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1. Ε 
Είμαι ήδη εγγεγραμμζνοσ χρήςτησ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω 
ηλεκτρονικά τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν ή ςυντάξεων; 

 Α 
Για τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ δεν απαιτείται διαδικαςία εγγραφισ, αλλά 
ιςχφουν οι κωδικοί πρόςβαςθσ (username και κωδικόσ) που ιδθ χρθςιμοποιοφνται. 
Τα 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 του αρχείου 
βεβαιϊςεων αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα από τθν εφαρμογι των 
εξουςιοδοτιςεων του TAXISnet. 
Τα Φυςικά Πρόςωπα που ζχουν εγγραφεί ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μετά τισ 
6/12/2010 ι ζχουν πιςτοποιθκεί εκ νζου, εάν επικυμοφν το αρχείο βεβαιϊςεων 
αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα να υποβάλλεται από λογιςτι ι λογιςτικό 
γραφείο, κα πρζπει να εξουςιοδοτιςουν το λογιςτι ι το λογιςτικό γραφείο από τθν 
εφαρμογι των εξουςιοδοτιςεων του TAXISnet. 

  

 
2. Ε 

Ποιοι υποβάλλουν βεβαιϊςεισ ειςοδημάτων από μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα; 

 Α 
Όςοι 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 το 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 
Α.1275/2021. Υποχρζωςθ υπάρχει και για τα ποςά που ειδικότερα ορίηονται ςτο άρκρο 6 
τθσ Α.1275/2021, τα οποία δεν αποτελοφν πλθρωμζσ υποκείμενεσ ςε παρακράτθςθ. Η 
υποχρζωςθ αυτι δεν υπάρχει ςτισ περιπτϊςεισ ειςοδθμάτων από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα που δεν περιλαμβάνονται ςτον Πίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

  

 
3. Ε 

Πότε πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιϊςεων από μερίςματα, τόκουσ, 
δικαιϊματα; 

 Α   
Για το φορολογικό ζτοσ 2021 ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ορίηεται θ 28η 
Φεβρουαρίου 2022. 

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. 
Διευκρινίηεται ότι ωσ θμερομθνία υποβολισ, κεωρείται θ θμερομθνία αποδοχισ και 
επιτυχοφσ καταχϊρθςθσ αυτϊν ςτο ςφςτθμα υποβολισ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων του 
myAADE με αυτόματθ απόδοςθ ςτον αποςτολζα - υπόχρεο μοναδικοφ αρικμοφ 
καταχϊρθςθσ.  
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Οι εμπλεκόμενοι φορείσ – επιχειριςεισ, παρακαλοφνται να υποβάλουν το ςχετικό αρχείο 
των βεβαιϊςεων όςο το δυνατόν ςυντομότερα προκειμζνου θ ροι τθσ υποβολισ των 
δθλϊςεων από τουσ φορολογοφμενουσ να ολοκλθρωκεί ομαλά. 

  

 
4. Ε 

Αν οριςτικοποιήςω μια δήλωςη ςτο myAADE και διαπιςτϊςω κάποιο λάθοσ, ζχω 
δυνατότητα διόρθωςησ μζςω myAADE; 

 Α 
Ναι, ςε περίπτωςθ υποβολισ λάκουσ αρχείου ζχετε τθ δυνατότθτα να υποβάλετε νζο 
αρχείο με τα ςωςτά ςτοιχεία. Σασ εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι το νζο διορκωμζνο αρχείο 
πρζπει αφενόσ να υποβλθκεί από τον ίδιο χριςτθ που υπζβαλε και το αρχικό και 
αφετζρου να περιζχει το ςφνολο των εγγραφϊν και όχι μόνο τισ διορκωμζνεσ εγγραφζσ. 

  

 
5. Ε 

Ποια είναι τα είδη αποδοχϊν που καταχωροφνται ςτο αρχείο βεβαιϊςεων 
ειςοδημάτων από μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα; 

 Α 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΜΕΡΙΜΑΣΩΝ, ΣΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 
Κωδικόσ 

υντ/τήσ 
παρ/ςησ 
φόρου 

(%) 

 
Είδοσ Ειςοδημάτων 

1. 5 Μερίςματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικϊν Οντοτιτων μθ 
ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν με διπλογραφικά 
βιβλία(εκτόσ προμεριςμάτων ΑΕ και προςωρινϊν απολιψεων 
ΕΠΕ-ΙΚΕ) 

2. 0 Μερίςματα Ν.Π. και Νομικϊν Οντοτιτων με απλογραφικά 
βιβλία(Δικαιοφχοι Φυςικά πρόςωπα)  

3. 15 Τόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι από δικαςτικζσ αποφάςεισ),  
εκτόσ τόκων που αποςτζλλονται βάςει τθσ ΠΟΛ. 1033/2014. 

