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1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167), φπσο 

ηζρχνπλ, 

β) ηεο παξαγξάθνπ 64 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

30 ηνπ λ. 4797/2021 (Α΄ 66), 

γ) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ α.λ.89/1967 (Α΄ 132), φπσο ηζρχνπλ, 

δ) ησλ άξζξσλ 44 θαη 45 ηνπ λ.4172/2013, φπσο ηζρχνπλ, 

ε) ησλ άξζξσλ 71Α, 71Γ, 71Δ, 71Σ θαη 71Ε ηνπ λ.4172/2013, φπσο ηζρχνπλ, 

ζη) ησλ άξζξσλ 6, 18, 19, 31 θαη 41 ηνπ λ.4174/2013 (Α΄ 170), φπσο ηζρχνπλ, 

δ) ησλ άξζξσλ 53, 54, 58 θαη 72 ηνπ λ.4174/2013, φπσο ηζρχνπλ, 

ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000 (Α΄ 285), φπσο ηζρχνπλ, 

ζ) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ Μέξνπο 

Πξψηνπ ηνπ λ.4389/2016 (Α΄ 94) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνχ, φπσο ηζρχνπλ, 

η)ηεο ππφ ζηνηρεία Γ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΔΞ 2020 (Β΄ 4738) απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο ηζρχεη. 

2. Σελ ππφ ζηνηρεία Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130 θαη Β΄ 372) θνηλή 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ», φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, φπσο 

ηζρχνπλ. 

3. Σελ ππ’ αξ.1/20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή 

θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016,φπσο ηζρχνπλ, ηελ ππ’ 

αξ.39/3/30.11.2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 689) απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

«Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.» θαη ηελ ππφ ζηνηρεία 5294 ΔΞ 

2020/17.1.2020 (Τ.Ο.Γ.Γ. 27) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλαλέσζε ηεο 

ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

4. Σελ ππφ ζηνηρεία Α.1101/30.04.2020 (Β΄ 1753) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Σελ αλάγθε νκνηφκνξθεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

ππφρξενπο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013. 

6. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.). 



3 
 

 

Αποθαζίδοσκε 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΤΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΓΗΛΩΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ  

 

1. Οξίδνπκε φηη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2020 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 

ηνπ λ.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα «ΓΖΛΧΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΝΣΟΣΖΣΧΝ», ην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

2. Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 

κεζφδνπ επηθνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

θεθάιαην Β΄ ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ίδην θεθάιαην. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο γίλεηαη άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4174/2013. Ζ δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο γηα θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβρίοσ 2020 σποβάιιεηαη 

εκπρόζεζκα κέτρη ηελ 27ε Ασγούζηοσ 2021. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο επηζηξνθή, 

παξέιθεη ε ππνβνιή έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4174/2013, θαζφζνλ ε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο επέρεη ζέζε έγγξαθνπ αηηήκαηνο(Α.1129/4.4.2019 (Β΄ 1399) Απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ). 

3. Ζ πην πάλσ δήισζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε 

δχν (2) αληίηππα θαη ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία  πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: 

α.  Αληίγξαθν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία ηνπ λ.4308/2014. 

β. Γχν (2) αληίηππα ηνπ εληχπνπ Δ3 «ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ».  

γ. Έλα (1) αληίηππν ηνπ εληχπνπ Δ2 «ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΘΧΜΑΣΑ 

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ». 

δ.  Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.).  

ε. Πίλαθα ζρεκαηηζκνχ θνξνινγηθψλ απνζεκαηηθψλ. 
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ζη.  Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 

εηαίξσλ ΔΠΔ ή ηεο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

νληνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. Δηδηθά ζε πεξίπησζε δηαλνκήο 

θεξδψλ ζε κέιε Γ.. θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ, αληίγξαθν ηνπ ηειηθνχ ηζνδπγίνπ 

ινγαξηαζκψλ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί εμφδσλ (παξνρέο 

ζε εξγαδνκέλνπο) φπνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα ζρεηηθά πνζά. 

δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Α.Δ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 

εηαίξσλ ΔΠΔ ή ηεο απφθαζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

νληνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο ησλ πξνκεξηζκάησλ ή πξνζσξηλψλ 

απνιήςεσλ θεξδψλ. 

