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Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3) 
 

1. Ε 
Πϊσ υποβάλλεται το ζντυπο Ε3 τθσ ςυηφγου / μζρουσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ (Μ) ςε 
περίπτωςθ εγγάμων / φυςικϊν προςϊπων που ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 
και υποβάλλουν κοινι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ ; 
 

 Α 
τθν περίπτωςθ εγγάμων και φυςικϊν προςϊπων που ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο 
ςυμβίωςθσ και εφόςον θ ςφηυγοσ  / Μ είναι επιτθδευματίασ, ζχει υποχρζωςθ 
υποβολισ του εντφπου Ε3 με τουσ προςωπικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και όχι με τουσ 
κωδικοφσ του υπόχρεου / ςυηφγου / Μ, με τουσ οποίουσ υποβάλλεται κοινι διλωςθ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1). ε τζτοια περίπτωςθ, εάν το Ε3 τθσ ςυηφγου / 
Μ είναι το πρϊτο ζντυπο που κα υποβλθκεί, θ ςφηυγοσ πρζπει να επιβεβαιϊςει τθν 
ζγγαμθ ςχζςθ (με υπόχρεο το ςφηυγό τθσ). 
 

  

 
2. Ε 

Πότε υποβάλλεται το ζντυπο Ε3; 

 Α 
Εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ του εντφπου Ε3, αυτό πρζπει να υποβλθκεί πριν 
από τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1 ι Ν, κατά 
περίπτωςθ), ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που είναι μθδενικό. 
 

  

 
3. Ε 

Εάν οριςτικοποιθκεί το ζντυπο Ε3, είναι δυνατό να τροποποιθκεί; 
 

 Α 
Μζχρι να γίνει θ οριςτικι υποβολι του εντφπου Ε1, ο φορολογοφμενοσ μπορεί να 
ειςζρχεται ςτο ζντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όςεσ φορζσ επικυμεί. Όταν όμωσ 
οριςτικοποιθκεί το Ε1, δεν μπορεί να τροποποιθκεί περαιτζρω το Ε3. 
Εφόςον διαπιςτωκεί λάκοσ ςτο ζντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογοφμενοσ να υποβάλει 
θλεκτρονικά τροποποιθτικι - ςυμπλθρωματικι διλωςθ.  
Δεν προβλζπεται θ υποβολι του εντφπου  Ε3 με επιφφλαξθ, κακόςον θ επιφφλαξθ αφορά 
αποκλειςτικά το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1 ι Ν, 
κατά περίπτωςθ). 
 

  

 
4. Ε 

Ποια ςτοιχεία εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτο ζντυπο Ε3; 

 Α 
Με βάςθ τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο αρχείο του Μθτρϊου, εμφανίηονται προ- 
ςυμπλθρωμζνα:  

 θ Δ.Ο.Τ. υποβολισ 

 θ διαχειριςτικι περίοδοσ 

 θ κατθγορία βιβλίων εφόςον τθροφνται βιβλία και ο κωδικόσ αρικμόσ κφριασ 
δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) 

 ο ΑΦΜ 
Επίςθσ, ςτθν πρϊτθ ςελίδα του εντφπου Ε3 προ-ςυμπλθρϊνονται αντίςτοιχα τρία (3) 
πεδία, με τθν:  

 θμερομθνία πρϊτθσ ζναρξθσ  

 θμερομθνία ζναρξθσ, θ οποία ιςχφει κατά το τρζχον φορολογικό ζτοσ (εφόςον 
δθλαδι δεν ζχει προθγθκεί διακοπι εργαςιϊν πριν το φορολογικό ζτοσ 2020) 

 θμερομθνία διακοπισ εργαςιϊν, εφόςον αυτι πραγματοποιικθκε εντόσ του 
φορολογικοφ ζτουσ 2020. 
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Σα προ-ςυμπλθρωμζνα ςτοιχεία τροποποιοφνται, εφόςον προθγθκεί ενθμζρωςθ του 
μθτρϊου τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ.. 
Προςυμπλθρϊνονται επίςθσ ο κφκλοσ εργαςιϊν με δεδομζνα των δφο προθγοφμενων 
ετϊν, οι ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ και οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριαςμοί 
επιχείρθςθσ / ενεργά τερματικά POS και ePOS.  
 

