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 Ζντυπο Ν 

Προςοχι: Αν ζχετε αποκθκεφςει προςωρινά τθ διλωςθ φορολογίασ 
ειςοδιματοσ Ν.Π. και νομικών οντοτιτων ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ των 
εντφπων απαιτείται θ διαγραφι τθσ προςωρινά αποκθκευμζνθσ διλωςθσ και 
ςτθ ςυνζχεια να προχωριςετε ςε νζα υποβολι.  

Ανεξάρτθτα από το πότε κα οριςτικοποιιςετε τθν διλωςθ ςασ για τθν οριςτικι 
υποβολι τθσ, ςασ ςυνιςτοφμε να κάνετε ζγκαιρα ζλεγχο, για το αν ζχει μεταφερκεί 
ςωςτά θ προκαταβολι φόρου και θ ηθμία προθγουμζνων χριςεων. ε περίπτωςθ 
λάκουσ να απευκυνκείτε ζγκαιρα ςτθ Δ.Ο.Τ, για τθ ςχετικι διόρκωςθ.   

Θ περίπτωςθ αυτι αφορά τισ επιχειριςεισ που ζχουν υποβάλλει χειρόγραφα τθν 
διλωςθ φορολογικοφ ζτουσ 2019 ι ζχουν υποβάλλει ςτθν Δ.Ο.Τ τροποποιθτικι 
διλωςθ, θ οποία επθρζαςε τθν προκαταβολι φόρου ι τθν προσ μεταφορά ηθμία.  

ε κάκε περίπτωςθ ο ζλεγχοσ τθσ διλωςθσ και των ςυνοδευτικϊν εντφπων αυτισ πριν 
από τθν υποβολι ςυνίςταται. 

 

 

1. Ε 
Ποιοι ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ Ειςοδιματοσ Νομικών 
Προςώπων και νομικών οντοτιτων; 

 Α 
Όλα τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 45 του 
ν.4172/2013, ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ, θλεκτρονικά για όλα 
τα ειςοδιματα τουσ.  
χετ. άρκρα: 2, 45 και 68 του ν.4172/2013. 
 
Σα γραφεία αλλοδαπϊν ναυτιλιακϊν επιχειριςεων που εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα 
βάςει των διατάξεων του άρκρου 25 του ν.27/1975, κακϊσ και οι θμεδαπζσ επιχειριςεισ 
που υπάγονται ςτισ ίδιεσ διατάξεισ, υποβάλλουν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ μόνο 
ςτθν περίπτωςθ που αποκτοφν φορολογθτζο ειςόδθμα.  
 
Οι ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ, που φορολογοφνται με τισ 
διατάξεισ του ν.27/1975 και του άρκρου 57 του ν.4646/2019, υποβάλλουν τθ διλωςθ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ. Όταν δεν αποκτοφν φορολογθτζο 
ειςόδθμα  ςυνυποβάλλεται με το ζντυπο Ε3 θ κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ, 
καταχωρϊντασ υποχρεωτικά ςτον κωδικό 2018 αυτισ τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που 
αφοροφν ςτα απαλλαςςόμενα ζςοδα, ζτςι ϊςτε με τθν παράλλθλθ ςυμπλιρωςθ του 
κωδικοφ 559 του εντφπου Ν με τα ακακάριςτα ζςοδα οδθγοφμαςτε ςε μθδενικό 
φορολογικό αποτζλεςμα. ε περίπτωςθ που αποκτοφν και φορολογθτζο ειςόδθμα ςτθν 
ωσ άνω κατάςταςθ καταχωροφν και τισ δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν ςτα ζςοδα που 
φορολογοφνται και δεν εκπίπτουν από αυτά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 22 
και 23 του ΚΦΕ.» 
 

  

 
2. Ε 

Πώσ υποβάλλονται οι δθλώςεισ; 

 Α 
Οι δθλϊςεισ για φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από 01/01/2014 και μετά υποβάλλονται 
ςτο ενιαίο ζντυπο Ν, το οποίο αφορά όλεσ τισ μορφζσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν 
οντοτιτων.  
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Σο ζντυπο καλφπτει:  

 τόςο τα κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα όςο και τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
Ν.Π.  

 όλεσ τισ μορφζσ νομικϊν προςϊπων (προςωπικζσ εταιρείεσ, κεφαλαιουχικζσ 
εταιρείεσ και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)).  

 όλεσ τισ κατθγορίεσ βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά). 
Οι αρχικζσ και τροποποιθτικζσ, εμπρόκεςμεσ και εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, ανεξάρτθτα αν το προκφπτον από αυτζσ υπόλοιπο 
είναι χρεωςτικό, πιςτωτικό ι μθδενικό και τα ςυνυποβαλλόμενα με αυτζσ 
ζντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΓΙΑ ΣΑ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΑΚΙΝΘΣΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» 
και Ε3 «ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ», ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ 
αναμόρφωςθσ, υποβάλλονται υποχρεωτικά μζςω διαδικτφου, ςτισ θλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ TAXISnet. Αρχικά υποβάλλονται θλεκτρονικά τα ζντυπα (Ε3) και (Ε2) 
(εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ) και ακολουκεί θ υποβολι τθσ διλωςθσ 
«ΔΘΛΩΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΟΝΣΟΣΘΣΩΝ». Θ ςυμπλιρωςθ των πινάκων τθσ διλωςθσ εκτόσ του πίνακα 1 
είναι υποχρεωτικι εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ και πρζπει να προθγείται τθσ 
ςυμπλιρωςθσ των υπόλοιπων κωδικϊν του ενιαίου εντφπου, κακϊσ ποςά από 
αυτοφσ τουσ πίνακεσ μεταφζρονται ςτουσ κωδικοφσ του εντφπου. Σα λοιπά 
δικαιολογθτικά που προβλζπονται κατά περίπτωςθ, δεν ςυνυποβάλλονται, αλλά 
φυλάςςονται για τον ζλεγχο.  