ε.  Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε δηαλνκήο 

ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ή θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

ζ. Βεβαηψζεηο γηα ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο. 

η.  Βεβαηψζεηο γηα ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηά ην κέξνο πνπ 

αθνξά ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πνπ 

πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή θεξδψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 115 παξ.16 λ.4549/2018 θαη ηζρχεη απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2018. 

ηα. Έγγξαθν εθπξνζψπεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. 

ηβ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, γηα ην χςνο ησλ ηφθσλ απφ έληνθα γξακκάηηα 

ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κέζα ζην 

θνξνινγηθφ έηνο 2020 θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ 15% πνπ αλαινγεί ζε απηνχο.  

ηγ. Σξία (3) αληίηππα δειψζεσλ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν επελδχζεσλ θαη αθνξνινγήησλ εθπηψζεσλ ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 

(λ.1892/1990, λ.1262/1982, λ.2601/1998, θ.ιπ.).  

ηδ. Σελ παξαγφκελε απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) 

εθηχπσζε ηεο ειεθηξνληθά παξαιεθζείζαο απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ) «Γήισζε Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο» πνπ νξίζζεθε κε ηελ 

ΠΟΛ.1130/2006 (Β΄ 1860) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία 

εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.3299/2004, γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηεο ελίζρπζεο ηεο 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

ηε. Σηο νξηδφκελεο ζηελ πεξίπησζε ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 26 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.3299/2004 γλσκνδνηήζεηο, ραξαθηεξηζκνχο ή εγθξίζεηο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ 

ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο νπνίεο νη θνξείο πνπ 
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επέιεμαλ ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, ππνρξενχληαη λα εθνδηαζηνχλ κε ηδία 

πξσηνβνπιία.   

ηζη. Απφθαζε πηζηνπνίεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ή απφθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, 

γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3908/2011 (Α΄ 8), γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο. 

ηδ. Απφθαζε πηζηνπνίεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ή απφθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4399/2016 

(Α΄ 117), γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο. 

ηε. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη κε ηηο ππ’ αξηζ. 61238/15.6.2020 θαη 

61239/15.6.2020 (Β’ 2471) θνηλέο Απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ-Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ελίζρπζεο 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3908/2011 θαη λ.4399/2016, αληίζηνηρα. 

ηζ. χκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ (leasing) θαη βεβαίσζε ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πεξί θαηαβνιήο κηζζσκάησλ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα 

θαηαβιεζέληα κηζζψκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. ηελ πεξίπησζε ηειηθήο δφζεο θαη 

απνπιεξσκήο, πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πεξί απφθηεζεο ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπλαθζεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

θ.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλήηξνπ ηεο έθπησζεο ηνπ δηπιάζηνπ κηζζψκαηνο πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ 

κηζζψλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ Ηζηνξηθνχ 

Κέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.Β2 ηνπ άξζξνπ 43 θαη ηεο παξ.Β2 ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ λ.4030/2011, ζπλππνβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1096/2012 (Β΄ 1162) Α.Τ.Ο.: 

 αα. Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ην είδνο ηεο αζθνχκελεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

εγθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ 25ε Ννεκβξίνπ 2011 θαη κεηά ζηηο πην πάλσ νξηδφκελεο 

πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο. 

 ββ. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ ή ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ κηζζσηήξην (γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη ζεψξεζε απφ ηε ΓΟΤ), απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο νηθείαο κίζζσζεο, ε δηάξθεηα απηήο, ην είδνο 

θαη ε ζέζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζφ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ κηζζψκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο ππνβάιινληαη θαη ηα δχν κηζζσηήξηα ησλ δηθαηνχρσλ. 

 γγ. Σα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ αηηείηαη. 
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 δδ. Βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φηη ην πξνο ππαγσγή 

θηίξην ή ρψξνο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πθίζηαηαη λνκίκσο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

 εε. Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη  

Δλέξγεηαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε εγθαηάζηαζε ηεο ρξήζεο ηεο αζθνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο, επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ησλ π. δ/ησλ ηεο 2/13.7.1994 (Γ΄704) θαη 23.7/19.8.1998 (Γ΄616) θαη είλαη κεηαμχ 

ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.     