  

 
5. Ε 

Ποια διαδικαςία πρζπει να ακολουκείται ςε περίπτωςθ που ςτο ζντυπο Ε3 εμφανίηεται 
παλαιόσ ΚΑΔ κφριασ δραςτθριότθτασ ο οποίοσ δεν ζχει αντιςτοιχθκεί με νζο ΚΑΔ; 

 Α 
Όταν ο φορολογοφμενοσ ειςζρχεται ςτο ζντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ κφριασ δραςτθριότθτασ που 
εμφανίηεται ςτον κωδικό 021 δεν ζχει αντιςτοιχθκεί, εμφανίηεται μινυμα ςτον 
αντίςτοιχο πίνακα, όπου ενθμερϊνεται για τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςει. 
Ο φορολογοφμενοσ μπορεί να αποκθκεφςει προςωρινά το Ε3, να προβεί ςτθ διαδικαςία 
αντιςτοίχιςθσ μζςω εφαρμογισ που υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ και ςε ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα (μίασ ι δφο θμερϊν) να ςυνεχίςει τθν υποβολι του Ε3 με το νζο ΚΑΔ. 
Επιςθμαίνεται, ότι εάν δεν γίνει θ αντιςτοίχιςθ, ο φορολογοφμενοσ δεν μπορεί να 
υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίηεται ςχετικό μινυμα λάκουσ. 
 

  

 
6. Ε 

Ποια διαδικαςία πρζπει να ακολουκείται ςε περίπτωςθ που δεν ζχει γίνει αντιςτοίχιςθ 
του ΚΑΔ μεγαλφτερων ακακάριςτων εςόδων; 

 Α 
Ακολουκείται θ διαδικαςία που περιγράφεται παραπάνω. 

  

 
7. Ε 

Όςοι δθλϊνουν ειςόδθμα από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, αλλά δεν 
εντάςςονται ςτο κανονικό ι ειδικό κακεςτϊσ ΦΠΑ ποιον ΚΑΔ ςυμπλθρϊνουν; 

 Α 
ε αυτι τθν περίπτωςθ δεν ςυμπλθρϊνεται ΚΑΔ και δεν χρθςιμοποιείται ο ΚΑΔ 
99999998. 
υμπλθρϊνεται ο κωδικόσ 009 με τθν επιλογι «Αφανείσ αγρότεσ χωρίσ ΚΑΔ» (3) και οι 
αντίςτοιχοι πίνακεσ που αφοροφν ςτθν αγροτικι-βιολογικι δραςτθριότθτα. 
 

  

 
8. Ε 

Πϊσ δθλϊνονται οι λοιπζσ αγροτικζσ επιδοτιςεισ – ενιςχφςεισ; 

 Α 
τον κωδικό 071 ςυμπλθρϊνεται το ποςό από βαςικι ενίςχυςθ, το οποίο προςαυξάνει τα 
ακακάριςτα ζςοδα από αγροτικι δραςτθριότθτα. 
τουσ κωδικοφσ 072-073 ςυμπλθρϊνεται το ςφνολο των πράςινων και ςυνδεδεμζνων 
ενιςχφςεων και το υπερβάλλον ποςό των δϊδεκα χιλιάδων ευρϊ (12.000€) προςαυξάνει 
τα ακακάριςτα ζςοδα από αγροτικι δραςτθριότθτα. Επιςθμαίνεται ότι οι πράςινεσ και 
ςυνδεδεμζνεσ ενιςχφςεισ ζωσ του ποςοφ των δϊδεκα χιλιάδων (12.000€) ευρϊ 
μεταφζρονται υποχρεωτικά ςτισ αντίςτοιχεσ επιλογζσ των κωδικϊν 659-660, του εντφπου 
Ε1.  
Οι κωδικοί 075, 077 και 080 μεταφζρονται υποχρεωτικά ςτισ αντίςτοιχεσ επιλογζσ των 
κωδικϊν 659-660, του εντφπου Ε1. 
Επίςθσ, οι κωδικοί 074,076 και 079 αποτελοφν μειωτικό ςτοιχείο των αντίςτοιχων 
δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν μζςα ςτθ χριςθ. 
O κωδικόσ 078 μεταφζρεται υποχρεωτικά ςτθν αντίςτοιχθ επιλογι των κωδικϊν 659-660, 
του εντφπου Ε1. 
Σα ποςά των αγροτικϊν ενιςχφςεων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ςτο πλαίςιο 
αντιμετϊπιςθσ του COVID 19, ςυμπλθρϊνονται ςτον  νζο κωδικό 081 του πίνακα Γ2 του 
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Ε3  και μεταφζρονται ςτθ νζα περίπτωςθ του κωδικοφ 657-658 του εντφπου Ε1 «Ζκτακτεσ 
αμοιβζσ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν ςτουσ αςκοφντεσ 
αγροτικι δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου 
διαςποράσ του COVID-19»  