Θ διλωςθ υποβάλλεται υποχρεωτικά ςτθ Δ.Ο.Τ. εντόσ των νομίμων προκεςμιϊν, όταν 
το νομικό πρόςωπο και θ νομικι οντότθτα:  

 ζχει κάνει χριςθ κινιτρων αναπτυξιακϊν νόμων (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, 
Ν.2515/1997, κ.λπ.), κακϊσ και των άρκρων 52 και 54 του Ν.4172/2013. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν ζννοια των αναπτυξιακϊν νόμων δεν εμπίπτουν οι 
επιχειριςεισ που κάνουν χριςθ του κίνθτρου των αφορολόγθτων εκπτϊςεων (ν. 
2601/1998, ν. 3299/2004, κοκ), κακϊσ και του κινιτρου τθσ απαλλαγισ 

καταβολισ φόρου με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 3908/2011 και του ν. 4399/2016, 
οι οποίεσ υποβάλλον τθ διλωςθ μόνο θλεκτρονικά. 

 ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων υπό εκκακάριςθ θ 
οριςτικι διλωςθ τθσ εκκακάριςθσ (όταν αυτι υπερβαίνει τουσ δϊδεκα μινεσ) 
υποβάλλεται υποχρεωτικά ςτθ Δ.Ο.Τ. 

 ςε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ τεχνικισ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ τθσ υποβολισ 
τθσ διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων 
και των ςυνυποβαλλομζνων εντφπων και εφόςον δεν κατζςτθ δυνατόν να 
επιλυκεί το πρόβλθμα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμιμα τθσ  
Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (Σμιμα Αϋ Απαιτιςεων και Ελζγχου 
Εφαρμογϊν Άμεςθσ Φορολογίασ & Κεφαλαίου) θ διλωςθ υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

 τθ Δ.Ο.Τ. υποβάλλονται υποχρεωτικά και οι δθλϊςεισ νομικϊν προςϊπων ι 
νομικϊν οντοτιτων που αναβιϊνουν κακϊσ και οι δθλϊςεισ ςτθν περίπτωςθ 
ενεργοποίθςθσ ςτο Φορολογικό Μθτρϊο του Α.Φ.Μ. των νομικϊν προςϊπων 
και νομικϊν οντοτιτων που ζχουν προβεί ςτθ διακοπι των εργαςιϊν τουσ ςτθ 
Δ.Ο.Τ. χωρίσ να ζχουν ολοκλθρϊςει το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ 

 
ασ εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι για τα νομικά πρόςωπα ι τισ νομικζσ οντότθτεσ που 
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υποβάλλουν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ με επιφφλαξθ (μζςω TAXISnet), 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του Ν.4174/2013, πρζπει να προςκομίηεται 
ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία τουσ Δ.Ο.Τ. εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) εργάςιμων 
θμερϊν, αντίγραφο τθσ διλωςθσ που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, ςυνοδευόμενθ με 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία, ζτςι ϊςτε θ Δ.Ο.Τ. να αποφανκεί 
για τθ ςχετικι επιφφλαξθ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 12 του άρκρου 57 του 
ν.4646/2019 (Αϋ 201) απαλλάςςονται από τθν επιβολι του τζλουσ επιτθδεφματοσ τα 
νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ τθσ παρ. 2 του ίδιου ωσ άνω άρκρου και νόμου, 
ιτοι οι υπόχρεοι ςε καταβολι τζλουσ ρυμουλκϊν και αλιευτικϊν πλοίων, το οποίο 
επιβάλλεται ςε όλα τα υπό ελλθνικι ςθμαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, κακϊσ και 
ςτα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνοσ δραςτθριοποίθςθσ ςε υπθρεςίεσ καλαςςίων 
μεταφορϊν δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ χρόνου 
δραςτθριοποίθςισ τουσ (χετ. θ Ε. 2115/2021 εγκφκλιοσ). 
Σα νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ που είναι πλοιοκτιτεσ ρυμουλκϊν πλοίων ι 
κάκε πρόςωπο που κατϋ εντολι του πλοιοκτιτθ ι οποιαςδιποτε αρχισ ι από 
οποιαδιποτε άλλθ αιτία διαχειρίηεται το πλοίο και ειςπράττει ναφλουσ ρυμουλκϊν και 
τα οποία (πρόςωπα/οντότθτεσ) υπάγονται αποκλειςτικά ςτισ διατάξεισ του άρκρου 57 
του ν.4646/2019 και δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 27/1975, υποβάλλουν διλωςθ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ με επιφφλαξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του 
ν.4174/2013, και προςκομίηουν ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία τουσ Δ.Ο.Τ. εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν αντίγραφο τθσ διλωςθσ που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά, ςυνοδευόμενθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία, 
ϊςτε θ Δ.Ο.Τ. να αποφανκεί για τθ ςχετικι επιφφλαξθ περί μθ επιβολισ του τζλουσ 
επιτθδεφματοσ του άρκρου 31 του ν. 3986/2011. 
 

  

 
3. Ε 

Σι ςθμαίνει φορολογικό ζτοσ; 

 Α 
Από 1/1/2014 δεν χρθςιμοποιοφμε τον όρο «οικονομικό ζτοσ» και ςτθ κζςθ του ο 
ν.4172/2013 ειςάγει τθν ζννοια του φορολογικοφ ζτουσ. Πρακτικά ταυτίηεται με τθ 
διαχειριςτικι περίοδο.  
Σο φορολογικό ζτοσ ταυτίηεται με το θμερολογιακό ζτοσ. Για τα νομικά πρόςωπα ι τισ 
νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό ζτοσ μπορεί να 
λιγει ςε διαφορετικι θμερομθνία τθσ 31θσ/12. 
ε καμία περίπτωςθ το φορολογικό ζτοσ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 12 μινεσ.  
χετ. άρκρο: 8 του ν.4172/2013. 
 