θα. Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020 δαπάλεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ.  

θβ.  Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71Α ηνπ λ.4172/2013, πεξί 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ επξεζηηερληψλ, απφθαζε Τπαγσγήο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο (λπλ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ), φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξηζ. 

πξση.νηθ.52738/ΓΔΚΝΣ55/16.5.2018 (Β΄1843) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

θγ.  Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ λ.4172/2013, ηελ έθζεζε κεραληθνχ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ. 

1121/2018 (Β΄ 5597) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαζψο θαη ηελ 

ηερληθή έθζεζε εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ίδηαο απφθαζεο. 

θδ.  Γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη 

εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 1.1.2006 θαη ηα νπνία πσιήζεθαλ πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο 

(πξνθεηκέλνπ γηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994) ή 

πσιήζεθαλ απνπεξαησκέλα (πξνθεηκέλνπ γηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994) κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020, ππνβάιιεηαη αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε ησλ νηθνδνκψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκά ηνπο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013 κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 24 ζην άξζξν 72 ηνπ 

λ.4172/2013. 

ηελ θαηάζηαζε απηή εκθαλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 αα. ζηνηρεία, αλά δηεχζπλζε, νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε άξρηζε πξηλ απφ 

ηελ 1.1.2006 θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αλέγεξζε ή ε πψιεζή ηνπο, 
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 ββ. ηα αθαζάξηζηα έζνδα φπσο πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  ηεο παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020 απφ ηελ 

πψιεζε θάζε κίαο ρσξηζηά νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή άιινπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζε 

νηθνδνκή, ε άδεηα θαηαζθεπήο ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 1.1.2006.   

θε.  Σε δήισζε «ΓΖΛΧΖ ΚΑΣΟΥΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ» (Δ16) ζε δχν (2) 

αληίηππα, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ηέηνηα κεραλήκαηα, γηα ηα 

νπνία νθείιεηαη ηέινο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2052/1992 (Α΄ 94). 

θζη.  Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρφιεζαλ απφ 1.1.2020 κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ.3522/2006 (Α΄ 276), ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 αα. θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πην πάλσ αηφκσλ πνπ 

απαζρφιεζαλ, 

 ββ. γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΔΠΑ ή 

ηεο ΑΤΔ, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ησλ πην 

πάλσ πξνζψπσλ, 

 γγ. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη 

απαζρφιεζαλ ηα πην πάλσ πξφζσπα θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο. 

θδ. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/1967 θαη ηνπ λ.3427/2005, θαζψο θαη γηα ηηο 

εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο, θσηνηππία ηεο απφθαζεο ηεο 

Γ/λζεο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ κε ηελ νπνία 

έρεη θαζνξηζζεί ην εηήζην πνζνζηφ θέξδνπο επί ησλ δαπαλψλ (cost-plus), θαζψο θαη 

θαηάζηαζε δαπαλψλ επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο. 

θε.  Καηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ φια ηα λνκηθά 

πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα. 

 Σα γξαθεία αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975, θαζψο θαη νη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο 

πνπ ππάγνληαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ππνβάιινπλ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθηνχλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Γηα ηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, πνπ θνξνινγνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.27/1975 θαη ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4646/2019 ε σο άλσ θαηάζηαζε ζπλππνβάιιεηαη κε ην 

έληππν Δ3, θαηαρσξψληαο ππνρξεσηηθά ζηνλ θσδηθφ 2018 απηήο ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο 

πνπ αθνξνχλ ζηα απαιιαζζφκελα έζνδα. 