  

 
9. Ε 

ε ποιον κωδικό κα ςυμπλθρϊςω το ποςό τθσ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ που 
ειςζπραξα εντόσ του 2020; 
 

 Α 
το νζο κωδικό 999 του υποπίνακα Η3, ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με βάςθ τα αρχεία τθσ 
ΑΑΔΕ, το ςυνολικό ποςό  που ειςπράχκθκε εντόσ του ζτουσ 2020 ωσ προςωρινό μζτρο 
ενίςχυςθσ με τθ μορφι επιςτρεπτζασ προκαταβολισ ςε επιχειριςεισ που επλιγθςαν 
οικονομικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ. Σο ποςό αυτό 
 καταχωρείται ςτθν αντίςτοιχθ περίπτωςθ του κωδικοφ 781-782 του εντφπου Ε1. 

   

10. Ε 
Κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ διαχειριςτικισ περιόδου ζκανα διακοπι τθσ επιχείρθςισ 
μου και ζναρξθ με τον ίδιο Α.Φ.Μ. αλλά με διαφορετικι δραςτθριότθτα. Θα υποβάλω 
δφο ζντυπα Ε3; 
 

 Α 
Θα υποβάλετε ζνα ζντυπο Ε3 για όλο το φορολογικό ζτοσ και κα ςυμπλθρϊςετε τουσ 
αντίςτοιχουσ πίνακεσ για κάκε δραςτθριότθτα. 

   

11. Ε Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ ςυμπλιρωςθσ του κωδικοφ 050 που αφορά ςτθν ιδιότθτα 
του προςϊπου που ςυμπλθρϊνει το ζντυπο; 
 

 Α   Εάν το ζντυπο ςυμπλθρϊνεται από τον δθλοφντα επιχειρθματία, νόμιμο εκπρόςωπο 
κ.λπ., επιλζγεται το (1) 

 Εάν το ζντυπο ςυμπλθρϊνεται από τον μιςκωτό λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ, επιλζγεται 
το (2) 

 Εάν το ζντυπο ςυμπλθρϊνεται από λογιςτι όχι μιςκωτό τθσ επιχείρθςθσ, επιλζγεται 
το (3) και προχποκζτει τθν εξουςιοδότθςθ μζςω TAXISnet του λογιςτι από τον 
επιχειρθματία (Φ.Π. ι Ν.Π.). 
 

Επιςθμαίνονται οι ΠΟΛ.1072/2018 και ΠΟΛ.1008/2011 για τισ περιπτϊςεισ που το ζντυπο 
Ε3 ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά από λογιςτι-φοροτεχνικό. 
Επίςθσ,  κατά τθν υποβολι του Ε3, κα ελζγχεται θ τάξθ  του  λογιςτι– φοροτεχνικοφ ςε  
ςχζςθ με τθν τιρθςθ βιβλίων και το ςυνολικό  φψοσ των ακακαρίςτων εςόδων που 
δθλϊνονται. 
Περαιτζρω, οι μιςκωτοί λογιςτζσ – φοροτεχνικοί επιτρζπεται να υποβάλλουν το Ε3 μόνο 
των επιχειριςεων-εργοδοτϊν με τουσ οποίουσ ςυνδζονται, ςφμφωνα με Τπεφκυνθ 
Διλωςθ που ζχουν υποβάλλει ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ. 