  

 
4. Ε 

Είμαι ιδθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω 
διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για νομικά πρόςωπα; 

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

 Α 
Θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ υποβάλλεται μζχρι και τθν τελευταία εργάςιμθ 
θμζρα του ζκτου μινα, από το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ (άρκρο 68 παρ. 2 του ν. 
4172/2013).  
Ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020 ,ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 64 του άρκρου 
72 του ν. 4172/2013 , όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 30 του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α' 
66/23-04-2021), ορίηεται ότι «οι δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 
2020 των νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45, των οποίων το 
φορολογικό ζτοσ λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόκεςμα μζχρι τθν 
27θ Αυγοφςτου 2021». 
 

  

 
6. Ε 

Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ διλωςθσ για λιξθ φορολογικοφ 
ζτουσ ςε διαφορετικι θμερομθνία τθσ 31θσ/12/2020; 

 Α 
Για φορολογικό ζτοσ από 1/7/2020 ζωσ 30/6/2021 καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
τθσ διλωςθσ είναι θ 31/12/2021. Ανάλογθ εφαρμογι ζχουμε και ςε περιπτϊςεισ 
διαφορετικισ θμερομθνίασ λιξθσ του φορολογικοφ ζτουσ, ιτοι καταλθκτικι θμερομθνία 
είναι θ τελευταία εργάςιμθ θμζρα του ζκτου μινα από το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ. 
 

  

 
7. Ε 

Ζχω κάνει διακοπι εργαςιών μζςα ςτο 2020. Πότε πρζπει να υποβάλω τθ διλωςθ; 

 Α 
ε περίπτωςθ διακοπισ εργαςιϊν, θ διλωςθ υποβάλλεται μζςα ςε ζνα μινα από τθ 
διακοπι. 
 

  

 
8. Ε 

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

 Α 
Για τθν περίοδο από τθν αρχι του φορ. ζτουσ μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα από τθν 
ζναρξθ τθσ εκκακάριςθσ, θ διλωςθ υποβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 
του 6ου μινα από το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ, ιτοι, από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
τθσ εκκακάριςθσ. 
ε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ εκκακάριςθσ πζραν του ζτουσ (πζραν των 12 μθνϊν), 
υποβάλλεται προςωρινι διλωςθ για τα ειςοδιματα κάκε ζτουσ, μζςα ςε 1 (ζνα) μινα 
από τθ λιξθ του, επιφυλαςςομζνθσ τθσ υποβολισ οριςτικισ διλωςθσ ςυγχρόνωσ με τθ 
λιξθ τθσ εκκακάριςθσ.  
Θ οριςτικι διλωςθ εκκακάριςθσ υποβάλλεται μζςα ςε 1 (ζνα) μινα από τθ λιξθ τθσ 
εκκακάριςθσ.  
Παράδειγμα:  
 Φορολογικό ζτοσ με λιξθ 31/12/2020.  
Θ επιχείρθςθ τζκθκε ςε εκκακάριςθ 17/5/2021. 
α. Θ επιχείρθςθ ζχει υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ για το φορολογικό ζτοσ που ζλθξε 
πριν από τθν περίοδο τθσ εκκακάριςθσ, δθλαδι από 1/1/2021 ζωσ 16/5/2021, ζωσ τθν 
30/11/2021.  
β. Θ επιχείρθςθ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει διλωςθ για τθν περίοδο τθσ 
εκκακάριςθσ μζχρι τθν λιξθ τθσ. 
-Εάν θ εκκακάριςθ περατωκεί ςτισ 15/12/2021 πρζπει να υποβλθκεί διλωςθ για 
φορολογικό ζτοσ από 17/5/2021 ζωσ 15/12/2021 μζχρι τθν 17/01/2022.  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1058
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-Εάν θ εκκακάριςθ περατωκεί ςτισ 10/10/2024 πρζπει να υποβλθκεί:  

 προςωρινι διλωςθ για το φορολογικό ζτοσ 17/5/2021 ζωσ 16/5/2022 

 προςωρινι διλωςθ για το φορολογικό ζτοσ 17/5/2022 ζωσ 16/5/2023  

 προςωρινι διλωςθ για το φορολογικό ζτοσ 17/5/2023 ζωσ 16/5/2024  

 οριςτικι διλωςθ για όλθ τθν περίοδο τθσ εκκακάριςθσ από 17/5/2021 ζωσ 
10/10/2024 μζχρι 11/11/2024.  

Παρακαλοφμε για το εν λόγω κζμα ανατρζξτε και ςτθν ΠΟΛ.1060/2015 εγκφκλιο. 
 

  

 
9. Ε 

Πότε υποχρεοφμαι να υποβάλω διλωςθ πριν παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ; 

 Α 
τισ περιπτϊςεισ που θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
διακοπισ ι λιξθσ τθσ εκκακάριςθσ λιγει ςε θμερομθνία προγενζςτερθ αυτισ τθσ 
διλωςθσ του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ πριν από τθ διακοπι ι τθν ζναρξθ τθσ 
εκκακάριςθσ, θ τελευταία αυτι διλωςθ πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ διακοπισ ι λιξθσ τθσ εκκακάριςθσ, αντίςτοιχα 
(ΠΟΛ.1060/2015). 
 

  

 
10. Ε 

Μπορώ να υποβάλω εκπρόκεςμθ διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ μζςω TAXISnet; 

 Α 
Οι αρχικζσ & τροποποιθτικζσ εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ Ν.Π. και 
Ν.Ο. και τα ςυνυποβαλλόμενα με αυτζσ ζντυπα αναλυτικισ κατάςταςθσ για τα 
μιςκϊματα ακίνθτθσ περιουςίασ (Ε2) και  κατάςταςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (Ε3) ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κατάςταςθσ 
φορολογικισ αναμόρφωςθσ, υποβάλλονται υποχρεωτικά μζςω διαδικτφου. 
 