 ε πεξίπησζε πνπ απνθηνχλ θαη θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζηελ σο άλσ θαηάζηαζε 

θαηαρσξνχλ θαη ηηο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα έζνδα πνπ θνξνινγνχληαη θαη δελ 

εθπίπηνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. 
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 Οη εγθαηαζηάζεηο αιινδαπψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα ηνπ 

α.λ.89/1967 (λ.3427/2005) θαη νη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο 

ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ θαηάζηαζεο, φκσο κφλν γηα ηηο δαπάλεο πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ, αλεμάξηεηα εάλ απηέο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.4172/2013, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ 

ζρεκαηηδφκελσλ πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο εθπίπηνπλ θνξνινγηθά εθφζνλ ηεθκεξησζνχλ 

απφ ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά (κε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, φπνπ απαηηείηαη, 

ζηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ). 

θζ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71Γ ηνπ λ.4172/2013, πεξί 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λ.1599/1986 γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ κέζν φξν ησλ εξγαδνκέλσλ κε πιήξε 

απαζρφιεζε, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο, φπσο αλαθέξνληαη 

ζηελ ΠΟΛ.1244/2018 (Β΄ 6044) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

θη. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71Δ ηνπ λ.4172/2013, πεξί 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηέζεζαλ ην θνξνινγηθφ 

έηνο 2020ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ειιεληθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο 

παξαγσγνχ εηαηξείαο γηα ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζην θνξνινγηθφ θίλεηξν πνπ εγθξίζεθε απφ ην ΔΚΟΜΔ Α.Δ., κε 

βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Α.1007/2019 (Β΄ 38) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.1220/2019 (Β΄ 2383) φκνηα, θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ αξηζκ.31548/2020 (Β΄ 5021) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

ι. Σελ παξαγφκελε απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο Α.Α.Γ.Δ. εθηχπσζε ηεο ειεθηξνληθά 

ππνβιεζείζαο «Γήισζε Απνθιεηζηηθήο Έθδνζεο ηνηρείσλ κέζσ Παξφρνπ», «Γήισζε 

Απνδνρήο Λήςεο Ζιεθηξνληθψλ Σηκνινγίσλ» ή «Γήισζε Αλάθιεζεο», θαηά πεξίπησζε, 

πνπ νξίζζεθε κε ηελ Α.1258/2020 (Β΄ 5243) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., ε νπνία 

εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 71Σ ηνπ 

λ.4172/2013, γηα ηελ παξνρή ησλ θηλήηξσλ εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. 

κ. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ παξαζηαηηθψλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ 

θαηαβνιή ηεο επηβξάβεπζεο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2328/1995, φπσο νξίδεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/623
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λ. Γηα ηηο εηαηξείεο αλαθχθισζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο «χζηεκα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2939/2001, φπσο ηζρχνπλ, 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ Φνξέα πιινγηθνχ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (..Δ.Γ.) θαηά 

ηελ παξ.14 ηνπ άξζξνπ 4Α ηνπ λ.2939/2001 πνπ αθνξά ζην εηδηθφ απνζεκαηηθφ ησλ 

Φνξέσλ ..Δ.Γ..  

μ. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4646/2019, δήισζε απφδνζεο ηέινπο ξπκνπιθψλ θαη 

αιηεπηηθψλ πινίσλ ηεο Α. 1201/2020 Απφθαζεο (Β’ 3860/10.9.2020). 

ν. Βεβαίσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ πνζνχ ηεο απηφκαηεο 

επηζηξνθήο (clawback) ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ηεο 

λνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, κε δαπάλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, φπσο 

νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ v. 4052/2012 (Α’ 41). 

4.  Σα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή ππνβάιινπλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαη 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο θαη 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

αθίλεηα θαη εθπίπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ 

ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 45 ΣΟΤ Ν.4172/2013 

 

1.Σρόπος σποβοιής ηες δήιωζες θοροιογίας εηζοδήκαηος ηωλ λοκηθώλ 

προζώπωλ θαη λοκηθώλ οληοηήηωλ ηοσ άρζροσ 45 ηοσ λ.4172/2013 

α. Οη αξρηθέο θαη ηξνπνπνηεηηθέο, εκπξφζεζκεο θαη εθπξφζεζκεο δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ην πξνθχπηνλ απφ απηέο ππφινηπν είλαη ρξεσζηηθφ, 

πηζησηηθφ ή κεδεληθφ θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα κε απηέο έληππα Δ2 «ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΘΧΜΑΣΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ» θαη Δ3 «ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ», 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, ππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο TAXISnet.  

β. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο αξρηθά ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά  ηα 

έληππα (Δ3) θαη (Δ2) (εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) θαη αθνινπζεί ε ππνβνιή ηεο 
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δήισζεο «ΓΖΛΧΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΗ 

ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΝΣΟΣΖΣΧΝ». Ζ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ 3 θαη 4 ηεο δήισζεο είλαη 

ππνρξεσηηθή εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν. 

γ. Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ θαζίζηαληαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη 

ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο TAXISnet ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη κε ηελ 

ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. 

δ. Σα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε επηθχιαμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ.4174/2013, 

πξνζθνκίδνπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπο Γ.Ο.Τ. εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, 

ζπλνδεπφκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία, έηζη ψζηε ε Γ.Ο.Τ. 

λα απνθαλζεί γηα ηε ζρεηηθή επηθχιαμε. 

ε. Σα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ ν ινγηζηήο θνξνηερληθφο 

βεβαησκέλα πάζρεη απφ θνξσλντφ COVID-19 θαη εμαηηίαο απηνχ έρεη λνζειεπηεί ζε 

δεκφζην λνζνθνκείν πνπ παξέρεη λνζειεία γηα θνξσλντφ COVID-19, φπσο απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ελ ιφγσ λνζνθνκείνπ, ππνβάινπλ ηε δήισζε 

ειεθηξνληθά, θαηά ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ. 4764/2020 θαη θαηφπηλ αίηεζεο ζηελ 

αξκφδηα ΓOY, πξνζθνκίδνληαο ηα νξηδφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (βεβαίσζε δεκφζηνπ 

λνζνθνκείνπ- εμνπζηνδφηεζε ινγηζηή θνξνηερληθνχ ζην ζχζηεκα Taxisnet), δελ 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο  ησλ άξζξσλ 53 θαη 54 ηνπ λ. 4174/2013. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ 

θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ινγηζηή-θνξνηερληθνχ ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ. 

Ζ εμνπζηνδφηεζε πξνο ην ινγηζηή θνξνηερληθφ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ εληχπσλ Ν, Δ2 

θαη Δ3 θαη πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαρείξηζεο εμνπζηνδνηήζεσλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ «TAXISnet». ηελ πεξίπησζε απηή, βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ πξνο 

ην ινγηζηή, απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ (άξζ. 11 παξ. 1 ηνπ λ. 2690/1999, 

φπσο ηζρχεη). 

ζη. Ζ δήισζε σποβάιιεηαη σποτρεωηηθά ζηε Γ.Ο.Τ. εληφο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ, 

φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ε λνκηθή νληφηεηα έρεη θάλεη ρξήζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ 

γηα κεηαζρεκαηηζκνχο (βάζεη λ.δ.1297/1972, λ.2166/1993, λ.2515/1997, θ.ιπ.), θαζψο θαη 

ησλ άξζξσλ 52 θαη 54 ηνπ λ.4172/2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ θίλεηξνπ ησλ αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ (λ.2601/1998, λ.3299/2004, θνθ), 

θαζψο θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

λ.3908/2011 θαη λ.4399/2016 ππνβάιινπλ ηε δήισζε κφλν ειεθηξνληθά. Δπίζεο, ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ ππφ εθθαζάξηζε σποβάιιεηαη 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2690/year/1999/article/11/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/346
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σποτρεωηηθά ζηε Γ.Ο.Τ. ε νξηζηηθή δήισζε ηεο εθθαζάξηζεο. ηε Γ.Ο.Τ. ππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά θαη νη δειψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ αλαβηψλνπλ 

θαζψο θαη νη δειψζεηο ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ζην Φνξνινγηθφ Μεηξψν ηνπ 

Α.Φ.Μ. ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ πξνβεί ζηε δηαθνπή 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ. ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. 

