα μερίςματα με τον κωδικό 7 - Μερίςματα (προ φόρου) ν.π. και Νομικϊν 

Οντοτιτων ειςθγμζνων ςε αλλοδαπά Χρθματιςτιρια, αναγράφονται τα μερίςματα 

των μετοχϊν που διαπραγματεφονται ςε αλλοδαπά χρθματιςτιρια και 

καταβάλλονται ςε θμεδαπά φυςικά πρόςωπα.  

Το θλεκτρονικό αρχείο με τα ειςοδιματα αυτά υποβάλλεται από τθν εταιρία 

«Ελλθνικό Κεντρικό Αποκετιριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόςον πρόκειται για 

μερίςματα από αλλοδαποφσ ειςθγμζνουσ τίτλουσ που τθροφνται ι 
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παρακολουκοφνται ςτον Ειδικό Λογαριαςμό των Μερίδων Επενδυτι ςτο Σφςτθμα 

Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ενϊ εφόςον πρόκειται για μερίςματα από αλλοδαποφσ 

ειςθγμζνουσ τίτλουσ που τθροφνται ι παρακολουκοφνται ςε Λογαριαςμοφσ 

Χειριςτι για λογαριαςμό πελατϊν του Χειριςτι με Μερίδα Επενδυτι ςτο Σφςτθμα 

Άυλων Τίτλων, κακϊσ επίςθσ αν πρόκειται για μερίςματα αλλοδαπϊν τίτλων των 

οποίων θ διαχείριςθ γίνεται εκτόσ του Συςτιματοσ  Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το 

θλεκτρονικό αρχείο υποβάλλεται από τισ εταιρίεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν 

(Ε.Ρ.Ε.Υ.) και τα πιςτωτικά ιδρφματα που παρζχουν υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ.  

Στο πεδίο «Φόροσ που παρακρατικθκε» ςυμπλθρϊνεται ο φόροσ που τυχόν 

παρακρατικθκε ςτθν αλλοδαπι, προκειμζνου να αναγραφεί ςτθν φορολογικι 

διλωςθ του δικαιοφχου και να πιςτωκεί από τον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει 

για το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ 

Συμβάςεισ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ και των διατάξεων του άρκρου 9 του ΚΦΕ 

44. Στα μερίςματα με τον κωδικό 8 αποςτζλλονται τα μερίςματα μετόχων ΑΕ με 

ποςοςτό ςυμμετοχισ τουλάχιςτον 3% ανεξαρτιτωσ αν λαμβάνουν αμοιβζσ λόγω 

ςυμμετοχισ τουσ ςτο Δ.Σ. Αφορά ποςά που διανζμονται από τα κζρδθ μθ 

ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ανωνφμων Εταιριϊν ςε μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τουσ, με ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιςτον 3% και όχι 

μερίςματα άλλθσ μορφισ ν.π. (π.χ. ΕΡΕ-ΙΚΕ) για τα οποία γίνεται θ χριςθ του 

κωδικοφ 1 του ίδιου αρχείου. Τα μερίςματα αυτά δεν κα ςταλοφν και με τον κωδικό 

1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα μερίςματα μετόχων Α.Ε. με ποςοςτό ςυμμετοχισ 

μικρότερο του 3% που είναι και μζλθ Δ.Σ. αποςτζλλονται με τον κωδικό 1 του 

Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα. 

45. Με τον  κωδικό 9 του Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από μερίςματα, 

τόκουσ και δικαιϊματα, αποςτζλλονται οι αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. Α.Ε. που δεν 

ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο,  προζρχονται από τα κζρδθ τθσ εταιρίασ, 

εγκρίνονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ και ςυνιςτοφν ειςόδθμα από μερίςματα 

(ΡΟΛ.1042/2015 εγκφκλιοσ). 

46. Με τον  κωδικό 10 του Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από μερίςματα, 

τόκουσ και δικαιϊματα, αποςτζλλονται τα μερίςματα θμεδαπϊν πλοιοκτθτριϊν 

εταιριϊν ςτα οποία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4607/2019 είτε απαλλάςςονται 

φόρου και ειςφοράσ είτε καταβάλλεται για αυτά οικειοκελισ παροχι, με 

ςυντελεςτι 10% με τθν οποία εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ του δικαιοφχου 
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από κάκε φόρο κακϊσ και από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α 

του ν.4172/2013  μζςω τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Με τον ίδιο κωδικό 

αποςτζλλονται επίςθσ και τα μερίςματα αλλοδαπϊν πλοιοκτθτριϊν εταιριϊν που 

φορολογοφνται ωσ άνω με τισ διατάξεισ του ν.4607/2019 και που καταβάλλονται 

από γραφεία του άρκρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίηονται τα πλοία τουσ. 