  

 
11. Ε 

Προςπακώ να υποβάλω τθ διλωςθ και μου εμφανίηει το μινυμα «Λάκοσ ςτθν 
προκαταβολι προθγοφμενου ζτουσ». Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω τθ διλωςθ 
οριςτικά με τθ ςωςτι προκαταβολι; 
 

 Α 
Για να υποβάλετε τθ διλωςθ θλεκτρονικά κα πρζπει πρϊτα να επιςκεφκείτε το τμιμα 
ειςοδιματοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ., προκειμζνου να διευκετθκεί θ διαφορά. 
 

  

 
12. Ε 

Νομικό Πρόςωπο κζλει να υποβάλλει διλωςθ εντφπου Ν με επιφφλαξθ. Σι ενζργειεσ 
πρζπει να γίνουν; 

 Α 
Οι δθλϊςεισ με επιφφλαξθ υποβάλλονται θλεκτρονικά επιλζγοντασ το ςχετικό πεδίο “με 
επιφφλαξθ” ςτθ φόρμα υποβολισ τθσ διλωςθσ. Ωςτόςο για τα νομικά πρόςωπα ι τισ 
νομικζσ οντότθτεσ που υποβάλλουν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ με επιφφλαξθ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του Ν. 4174/2013, πρζπει να προςκομίηεται 
ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία τουσ Δ.Ο.Τ. εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) εργάςιμων 
θμερϊν αντίγραφο τθσ διλωςθσ που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, ςυνοδευόμενθ με τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία, ζτςι ϊςτε θ Δ.Ο.Τ. να αποφανκεί για 
τθ ςχετικι επιφφλαξθ. 
 

  

 
13. Ε 

Σο Ν.Π ζχει κάνει διακοπι εργαςιών μζςα ςτο ζτοσ 2020. Πώσ κα υποβλθκεί θ διλωςθ 
διακοπισ με το Ν ζντυπο; 
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 Α 
Προκειμζνου να επιτραπεί ςτον χριςτθ τθσ εφαρμογισ να καταχωριςει τθ διλωςθ 
διακοπισ για το φορ. ζτοσ 2020 κα πρζπει πρϊτα να ζχει υποβλθκεί διλωςθ για το φορ. 
ζτοσ 2019. Επομζνωσ ο χριςτθσ κα προβεί πρϊτα ςε υποβολι τθσ διλωςθσ για τθ χριςθ 
του 2019 και κα πρζπει να περιμζνει 1 (μία) θμζρα προκειμζνου να μεταπτωκεί θ 
διλωςθ ςτο TAXIS και ζτςι να ενθμερωκεί ο κωδικόσ 008 (φόροσ που προκαταβλικθκε) 
ςτθ διλωςθ διακοπισ που κα ακολουκιςει. 
 

  

 
14. Ε 

Ζχω υποβάλλει χειρόγραφα ςτθ Δ.Ο.Τ. διλωςθ εντφπου Ν και θ εφαρμογι δεν μου 
επιτρζπει να καταχωριςω ςτο TAXISnet τροποποιθτικι διλωςθ για το ίδιο 
φορολογικό ζτοσ. 
 

 Α 
ε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο ζχει υποβλθκεί και καταχωρθκεί χειρόγραφα 
διλωςθ εντφπου Ν ςτθ Δ.Ο.Τ. φορολογίασ ςασ τότε όλεσ οι μεταγενζςτερεσ 
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ για το ίδιο φορ. ζτοσ κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά 
ςτθ Δ.Ο.Τ. 
 

  

 
15. Ε 

Νομικά Πρόςωπα Μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα άρκρου 45γ ν.4172/2013. 

 Α 
Σα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ξεκινοφν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
διλωςθσ από τον πίνακα 2.  

 ε περίπτωςθ που ζχουν ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία ςυμπλθρϊνουν 
πρϊτα το ζντυπο Ε2, εν ςυνεχεία τον πίνακα 3Α4 «ειςόδθμα από ακίνθτθ 
περιουςία (αρκ.39 ν.4172/2013) και τζλοσ τον πίνακα 2Α «ειςόδθμα από 
ακίνθτθ περιουςία». Σο ποςό του κωδικοφ 198 ςτον πίνακα 3Α4, κα ςυγκρίνεται 
με το ςφνολο των ποςϊν που ζχουν καταχωρθκεί ςτο ζντυπο Ε2 και ςε 
περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά, κα ηθτείται από τον υποβάλλοντα τθ διλωςθ 
θ επιβεβαίωςθ τθσ διαφοράσ πριν ςυνεχίςει τθ διαδικαςία. Σο ποςό που ζχει 
καταχωρθκεί ςτον κωδικό 198 κα μεταφζρεται από τθν εφαρμογι ςτον πίνακα 
2Α ςτο πεδίο «υνολικό ειςόδθμα από ακίνθτα».  

 Για τθ ςυμπλιρωςθ εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, ποςϊν ςτον πίνακα 2Β ςτα 
πεδία «Ειςόδθμα από κεφάλαιο (πλθν ακίνθτθσ περιουςίασ)», «Ειςόδθμα από 
υπεραξία μεταβίβ. Κεφαλαίου» και «Ηθμιά από μεταβίβαςθ κεφαλαίου», 
απαιτείται θ προθγοφμενθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 3.  

 ε περίπτωςθ που ζχουν ειςόδθμα από επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ, 
ςυμπλθρϊνουν υποχρεωτικά πρϊτα το ζντυπο Ε3 και εν ςυνεχεία τον πίνακα 
2Β.  
 

 Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι το ζντυπο Ε3 ωσ ςυνυποβαλλόμενο ζντυπο τθσ 
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ςε κάκε περίπτωςθ οριςτικοποιείται από 
όλα τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (περ. γ’ άρκρου 45 
ν.4172/2013). ε περίπτωςθ που τα υπόψθ νομικά πρόςωπα ζχουν ειςόδθμα 
μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου, κα οριςτικοποιείται  
το ζντυπο Ε3 χωρίσ αναγραφόμενα ποςά. Αντίκετα, όταν τα ίδια νομικά 
πρόςωπα ζχουν λοιπά ειςοδιματα πλθν των ανωτζρω (ειςόδθμα από 
επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ), τότε υποχρεοφνται ςτθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου 
Ε3.  

 Σζλοσ, όςα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (περ. γ’ άρκρου 45 
ν.4172/2013) ζχουν ζςοδα μθ φορολογοφμενα ι δαπάνεσ κατά τθν 
πραγματοποίθςθ του ςκοποφ τουσ, κα οριςτικοποιοφν το ζντυπο Ε3 χωρίσ 
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αναγραφόμενα ποςά. 

 Εφόςον το Ν.Π. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (που τθρεί διπλογραφικά βιβλία) 
ζχει μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2020, χρεωςτικι διαφορά λόγω ανταλλαγισ 
ομολόγων (PSI) , οφείλει να ςυμπλθρϊςει τον πίνακα «VI .Χρεωςτικι διαφορά 
λόγω ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων – PSI (ν.4046/2012)» 
(κωδικοί 746, 747, 753 , 748), από τα ςτοιχεία του οποίου και ενθμερϊνεται 
αυτόματα το ςχετικό πεδίο του πίνακα 2Β.  
 

  

 
16. Ε 

Νομικά πρόςωπα ι οντότθτεσ με απλογραφικά βιβλία. 

 Α 
 Για τισ επιχειριςεισ που τθροφν απλογραφικά βιβλία θ εκκακάριςθ φόρου, κα 

λαμβάνει υπόψθ τθν κατθγορία βιβλίων, όπωσ αυτι ζχει δθλωκεί ςτο Μθτρϊο 
τθσ Δ.Ο.Τ. 

 Για τθ μεταφορά των μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν ςτθ διλωςθ φορολογίασ 
ειςοδιματοσ (κωδικόσ 455 του εντφπου Ν) απαιτείται θ προθγοφμενθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ.  

ε περίπτωςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν δεν κα ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ Η του 
εντφπου Ε3, αλλά θ αφαίρεςι τουσ πραγματοποιείται από τα αντίςτοιχα πεδία ςτο νζο 
ζντυπο (περιοχι «αφαίρεςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν αναπτυξιακϊν νόμων κλπ.»). 
 

  

 
17. Ε Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και ομάδεσ παραγωγών. 

 Α  Για τθν εκκακάριςθ του φόρου με τον ςυντελεςτι 10%, λαμβάνεται υπόψθ θ 
κατθγορία και το είδοσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτο Μθτρϊο τθσ 
Δ.Ο.Τ.  

 Απαραίτθτθ είναι θ επιλογι ςτο αντίςτοιχο πεδίο του εντφπου ότι υπάγεςτε 
ςτθν παρ. 2 του άρκρου 58 του ν. 4172/2013.  

 Επίςθσ, πρζπει να είςτε εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο του άρκρου 22 του 
ν.4673/2020 ι ςτο Μθτρϊο Οργανϊςεων Παραγωγϊν και Ομάδων δυνάμει του 
άρκρου 7 παράγραφοσ 1 τθσ υπ’ αρ. 397/18235/2017 απόφαςθσ (Β` 601) . 
 

  

 
18. Ε 

Είμαι Νομικό Πρόςωπο που ζχω τθ διαχείριςθ κλθροδοτθμάτων. Μπορώ να υποβάλω 
θλεκτρονικά διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για νομικά πρόςωπα μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα; 
 

 Α 
 Ναι. Μπορϊ να υποβάλω τθ διλωςθ θλεκτρονικά, αρκεί να ζχω μόνο ζνα (1) 

κλθροδότθμα.  

 Σα Ν.Π. που ζχουν τθ διαχείριςθ κλθροδοτθμάτων (κεφαλαίων αυτοτελοφσ 
διαχείριςθσ) κα υποβάλουν διαφορετικό Ε2 για κάκε κλθροδότθμα. Επομζνωσ 
όςα Ν.Π. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ζχουν περιςςότερα του ενόσ 
κλθροδοτιματα κα πρζπει να υποβάλουν τθ διλωςθ χειρόγραφα ςτθν αρμόδια 
Δ.Ο.Τ. 

χετ. ΠΟΛ. 1044/2015  
«Περαιτζρω, επιςθμαίνεται ότι ςτθν ίδια ζννοια των νομικϊν οντοτιτων εμπίπτουν 
καταρχιν τα κλθροδοτιματα που αποτελοφν κεφάλαια αυτοτελοφσ διαχείριςθσ και 
ςτεροφνται νομικισ προςωπικότθτασ (άρκρο 96 α.ν. 2039/1939 και νυν άρκρο 50 παρ. 2 
του Ν. 4182/2013 ), κακϊσ και οι ειδικοί λογαριαςμοί των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 
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που ςυνιςτϊνται για τθν αξιοποίθςθ των κονδυλίων επιςτθμονικισ ζρευνασ, 
εκπαίδευςθσ, κ.λπ. Ωςτόςο, δεδομζνου ότι τα πιο πάνω κλθροδοτιματα και οι ειδικοί 
λογαριαςμοί δεν αποτελοφν αυτοτελι νομικά πρόςωπα (αρικ. 74/2004 και 354/2003 
γνωμοδοτιςεισ του Ν..Κ.) και θ περιουςία τουσ περιζρχεται ςτα νομικά πρόςωπα υπζρ 
των οποίων ζχει καταλθφκεί ι ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα, κατά περίπτωςθ, με τθν 
παροφςα γίνεται δεκτό ότι οι πιο πάνω νομικζσ οντότθτεσ δεν ζχουν αυτοτελι 
φορολογικι υποχρζωςθ, αλλά τα ειςοδιματά τουσ φορολογοφνται ςτο όνομα των 
προςϊπων τθν περιουςία των οποίων προςαυξάνουν, με βάςθ τθν προβλεπόμενθ για 
τα τελευταία φορολογικι μεταχείριςθ.» 
 