δ. Δπίζεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4646/2019 (Α΄ 

201) απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ηα λνκηθά 

πξφζσπα/λνκηθέο νληφηεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ, ήηνη νη 

ππφρξενη ζε θαηαβνιή ηέινπο ξπκνπιθψλ θαη αιηεπηηθψλ πινίσλ, ην νπνίν επηβάιιεηαη ζε 

φια ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία αιηεπηηθά πινία θαη πινηάξηα, θαζψο θαη ζηα ξπκνπιθά ησλ 

νπνίσλ ν ρξφλνο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ δελ ππεξβαίλεη 

ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο (ρεη. ε Δ. 

2115/2021 εγθχθιηνο). 

Σα λνκηθά πξφζσπα/λνκηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη πινηνθηήηεο ξπκνπιθψλ πινίσλ ή θάζε 

πξφζσπν πνπ θαη΄ εληνιή ηνπ πινηνθηήηε ή νπνηαζδήπνηε αξρήο ή απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία δηαρεηξίδεηαη ην πινίν θαη εηζπξάηηεη λαχινπο ξπκνπιθψλ θαη ηα νπνία 

(πξφζσπα/νληφηεηεο) ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 

λ.4646/2019 θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975, ππνβάιινπλ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε επηθχιαμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ 

λ.4174/2013, θαη πξνζθνκίδνπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπο Γ.Ο.Τ. εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά, ζπλνδεπφκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία, ψζηε ε 

Γ.Ο.Τ. λα απνθαλζεί γηα ηε ζρεηηθή επηθχιαμε πεξί κε επηβνιήο ηνπ ηέινπο 

επηηεδεχκαηνο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011. 

ε. Δθηφο ηεο πεξίπησζεο ζη’, ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ηερληθήο αδπλακίαο 

νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ εληχπσλ θαη εθφζνλ δελ θαηέζηε δπλαηφλ 

λα επηιπζεί ην πξφβιεκα κεηά απφ επηθνηλσλία κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Σκήκα Α΄ Απαηηήζεσλ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγψλ Άκεζεο 

Φνξνινγίαο & Κεθαιαίνπ), ε δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  

ζ. Γηα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ πεξηπηψζεσλ ζη’ θαη ε’ ζα ππνβάιινληαη 

ζηε Γ.Ο.Τ. θαη ηα έληππα (Δ2) θαη (Δ3), θαζψο θαη ε θαηάζηαζε θνξνινγηθήο 

αλακφξθσζεο. 

η. Σα έληππα γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο εθηππψλνληαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

TAXISnet. 
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θ. ηελ πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ή 

δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηνπ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020 θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο (TAXISnet),  ε 

δήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά (κέζσ TAXISnet) ζηα ήδε δηαζέζηκα απφ ην 

πξνγελέζηεξν θνξνινγηθφ έηνο έληππα (Ν – Δ2 – Δ3). ηα ίδηα έληππα ππνβάιινληαη θαη 

ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο.  

 

2. Υρόλος ειεθηροληθής σποβοιής  

α. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ππνβάιινπλ ηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ, σο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο νξηζηηθνπνίεζεο απηήο απφ ηνλ ππφρξεν. Με ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, βεβαηψλεηαη ν θφξνο ζηελ Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή έδξα ηνπ 

ππφρξενπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη εθδίδεηαη «Σαπηφηεηα Οθεηιήο», κε βάζε ηελ νπνία 

ζα θαηαβάιιεηαη ν θφξνο κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ν 

ππφρξενο έρεη επηιέμεη (εθάπαμ ή κε δφζεηο) κέρξη ηε ιήμε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο φπσο 

απηή νξίδεηαη. 

β. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαζψο θαη κε θαηαβνιήο ή 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ βεβαησζέληνο θφξνπ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

54 θαη ν ηφθνο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4174/2013.  

 

3. Έιεγτος – Δλεκέρωζε Γ.Ο.Τ. 

α. Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ησλ 

δειψζεσλ αλά ππφρξεν, κε ηαπηφρξνλε θαηαρψξεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ παξαιαβήο 

θαη πιεξσκήο ζην ζχζηεκα TAXIS. 

β. Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έρεη δπλαηφηεηα εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο ησλ δειψζεσλ απηψλ, 

θαζψο θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ εληχπσλ.  

 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

                           ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

5. Δζληθφ Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα ηέζζεξα (4) θχιια γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, 

ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

7. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ)Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’  
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