47. Με τον  κωδικό 11 του Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από μερίςματα, 

τόκουσ και δικαιϊματα, αποςτζλλονται τα μερίςματα από θμεδαπζσ ναυλομεςιτικζσ 

εταιρίεσ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 43 του ν.4111/2013 κακϊσ και οι 

ζκτακτεσ αμοιβζσ και τα ποςοςτά (bonus) που οι θμεδαπζσ εταιρίεσ του άρκρου 25 

του ν.27/1975 διανζμουν ςε μζλθ Δ.Σ. ι ςε διευκυντζσ, ςτελζχθ και υπαλλιλουσ 

τουσ. Οι δικαιοφχοι των ειςοδθμάτων αυτϊν αποδίδουν οι ίδιοι ςυνολικό ποςό 

φόρου με ςυντελεςτι 10% με εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ του 

δικαιοφχου από κάκε φόρο κακϊσ και από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του 

άρκρου 43Α του ν.4172/2013). 

48. Για τισ ανάγκεσ προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ δεν υπάρχουν κρατιςεισ 

από τα ειςοδιματα του παραρτιματοσ 3 (μερίςματα, τόκοι, δικαιϊματα), κακόςον 

με τισ διατάξεισ του ΚΦΕ, δεν προβλζπονται ποςά που εκπίπτουν από τα 

ειςοδιματα αυτισ τθσ κατθγορίασ και οι ακακάριςτεσ αποδοχζσ ταυτίηονται με τισ 

κακαρζσ. Η παρακράτθςθ φόρου ςτουσ τόκουσ γίνεται επί του ποςοφ των τόκων 

μόνο, μθ ςυνυπολογιηομζνου του τυχόν επιβαλλόμενου χαρτοςιμου. Στα 

ειςοδιματα αυτά δεν παρακρατείται ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ. 

49. Για καταβολι ειςοδθμάτων που αφοροφν μερίςματα νομικϊν προςϊπων και 

νομικϊν οντοτιτων μθ ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τόκουσ (εκτόσ των 

τόκων τραπεηικϊν κατακζςεων) και δικαιϊματα ςε νομικά πρόςωπα ι νομικζσ 

οντότθτεσ που δεν ζχουν τθ φορολογικι κατοικία τουσ και δεν διατθροφν μόνιμθ 

εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτείται θ υποβολι θλεκτρονικοφ αρχείου 

βεβαιϊςεων  από τουσ υπόχρεουσ ςε παρακράτθςθ φόρου, με βάςθ τισ διατάξεισ 

του άρκρου 61 του ν.4172/2013. 

50. Για καταβολι ειςοδθμάτων που αφοροφν μερίςματα νομικϊν προςϊπων και 

νομικϊν οντοτιτων μθ ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τόκουσ (εκτόσ των 

τόκων τραπεηικϊν κατακζςεων) και δικαιϊματα ςε θμεδαπά νομικά πρόςωπα ι 

νομικζσ οντότθτεσ ι ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν νομικϊν 

προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, για τα οποία δεν προβλζπεται παρακράτθςθ 
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φόρου, δεν απαιτείται θ υποβολι θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων  από τουσ 

υπόχρεουσ ςε παρακράτθςθ φόρου, με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 61 του 

ν.4172/2013. Η υποβολι θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων από τουσ υπόχρεουσ 

ςε παρακράτθςθ φόρου δεν απαιτείται επίςθσ για καταβολι ειςοδθμάτων που 

αφοροφν μερίςματα νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων και τόκουσ για τα 

οποία με τθν παρακράτθςθ του φόρου επζρχεται εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ 

υποχρζωςθσ του δικαιοφχου θμεδαποφ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ. 

51. Δεν απαιτείται επίςθσ θ υποβολι θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων για τα 

κεφαλαιακά κζρδθ που προκφπτουν από τθν ανταλλαγι ομολόγων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου (SWAP) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ διαχείριςθσ των υποχρεϊςεων 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατ’ εφαρμογι τθσ 1332/15.11.2017 απόφαςθσ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ3995), κακόςον τα κζρδθ αυτά 

απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ κακϊσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ 

αλλθλεγγφθσ και περαιτζρω δεν αναγράφονται ςτθ διλωςθ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ (ΡΟΛ.1106/2018 εγκφκλιοσ). 

52. Στισ περιπτϊςεισ που αποςτζλλονται αμοιβζσ με τουσ κωδικοφσ 38, 40, 47, 

48, 50, 51, 54, 61, 62, 63, 64 του αρχείου των μιςκωτϊν  και με τον κωδικό 5 του 

αρχείου των μεριςμάτων, ςτθ ςτιλθ «Διάταξθ νόμου με τθν οποία χορθγικθκαν τα 

ποςά» κα αναγράφεται υποχρεωτικά θ διάταξθ και ο νόμοσ με βάςθ τον οποίο 

χορθγικθκαν τα ποςά. 