  

 
19. Ε 

Πότε και πώσ επιλζγω τον τρόπο πλθρωμισ του φόρου; 

 Α 
Θ επιλογι του τρόπου πλθρωμισ, εφάπαξ ι με δόςεισ, γίνεται μετά τθν οριςτικι 
υποβολι τθσ διλωςθσ και τθν ζκδοςθ τθσ ταυτότθτασ οφειλισ, κάνοντασ χριςθ του 
τρόπου πλθρωμισ που διακζτει θ Α.Α.Δ.Ε. με κάρτα ι με τισ ςυνεργαηόμενεσ Σράπεηεσ 
και τα ΕΛ.ΣΑ. Ειδικότερα, ορίηεται ότι θ καταβολι του φόρου γίνεται ςε ζξι (6), κατ’ 
ανϊτατο όριο, ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ από τισ οποίεσ θ πρϊτθ καταβάλλεται μζχρι 
τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ τθσ διλωςθσ και οι υπόλοιπεσ πζντε (5) μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 
των πζντε (5) επόμενων μθνϊν. Θ καταβολι του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πζραν 
του ίδιου φορολογικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου υποβλικθκε θ διλωςθ. 
Για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που ζχουν λυκεί ι ζχουν τεκεί υπό 
εκκακάριςθ θ καταβολι του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από τθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ.  
Ειδικά για τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020 των νομικϊν 
προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων, των οποίων το φορολογικό ζτοσ λιγει τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2020, θ καταβολι του φόρου πραγματοποιείται ςε οκτϊ (8) ιςόποςεσ 
μθνιαίεσ δόςεισ, από τισ οποίεσ οι δφο πρϊτεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι τθν 
τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Αυγοφςτου 2021 και θ κακεμία από τισ επόμενεσ 
μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των ζξι (6) επόμενων μθνϊν (παρ.64 άρκρου 72 
ν.4172/2013, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 30 του ν.4797/2021). 
ασ γνωςτοποιοφμε ότι, πλζον, από τθ Τπθρεςία μασ, «Προςωποποιθμζνθ 
Πλθροφόρθςθ», ζχετε τθ δυνατότθτα να εκτυπϊνετε τθν ταυτότθτα οφειλισ και να 
ενθμερϊνεςτε για τθν οφειλι ςασ. 
Επιςιμανςθ: Από το φορολογικό ζτοσ 2015 και επόμενα δεν προβλζπεται ζκπτωςθ ςε 
περίπτωςθ εφάπαξ καταβολισ του φόρου. 
 

  

 
20. Ε Πωσ κα υποβάλω διλωςθ ςε περίπτωςθ που το νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα 

τίκεται ςε εκκακάριςθ ι διακόπτει τισ εργαςίεσ του μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2020 
και πριν τθν ζναρξθ τθσ υποβολισ των δθλώςεων με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου 
επικοινωνίασ (TAXISnet) ; 
 

 Α ε μια τζτοια περίπτωςθ  θ διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω TAXISnet) ςτα ιδθ 
διακζςιμα από το προγενζςτερο φορολογικό ζτοσ ζντυπα (Ν - Ε2 - Ε3). τα ίδια ζντυπα 
υποβάλλονται και τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ (ςχετ. Α 1101/2020). 

  

 
21. Ε 

Σι ςυμβαίνει όταν παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία πλθρωμισ (βάςει τθσ 
Σαυτότθτασ Οφειλισ) χωρίσ να ζχει καταβλθκεί ο φόροσ ςτθν Σράπεηα; 
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 Α 
Με τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ, αυτι κεωρείται παραλθφκείςα και ο φόροσ 
βεβαιϊνεται ςτισ προβλεπόμενεσ από το ν. 4172/2013 δόςεισ. Αν παρζλκει θ 
θμερομθνία καταβολισ οποιαςδιποτε δόςθσ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 
53 του ν. 4174/2013 (τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 
το ν. 4223/2013. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ οφειλζσ, επιλζξτε τα 
«τοιχεία Οφειλϊν εκτόσ Ρφκμιςθσ» από τθν Προςωποποιθμζνθ Πλθροφόρθςθ. 
 

  

 
22. Ε 

Ζχω καταχωριςει όλα τα ποςά ςτουσ κωδικοφσ τθσ φόρμασ τθσ διλωςθσ και κζλω να 
προχωριςω ςτθν οριςτικι Τποβολι τθσ. Πώσ κα υποβάλω τθ διλωςθ; 

 Α 
Θ επιλογι τθσ «Τποβολισ» είναι ενεργι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ τθσ φόρμασ τθσ διλωςθσ. 

  

 
23. Ε 

ε περίπτωςθ υποβολισ εκπρόκεςμθσ διλωςθσ τι πρόςτιμα επιβάλλονται; 

 Α 
ε περίπτωςθ υποβολισ διλωςθσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ νόμιμθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ το TAXISnet κα υπολογίςει αυτόματα τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ 
καταβολισ βάςει του άρκρου 53 του ν. 4174 /2013. Επίςθσ, κα επιβλθκοφν τα αυτοτελι 
πρόςτιμα που προβλζπονται από το άρκρο 54 του ν. 4174 /2013 τα οποία κα 
βεβαιωκοφν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. φορολογίασ ςασ και όχι τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ 
τθσ διλωςθσ. 
 