4. 20 Δικαιϊματα (προ φόρου) που ειςπράττονται και δεν αφοροφν 
τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα  

  5. 0 Μερίςματα που απαλλάςςονται του φόρου (δικαιοφχοι 
φυςικά πρόςωπα) 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. 

  6.  0 Τόκοι που απαλλάςςονται του φόρου, εκτόσ από τουσ τόκουσ 
ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου και εντόκων γραμματίων 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου που αποςτζλλονται κατ’ εφαρμογι τθσ 
ΠΟΛ. 1033/2014 

  7.  Μερίςματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικϊν Οντοτιτων 
ειςθγμζνων ςε αλλοδαπά Χρθματιςτιρια 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/925
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/925
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/925
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
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  8. 5 Μερίςματα (προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλφτερο ι ίςο του 3% 
ανεξάρτθτα τθσ λιψθσ αμοιβισ που είναι παράλλθλα και 
μζλθ του Δ.Σ. 

  9. 5 Αμοιβζσ μελϊν ΔΣ Α.Ε που δεν ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό 
κεφάλαιο και προζρχονται από τα κζρδθ τθσ εταιρίασ 

  10.  Μερίςματα θμεδαπϊν πλοιοκτθτριϊν εταιριϊν που 
φορολογοφνται με τισ διατάξεισ του ν.4607/2019, κακϊσ και 
μερίςματα αλλοδαπϊν πλοιοκτθτριϊν εταιριϊν που 
φορολογοφνται με τισ διατάξεισ του ν.4607/2019 και που 
καταβάλλονται από γραφεία του άρκρου 25 του ν.27/1975 
που διαχειρίηονται τα πλοία τουσ 

  11.  Μερίςματα από θμεδαπζσ ναυλομεςιτικζσ εταιρίεσ τθσ 
περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 43 του 
ν.4111/2013, κακϊσ και ζκτακτεσ αμοιβζσ και 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 

  14.  Κεφαλαιοποίθςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν με βάςθ τισ 
διατάξεισ των παρ.1 των άρκρων 71Β και 71Γ του ν.4172/2013 

  15.  Κεφαλαιοποίθςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν με βάςθ τισ 
διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 71Β του ν.4172/2013 

   
6. Ε 

Ζχουμε κάποια αλλαγή ςτισ προδιαγραφζσ του αρχείου; 

 Α 
Ναι. Θα χρειαςτεί να κατεβάςετε από τθ ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. τθν επικαιροποιθμζνθ 
εφαρμογι του φορολογικοφ ζτουσ 2021. Σασ υπενκυμίηουμε ότι το αρχείο απαιτείται να 
είναι ςυμπιεςμζνο. 

  

 
7. Ε 

Πϊσ μπορϊ να δημιουργήςω το αρχείο με τα ςτοιχεία των βεβαιϊςεων ειςοδημάτων 
από μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα; 

 Α 
Για τθ δθμιουργία του αρχείου, υπάρχει διακζςιμθ εφαρμογι  ςτο πεδίο «Υπθρεςίεσ 
προσ επιχειριςεισ», επιλζγοντασ «Φορολογικζσ Υπθρεςίεσ», ςτθν ενότθτα «Δθλϊςεισ 
παρακρατοφμενων και προκαταβλθτζων φόρων» είναι διακζςιμθ θ επιλογι «Υποβολι 
Διλωςθσ Βεβαίωςθσ Αποδοχϊν ι ςυντάξεων, Βεβαίωςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα, Βεβαίωςθσ από μερίςματα-τόκουσ-δικαιϊματα». Στο ίδιο ςθμείο τθσ 
ιςτοςελίδασ υπάρχουν και ςχετικζσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
εφαρμογισ. 

  

 
8. Ε 

Μπορϊ να υποβάλω τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν ή ςυντάξεων φορολογικοφ ζτουσ 2021 
με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίςχυε για το φορολογικό ζτοσ 2020 – χρήςη 
2020); 

 Α 
Όχι, πρζπει απαραιτιτωσ θ δθμιουργία του αρχείου βεβαιϊςεων αποδοχϊν ι 
ςυντάξεων να γίνει με το καινοφριο πρόγραμμα φορολογικοφ ζτουσ 2021. 