   

12. Ε Με ποιο τρόπο δθλϊνονται ςτο ζντυπο Ε3 οι επιδοτιςεισ, ενιςχφςεισ ι αποηθμιϊςεισ 
που δόκθκαν ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ των επιχειριςεων λόγω τθσ εμφάνιςθσ και 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19; 
 

 Α Επιδοτιςεισ, ενιςχφςεισ ι αποηθμιϊςεισ που δόκθκαν ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ των 
επιχειριςεων λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19,  κακϊσ και ςε 
φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα εφόςον  αυτά 
καταχωροφνται ςτα βιβλία τουσ ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που περιιλκαν 
προςωρινά ι μόνιμα ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ εξαιτίασ φυςικϊν καταςτροφϊν 
καταχωροφνται ςτον πίνακα Η3 ςτουσ κωδικοφσ 196, 296, 396 ι 496 κατά περίπτωςθ και 
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μεταφζρονται ςτον πίνακα Η1 ςτα «Αςυνικθ ζςοδα και κζρδθ» ςτουσ κωδικοφσ 170, 270, 
370 και 470 αντίςτοιχα.  

 
τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τα πιο πάνω ποςά  
αναγράφονται επίςθσ ςε αντίςτοιχθ επιλογι, του  εςωτερικοφ υποπίνακα των  κωδικϊν  
144, 244, 344, 444 του πίνακα Σ κατά περίπτωςθ ενϊ περαιτζρω καταχωροφνται και ςε 
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του Εντφπου Ε1 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Α.1118/2021. 
 
τα νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ, τα ποςά αυτά αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ 
482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492 και 493 του εντφπου Ν, κατά περίπτωςθ. 

   

13.  Ε Με ποιο τρόπο δθλϊνεται θ επιςτρεπτζα προκαταβολι ςτο ζντυπο Ε3; 

 Α το νζο κωδικό 999 του υποπίνακα Η3 προςυμπλθρϊνεται για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ 
το ςυνολικό ποςό τθσ ειςπραχκείςασ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο. 
 
τα νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ το ποςό τθσ ενίςχυςθσ το οποίο δεν 
επιςτρζφεται αναγράφεται ςτον πίνακα Η1 ςτα «Αςυνικθ ζςοδα και κζρδθ» ςτουσ 
κωδικοφσ 170, 270, 370 και 470, αντίςτοιχα και μεταφζρεται ςτον κωδικό 481 του 
εντφπου Ν ςτο φορολογικό ζτοσ κατά το οποίο το εν λόγω ποςό κα καταςτεί 
δεδουλευμζνο και κα αποκτθκεί το δικαίωμα είςπραξθσ του (ςχετ. ΠΟΛ.1223/2015), ιτοι 
κα οριςτικοποιθκεί θ ωφζλεια λόγω μθ επιςτροφισ του. Για παράδειγμα για τα νομικά 
πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ των οποίων το φορολογικό ζτοσ ζλθξε τθν 31.12.2020 και 
το εν λόγω ποςό κα οριςτικοποιθκεί εντόσ του 2021, κα καταχωρθκεί ςτθ διλωςθ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2021.  
 
τα φυςικά πρόςωπα αςκοφντεσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ποςά που 
καταβλικθκαν εντόσ του ζτουσ 2020 ωσ προςωρινό μζτρο ενίςχυςθσ με τθ μορφι 
επιςτρεπτζασ προκαταβολισ ςε επιχειριςεισ που επλιγθςαν οικονομικά λόγω τθσ 
εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορονοϊοφ COVID-19, αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ 781-
782 του εντφπου Ε1. 
 
Σζλοσ, ωσ προσ το λογιςτικό χειριςμό θ επιςτρεπτζα προκαταβολι αντιμετωπίηεται ωσ 
κρατικό δάνειο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθ ΛΟΣ 957/2020. 

   

14. Ε Οι ατομικζσ πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ του εντφπου Ε3; 

 Α Οι ατομικζσ πλοιοκτιτριεσ επιχειριςεισ που ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1) και φορολογοφνται με τισ διατάξεισ του ν. 
27/1975 και του άρκρου 57 του ν. 4646/2019 υποβάλλουν το ζντυπο Ε3 καταχωρϊντασ 
τα ζςοδα και τισ κατά περίπτωςθ δαπάνεσ τουσ με ανάλογο μθδενιςμό του 
αποτελζςματοσ από τθ δραςτθριότθτα αυτι μζςω φορολογικισ αναμόρφωςθσ, 
κακόςον φορολογοφνται με τισ παραπάνω διατάξεισ. 