  

 
24. Ε 

Ποια ζντυπα ςυνυποβάλλονται, θλεκτρονικά, μαηί με το ενιαίο ζντυπο; 

 Α 
Σα ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα είναι θ κατάςταςθ οικονομικϊν ςτοιχείων από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (ζντυπο Ε3) (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κατάςταςθσ 
φορολογικισ αναμόρφωςθσ), κακϊσ και θ αναλυτικι κατάςταςθ για τα μιςκϊματα 
ακίνθτθσ περιουςίασ  (ζντυπο Ε2), εφόςον βζβαια το Ν.Π ζχει ειςοδιματα από 
εκμίςκωςθ ακινιτων. Σα λοιπά δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν οικεία 
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, δεν ςυνυποβάλλονται, αλλά φυλάςςονται για τον 
ζλεγχο. 
 

  

 
25. Ε 

Πότε ςυνυποβάλλεται το ζντυπο Ε2; 

 Α 
Σο ζντυπο Ε2 ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά, εφόςον ζχουν ςυμπλθρωκεί ποςά ςτουσ 
κωδικοφσ 200, 209, 210, 211, 215 και 199 του Πίνακα 3Α4. Σο ποςό του κωδικοφ 198 
ςτον πίνακα 3Α4, κα ςυγκρίνεται με το ςφνολο των ποςϊν που ζχουν καταχωρθκεί ςτο 
ζντυπο Ε2 και ςε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά, κα ηθτείται από τον υποβάλλοντα τθ 
διλωςθ θ διόρκωςθ τθσ διαφοράσ πριν ςυνεχίςει τθ διαδικαςία. 
 

  

 
26. Ε 

Πότε ςυνυποβάλλεται το ζντυπο Ε3; 

 Α 
ε κάκε περίπτωςθ. 
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27. Ε 
Πώσ κα ςυνυποβάλλω το Ε3 και το Ε2 (εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ για το δεφτερο); 

 Α 
Σο Ε3 και το Ε2 πρζπει να υποβλθκοφν από τθν ίδια εφαρμογι όπου υποβάλλεται και το 
νζο ενιαίο ζντυπο και όχι από τα ελεφκερα προγράμματα που απευκφνονται προσ τουσ 
πολίτεσ. Θ εκτφπωςθ όλων των εντφπων γίνεται μζςα από τθν εφαρμογι. 
 

  

 
28. Ε 

Μπορώ να υποβάλω τροποποιθτικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ μζςω TAXISnet; 

 Α 
Οι πάςθσ φφςεωσ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ υποβάλλονται 
υποχρεωτικά μζςω διαδικτφου. 
 

  

 
29. Ε 

Ποιοί ζχουν τθ δυνατότθτα υποβολισ τροποποιθτικισ διλωςθσ εντφπου Ν; 

 Α 
Όςοι ζχουν υποβάλλει τθν αρχικι διλωςθ Ν μζςω TAXISnet. 
 

  

 
30. Ε 

Θζλω να υποβάλω τροποποιθτικι διλωςθ Φ.Ε.Ν.Π για προθγοφμενα οικ. ζτθ, π.χ. 
οικ. 2015 (υπερδωδεκάμθνθ με ζναρξθ διαχ/κισ μζςα ςτο 2013), οικ.2014, οικ. 2013 
κ.ο.κ με βάςθ τα ζντυπα Φ01-010, Φ01-012, ΦΟ1-013, Ε5. Τπάρχει αντίςτοιχθ 
εφαρμογι ςτο TAXISnet; 
 

 Α 
ΟΧΙ. Θ εφαρμογι υποβολισ τροποποιθτικϊν δθλϊςεων Φ.Ε.Ν.Π αφορά αποκλειςτικά 
ςτο Ζντυπο Ν από το φορ. ζτοσ 2014 (διαχ/κι περίοδοσ από 01/01/2014 και ζπειτα 
βάςει ν.4172/2013). Εάν κζλετε να υποβάλλετε τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Φ.Ε.Ν.Π για 
οικ. ζτθ μζχρι και οικ. ζτοσ 2015 (υπερδωδεκάμθνθ) βάςει των εντφπων Φ01-010, Φ01-
012, Φ01-013, Ε5, κα πρζπει να υποβάλλετε χειρόγραφα τθ ςχετικι διλωςθ ςτθ Δ.Ο.Τ. 
φορολογίασ ςασ. 
 

  

 
31. Ε 

Πώσ ςυνυποβάλλονται τα ζντυπα Ε2 και Ε3 ςε περίπτωςθ τροποποιθτικισ διλωςθσ; 

 Α 
Σα ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα Ε2 και Ε3 υποβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ, ζςτω και αν 
δεν υπάρχει μεταβολι ςτα δεδομζνα των εντφπων. Επιλζγουμε από τθν υποβολι 
τροποποιθτικισ το αντίςτοιχο ζντυπο, το ςφςτθμα μασ εμφανίηει τα δεδομζνα τθσ 
αρχικισ διλωςθσ και μετά οριςτικοποιοφμε ι τροποποιοφμε ανάλογα. 
Προςοχι: Σισ μεταβολζσ ςτο ζντυπο Ε3, οι οποίεσ τυχόν προκφπτουν, τισ καταχωροφμε 
χειρόγραφα και ςτο ζντυπο Ν (δεν μεταφζρονται αυτόματα όπωσ ςτθν αρχικι). 
Αντίκετα οι μεταβολζσ ςτο Ε2 κα ελεγχκοφν για τθν ορκι μεταφορά τουσ ςτο ζντυπο Ν. 

  

 
32. Ε 

Σι γίνεται εάν θ τροποποιθτικι διλωςθ επθρεάηει τον Πίνακα Κατανομισ κερδών 
ςτουσ εταίρουσ/μζλθ Ν.Π. που τθροφν απλογραφικά βιβλία (πίνακασ 1, ςελ 4 εντφπου 
Ν); 

 Α 
Εάν τα αποτελζςματα τθσ τροποποιθτικισ επθρεάηουν τον πίνακα 1 τότε αυτόσ 
διορκϊνεται χειρόγραφα. 
 