  

 
9. Ε Ζχω υποβάλει δηλϊςεισ απόδοςησ παρακρατουμζνου φόρου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τησ Α.1100/2019. Θα πρζπει να υποβάλλω ετήςιο αρχείο ςφμφωνα με την 
Α.1275/2021; 
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 Α Σφμφωνα με τθν περ. γϋ τθσ παρ. 10 του άρκρου 5 τθσ Α.1275/2021 απόφαςθσ για τουσ  
κωδικοφσ ειςοδθμάτων του Παραρτιματοσ 3 που αφοροφν μερίςματα, τόκουσ και 
δικαιϊματα, υπάρχει υποχρζωςθ για υποβολι ετιςιου αρχείου, από τουσ: 
i) καταβάλλοντεσ πλθρωμζσ μεριςμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δεν είναι 
υπόχρεοι ςε υποβολι προςωρινισ διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με 
αναλυτικζσ εγγραφζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία Α.1100/2019 
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ  ΑΑΔΕ,  

ii) φορείσ Δθμοςίου και λοιποφσ φορείσ  που εποπτεφονται από τθν ΕΑΠ μζχρι και τθν 
31.12.2021,ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που ζχουν υποβάλει προςωρινζσ δθλϊςεισ 
απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με αναλυτικζσ εγγραφζσ για μερίςματα, τόκουσ και 
δικαιϊματα, οι οποίοι ζχουν τθν υποχρζωςθ υποβολισ ετιςιου αρχείου,   

iii) φορείσ που εποπτεφονταν για οριςμζνο διάςτθμα μζςα ςτο 2021 από τθν ΕΑΠ, οι 
οποίοι υποβάλλουν τα ςτοιχεία τθσ παρ.1 (ετιςιο αρχείο) για το διάςτθμα αυτό 
(1.1.2021 ζωσ θμερομθνία ενθμζρωςθσ τθσ ΕΑΠ για τθν παφςθ εποπτείασ), ενϊ για το 
υπόλοιπο διάςτθμα ζτουσ 2021 δεν κα υποβάλλουν τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1(ετιςιο 
αρχείο), κακόςον για το τελευταίο αυτό διάςτθμα υποβάλλουν μόνο δθλϊςεισ 
απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με αναλυτικζσ εγγραφζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
με τθν υπό ςτοιχεία Α.1100/2019 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 

iv) καταβάλλοντεσ πλθρωμζσ μεριςμάτων, τόκων και δικαιωμάτων  για τισ οποίεσ εκ του 
νόμου δεν προκφπτει φόροσ προσ απόδοςθ και οι οποίεσ δεν υποβλικθκαν ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία Α.1100/2019 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, όπωσ ιςχφει και 
ιδιαίτερα από τουσ καταβάλλοντεσ πλθρωμζσ των κωδικϊν 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 του 
Παραρτιματοσ 3 τθσ παροφςασ. 

Για τα ςτοιχεία που αποςτζλλονται μζςω θμεδαποφ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςε 
εφαρμογι τθσ ΠΟΛ. 1033/2014 δεν υποβάλλεται ετιςιο αρχείο.  
Οι λοιποί υπόχρεοι ςε υποβολι προςωρινισ διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενου 
φόρου με αναλυτικζσ εγγραφζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία 
Α.1100/2019 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, όπωσ ιςχφει, δεν υποβάλλουν ετιςιο αρχείο. 

   

10. Ε Αποςτζλλονται  τα προμερίςματα ΑΕ και οι προςωρινζσ απολήψεισ ΕΠΕ και ΙΚΕ που 
καταβλήθηκαν εντόσ του 2020; 

 Α Οι υπόχρεοι που κατζβαλαν εντόσ του 2020  προμερίςματα ΑΕ ι προςωρινζσ 
απολιψεισ ΕΠΕ και ΙΚΕ και τα ζχουν ςτείλει  με  δθλϊςεισ απόδοςθσ φόρου  
με αναλυτικζσ εγγραφζσ ςφμφωνα με τθν Α1100/2019 το 2020, δεν 
υποχρεοφνται ςε ετιςιο αρχείο βεβαιϊςεων μεριςμάτων φορολογικοφ ζτουσ 
2021 (Α 1275/2021). 

 