 

Άρκρο 7 

Θμερομθνία υποβολισ 

1. Για το φορολογικό ζτοσ 2020 ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ορίηεται 

θ 29/3/2021. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ καταβολισ μεριςμάτων ςε φυςικά 

πρόςωπα από νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ με απλογραφικά βιβλία, ωσ 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ορίηεται θ προθγοφμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ν.π. και νομικϊν 

οντοτιτων. 

2. Ωσ θμερομθνία υποβολισ, κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι, κεωρείται θ 

θμερομθνία αποδοχισ και επιτυχοφσ καταχϊρθςθσ αυτϊν ςτο ςφςτθμα υποβολισ 
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των ςχετικϊν βεβαιϊςεων του TAXISnet με αυτόματθ απόδοςθ ςτον αποςτολζα – 

υπόχρεο μοναδικοφ αρικμοφ καταχϊρθςθσ. 

3. Το θλεκτρονικό αρχείο βεβαιϊςεων δεν δφναται να υποβλθκεί μετά το τζλοσ 

του αντίςτοιχου ζτουσ υποβολισ του και θ μθ υποβολι του ζωσ τότε επιςφρει τισ 

κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 54 του ΚΦΔ 

(ν.4174/2013). 

Άρκρο 8 

Αποδεικτικό θλεκτρονικισ υποβολισ 

Μετά τθν αποςτολι του θλεκτρονικοφ αρχείου βεβαιϊςεων ωσ αποδεικτικά 

υποβολισ εμφανίηονται και εκτυπϊνονται κατά περίπτωςθ τα παρακάτω: 

1. Το φορολογικό ζτοσ. 

2. Ο αρικμόσ και θ θμερομθνία υποβολισ διλωςθσ TAXISnet. 

3. Το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δθλοφντοσ.  

4. Το ςφνολο των ακακαρίςτων  αποδοχϊν, αμοιβϊν και ειςοδθμάτων. 

5. Το ςφνολο των κακαρϊν αποδοχϊν. 

6. Το ςφνολο των παρακρατθκζντων φόρων. 

7. Το ςφνολο των παρακρατθκζντων ποςϊν τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του 

άρκρου 43Α ν.4172/2013 προκειμζνου για αποδοχζσ από μιςκωτι εργαςία και 

ςυντάξεισ. 

8. Χαρτόςθμο και ΟΓΑ Χαρτοςιμου. 

 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

       Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

ΣΘ Α.Α.Δ.Ε. 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ 
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ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: 

1. Ζντυπο  (Φ–01.042)  για δθμοςίευςθ ςτο Εκνικό Τυπογραφείο 

2. Ραράρτθμα 1                             »       » 

3. Ζντυπο(Φ–01.043)                     »       » 

4. Ραράρτθμα 2                             »       » 

5. Ζντυπο(Φ–01.044)                     »       » 

6. Ραράρτθμα 3                             »       » 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ - ΚΓϋ 

2.  Διεφκυνςθ  Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ και ςτθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ) 

3.  Διεφκυνςθ  Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 

4. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν 

5.  Εκνικό Τυπογραφείο (για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 

6.  Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων – Σταδίου 29 – 101 10  ΑΘΗΝΑ 

7.  Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου – Λεωφόροσ Θθβϊν 196-198 – 182 33  ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΤΗΣ-ΝΙΚΑΙΑ 

8.  Υπουργείο Τουριςμοφ – Γεν. Δ/νςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν – Δ/νςθ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν – Τμιμα Ρλθρωμισ Δαπανϊν & Εποπτευόμενων Φορζων – 

Αμαλίασ 12 – 105  

9. Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ – Λεωφ. Μεςογείων 119 – 115 26  ΑΘΗΝΑ 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

1.  Γραφείο κ. Υπουργοφ 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ  

3. Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Αττικισ & και Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Μακεδονίασ 

4. ΡΕΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ» 

5. ΕΦΚΑ – Γενικι Δ/νςθ Ειςφορϊν και Ελζγχων – Δ/νςθ Αςφάλιςθσ – Τμιμα Μθτρϊων – 

Σατωμβριάνδου 18  104 32  ΑΘΗΝΑ 

6. ΕΦΚΑ – Γενικι Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ – Δ/νςθ 

Οικονομικισ Διαχείριςθσ – Τμιμα Λογιςτθρίου – Αγ. Κων/νου 8  102 41  ΑΘΗΝΑ 

7.  ΟΡΕΚΑ – Γενικι Δ/νςθ Ραροχϊν – Δ/νςθ Ραροχϊν Κοιν. Αλλθλεγγφθσ – Τμιμα Ελζγχων 

& Διαχείριςθσ Ρλθρωμϊν & Μεταβολϊν – Ρατθςίων 30  101 70  ΑΘΗΝΑ 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 
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1.  Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

2.  Γραφείο κ. Γενικισ Δ/ντριασ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3.  Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Δ/ντϊν 

4.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Τμιματα Αϋ - Βϋ - Γϋ 

5.  Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

6.  Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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