  

 
33. Ε 

Σι γίνεται όταν το χρεωςτικό αποτζλεςμα τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ είναι 
μεγαλφτερο εκείνου -τθσ αρχικισ διλωςθσ; 
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 Α 
ε αυτι τθν περίπτωςθ προκφπτει μια ταυτότθτα οφειλισ με τθ διαφορά του φόρου. 

  

 
34. Ε 

Σι γίνεται όταν το χρεωςτικό αποτζλεςμα τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ είναι  
μικρότερο εκείνου  τθσ αρχικισ διλωςθσ; 

 Α 
Θ διαφορά δθμιουργεί πιςτωτικό υπόλοιπο το οποίο εκκακαρίηεται από τθ Δ.Ο.Τ. 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ 
ελζγχου. 
 

  

 
35. Ε 

Σι γίνεται όταν το πιςτωτικό αποτζλεςμα τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ είναι 
μικρότερο εκείνου τθσ αρχικισ διλωςθσ; 

 Α 
ε αυτι τθ περίπτωςθ δθμιουργείται ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ με τθ διαφορά, 
ο οποίοσ κα εμφανιςτεί ςτθν "προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ" και το πιςτωτικό τθσ 
αρχικισ διλωςθσ κα εκκακαρίηεται από τθ Δ.Ο.Τ., ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Φορολογικισ Διοίκθςθσ και τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου, με θμερομθνία 
ςυμψθφιςμοφ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αρχικισ διλωςθσ (από τθν οποία 
προζκυψε). 
 

  

 
36. Ε 

Σι γίνεται όταν θ αρχικι διλωςθ είναι πιςτωτικι και θ τροποποιθτικι διλωςθ 
χρεωςτικι; 

 Α 
ε αυτι τθν περίπτωςθ δθμιουργείται ταυτότθτα οφειλισ για το χρεωςτικό ποςό τθσ 
τροποποιθτικισ διλωςθσ και ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ για το πιςτωτικό τθσ 
αρχικισ διλωςθσ το οποίο κα εμφανίηεται ςτθν "προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ". 
Σο πιςτωτικό τθσ αρχικισ διλωςθσ κα εκκακαρίηεται από τθ Δ.Ο.Τ., ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου, με 
θμερομθνία ςυμψθφιςμοφ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αρχικισ διλωςθσ (από τθν 
οποία προζκυψε). 

  

 
37. Ε 

Η αρχικι πιςτωτικι διλωςθ είναι ςε κατάςταςθ για ζλεγχο. Σι γίνεται με τθν 
τροποποιθτικι διλωςθ; 

 Α 
Θ αρχικι διλωςθ ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ επιςτροφισ που προβλζπουν οι 
διαδικαςίεσ του ελζγχου. 
Θ τροποποιθτικι διλωςθ εκκακαρίηεται ανεξάρτθτα από τθν αρχικι διλωςθ, δθλαδι 
βεβαιϊνονται τυχόν χρεωςτικά ποςά φόρου ι εκκακαρίηονται τυχόν πιςτωτικά 
υπόλοιπα ςτθ Δ.Ο.Τ. ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και τισ 
ςχετικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου. 
 

  

 
38. Ε 

Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςισ μου δεν ζχει παρζλκει ακόμα και 
ενώ ζχω υποβάλλει τθν αρχικι διλωςθ, επικυμώ να υποβάλλω και τροποποιθτικι 
διλωςθ. Σι πρζπει να κάνω; 
 

 Α 
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19 του ν. 4174/2013, "αν ο 
φορολογοφμενοσ υποβάλει τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ αρχικισ διλωςθσ, τότε και θ τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ επζχει 
κζςθ αρχικισ διλωςθσ και κεωρείται ότι και οι δυο, αρχικι και τροποποιθτικι ζχουν 
υποβλθκεί εμπρόκεςμα". 
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39. Ε 

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

 Α 
Ναι, με τθν υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ. 

  

 
40. Ε 

Πώσ γίνεται θ κατανομι των αφορολόγθτων ποςών που ειςπράττουν τα νομικά 
πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν απλογραφικά βιβλία ςτα μζλθ τουσ; 

 Α 
Όπωσ αναφζρεται ςτθν Ε. 2122/2021 εγκφκλιο, θ κατανομι κερδϊν γίνεται με βάςθ τα 
κζρδθ που προκφπτουν από τα βιβλία τθσ εταιρείασ (κωδικοφσ 016 και 100) 
αφαιρουμζνου του φόρου ειςοδιματοσ που αναλογεί (κωδικόσ 004) κατά το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ των μελϊν ςτθν υπόψθ εταιρεία.  
 
Σα αφορολόγθτα ποςά που ειςπράττει το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα, όπωσ 
για παράδειγμα θ αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ, αφαιροφνται από τα φορολογθτζα 
κζρδθ με τθν καταχϊρθςι τουσ ςτον αντίςτοιχο κωδικό, (π.χ. κωδικόσ 482) χωρίσ αυτά 
να λαμβάνονται υπόψθ ςτθν κατανομι των κερδϊν ςτα μζλθ, κακόςον θ απαλλαγι 
περιορίηεται ςτα νομικά πρόςωπα/ νομικζσ οντότθτεσ και όχι ςτα μζλθ αυτϊν.  
 
Επίςθσ, όπωσ προκφπτει από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 47 του ν.4172/2013 
για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν απλογραφικά βιβλία 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 21 ζωσ και 28 του Κεφαλαίου Γ' του Μζρουσ 
Δεφτερου, ωσ εκ τοφτου δεν εφαρμόηεται το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 
του ΚΦΕ για τα αφορολόγθτα ποςά που ειςπράττουν. 

 