   

15. Ε Οι ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ του εντφπου Ε3; 

 Α Ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ που ζχουν υποχρζωςθ 
υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ν) και που φορολογοφνται με τισ 
διατάξεισ του ν. 27/1975 και του άρκρου 57 του ν.4646/2019, υποβάλλουν το ζντυπο 
Ε3, καταχωρϊντασ τα ζςοδα και τισ κατά περίπτωςθ δαπάνεσ τουσ. Για τα γραφεία 
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αλλοδαπϊν ναυτιλιακϊν επιχειριςεων που εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα βάςει των 
διατάξεων του άρκρου 25 του ν. 27/1975, κακϊσ και για τισ θμεδαπζσ επιχειριςεισ που 
υπάγονται ςτισ ίδιεσ διατάξεισ, το ζντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτοφν 
φορολογθτζο ειςόδθμα με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 4172/2013. 

   

16. Ε Σι ιςχφει για τουσ αλιείσ – πλοιοκτιτεσ αλιευτικϊν πλοίων και τουσ πλοιοκτιτεσ 
ρυμουλκϊν πλοίων - ατομικζσ επιχειριςεισ ωσ προσ τθν υποβολι και ςυμπλιρωςθ του 
εντφπου Ε3; 
 

 Α Οι αλιείσ-πλοιοκτιτεσ αλιευτικϊν πλοίων που φορολογοφνται με τθν ειδικι φορολογία 
του ν. 27/1975 και μετά τθν ψιφιςθ των διατάξεων του άρκρου 58 του ν.4646/2019 
από 1.1.2020 και μετά, ςυνεχίηουν να κατατάςςονται ςτθ δεφτερθ κατθγορία πλοίων. 
Ωσ προσ τον φόρο χωρθτικότθτασ για τα αλιευτικά πλοία ο ςυντελεςτισ είναι μθδενικόσ 
με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν.27/1975, ενϊ παράλλθλα επιβάλλεται τζλοσ 
υπζρ του Δθμοςίου με βάςθ το μικοσ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 57 
του ν.4646/2019. Για τα ανωτζρω πρόςωπα κακίςταται υποχρεωτικι θ υποβολι  και 
ςυμπλιρωςθ του εντφπου Ε3. Ο προςδιοριςμόσ των κερδϊν γίνεται με ςκοπό τον 
υπολογιςμό τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του Κ.Φ.Ε. υνεπϊσ, 
ζςοδα και δαπάνεσ καταχωροφνται επί του ΠΙΝΑΚΑ Ηϋ. ΓΕΝΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ (Απλογραφικά-Διπλογραφικά Βιβλία), κατόπιν μζςω του ΠΙΝΑΚΑ Δϋ 
προςδιορίηεται το αποτζλεςμα το οποίο μζςω του ΠΙΝΑΚΑ Σϋ (κωδικόσ 344) 
αναμορφϊνεται – μθδενίηεται και δε μεταφζρεται ςτο ζντυπο Ε1 για να φορολογθκεί με 
τισ γενικζσ διατάξεισ. Ο φορολογοφμενοσ όμωσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεταφζρει το 
κζρδοσ του ςτουσ ανάλογουσ κωδικοφσ 659-660 του ΠΙΝΑΚΑ  6 του Ε1  για τθν επιβολι 
ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ και για τθν κάλυψθ τυχόν τεκμθρίων.  
Επίςθσ, οι πλοιοκτιτεσ ρυμουλκϊν πλοίων (ατομικζσ επιχειριςεισ) είτε φορολογοφνται 
με τθν ειδικι φορολογία του ν. 27/1975 είτε με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 57 του 
ν.4646/2019 από 1.1.2020 και μετά, ςυμπλθρϊνουν ανάλογα τουσ ίδιουσ πίνακεσ του Ε3 
κακϊσ και τουσ ίδιουσ κωδικοφσ 659-660 του ΠΙΝΑΚΑ 6 του Ε1, για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ 
όπωσ οι αλιείσ. 
 

   

17. Ε Σα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ του 
εντφπου Ε3;  

 Α Για τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, το ζντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν 
ζχουν ειςόδθμα από επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που ζχουν 
ειςόδθμα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου, κακϊσ και όταν 
αποκτοφν ζςοδα μθ φορολογοφμενα υποβάλλουν το ζντυπο Ε3 χωρίσ να αναγράφονται 
ποςά. 

                                        


