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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/16.9.1994 τ.Α’).
β.
Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994.
γ.
Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994.
δ.
Τις διατάξεις της αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 τ.Β’) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία ανατέθηκαν
αρµοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών.
ε.
Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
Αποφασίζουµε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.
Ορίζουµε όπως, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
οικον. έτους 2005 των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης,
συνεταιρισµών, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ή οργανισµών και αλλοδαπών
επιχειρήσεων έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα (Φ-Ο1.010) το οποίο επισυνάπτεται ως
παράρτηµα «Α» της παρούσας.
2.
Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται
µαζί µε αυτή:
α.
Αντίγραφο του ισολογισµού, της κατάστασης λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης
και της κατάστασης λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης, νόµιµα υπογραµµένα.
β.
Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγµατοποιούµενων σε κάθε διαχειριστική χρήση
επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόµων (ν.δ.
4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1262/1982, ν. 1892/1990 και ν.2601/1998).
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γ.
Την προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του ν.
2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του
ίδιου νόµου που έχουν ολοκληρωθεί.
δ.
Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εµφανίζεται το είδος των δαπανών,
κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε µέσα στη χρήση 2004 για την
πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του ν. 2601/1998, προκειµένου να καλυφθεί:
αα) το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων του άρθρου 22 του ν.
1828/1989, που έχει σχηµατισθεί από τα αδιανέµητα κέρδη του οικ. έτους 2002,
ββ) το ειδικό αποθεµατικό επενδύσεων του άρθρου 22 του ν.1828/1989, που έχουν
σχηµατίσει οι προελθούσες από µετασχηµατισµό ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες ή εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης από τα αδιανέµητα κέρδη του οικ. έτους 2003 και 2004, βάσει της
παρ.7 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54Α’) και
γγ) το αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων που ορίζεται από την παρ.11 του
άρθρου 2 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15Α’) και έχει σχηµατισθεί από τα αδιανέµητα κέρδη, του
οικον. έτους 2004.
ε.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ' προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και
στοιχεία του Κ.Β.Σ.
στ.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, για το ειδικό αποθεµατικό επενδύσεων του
άρθρου 22 του ν.1828/1989, που έχουν σχηµατίσει οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες ή
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης από τα αδιανέµητα κέρδη της κλειόµενης διαχειριστικής
χρήσης, βάσει της παρ.7 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54Α’), η οποία θα
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
αα.
Στοιχεία (επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ, αντικείµενο εργασιών) των συγχωνευθεισών
ή απορροφηθεισών επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του Ν.∆.1297/1972 ή του
Ν.2166/1993, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού
ββ.
Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης
γγ.
Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηµατισµό τακτικού
αποθεµατικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση
δδ.
Το ποσό των κερδών που διανεµήθηκε µε οποιαδήποτε µορφή
εε.
Το ποσό των αδιανέµητων καθαρών κερδών της χρήσης και
στ.
Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηµατισµό του ειδικού
αυτού αποθεµατικού επενδύσεων.
ζ.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, για το ειδικό αποθεµατικό επενδύσεων της παρ.1
του άρθρου 2 του ν.3220/2004 που έχει σχηµατίσει η επιχείρηση από τα αδιανέµητα κέρδη
της κλειόµενης διαχειριστικής χρήσης, η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
αα.
Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης
ββ.
Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηµατισµό τακτικού
αποθεµατικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση
γγ.
Το ποσό των κερδών που διανεµήθηκε µε οποιαδήποτε µορφή
δδ.
Το ποσό των αδιανέµητων καθαρών κερδών της χρήσης και
εε.
Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηµατισµό του ειδικού
αυτού αποθεµατικού επενδύσεων.
η.
∆ύο (2) αντίτυπα του υποδείγµατος Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ».
θ.
Αναλυτική κατάσταση µισθωµάτων ακινήτων Ε2.
ι.
Απόσπασµα πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη πρόταση
διανοµής των κερδών.
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ια.
Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
ιβ.
Την αναφερόµενη στην 1057764/10466/Β0012/ΠΟΛ.1136/1998 διαταγή υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 για το ύψος των τόκων από έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου που
έχει αποκτήσει το νοµικό πρόσωπο µέσα στη χρήση 2004 και το ποσό του φόρου 10% που
αναλογεί σε αυτούς.
ιγ.
‘Εγγραφο εκπροσώπησης, προκειµένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
ιδ.
Την οριζόµενη από την περ. β’ της παρ. 1 της 1040801/750/Α0012/ΠΟΛ1123/
8.4.1997 Α.Υ.Ο. βεβαίωση του Προϊσταµένου της ∆ΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας
βρίσκεται το υποκατάστηµα, όταν το νοµικό πρόσωπο επικαλείται µείωση, κατά 40% του
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 118 του ν. 2238/1994
(νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων).
ιε.
Οι ανώνυµες εταιρείες που κάνουν χρήση µειωµένου συντελεστή φορολογίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.2992/2002, υποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε την οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία: αα) το
χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ή απορρόφησης των άλλων εταιρειών, καθώς και τις
διατάξεις του νόµου βάσει του οποίου έγινε ο µετασχηµατισµός, ββ) τα ίδια κεφάλαια της
κάθε µίας απορροφηθείσας εταιρείας καθώς και αυτής που τις απορρόφησε, δηλαδή της
εταιρείας που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας, γγ) ότι όλες οι µετασχηµατισθείσες
εταιρείες δεν έχουν καταστεί συνδεδεµένες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και µετά ή αν
έχουν καταστεί συνδεδεµένες από την 1η Ιανουαρίου 1997.
Η υπεύθυνη δήλωση µε τα πιο πάνω δηλούµενα στοιχεία υποβάλλεται και από τις
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες που εµπίπτουν στην
παρ.4 του άρθρου 9 του ν.2992/2002.
ιστ.
Οι τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν από 1 Ιανουαρίου 2002 και µετά καινούργια
δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα πρέπει να υποβάλουν κατάσταση στην οποία θα τα
εµφανίζουν, τα ακαθάριστα έσοδα που προήλθαν από τα έργα αυτά, καθώς και τα
αντίστοιχα καθαρά τους κέρδη. Στην ίδια κατάσταση θα εµφανίζονται χωριστά τα ίδια
στοιχεία των έργων που είχαν αναλάβει µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2001.
ιζ.
Οι οικοδοµικές επιχειρήσεις:
αα. Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδοµών, των οποίων η ανέγερση άρχισε µέσα στο
έτος 2004
ββ. Αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων της παρ.1 του άρθρου 34
του ν.2238/1994, που προέκυψαν µέσα στη διαχειριστική περίοδο 2004 από την
πώληση κάθε µίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε
οικοδοµή, η ανέγερση της οποίας άρχισε µέσα στο έτος 2004
γγ. Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδοµών, των οποίων η ανέγερση άρχισε µέσα στα
έτη 2002 και 2003 µε το αντίστοιχο έτος αποπεράτωσης αυτής
δδ. Αναλυτική κατάσταση προσδιορισµού των τεκµαρτών κερδών, που προέκυψαν
µέσα στη διαχειριστική περίοδο 2004 από πωλήσεις οικοδοµών των οποίων η
ανέγερση είχε αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.
ιη.
Τη δήλωση «∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο
αντίτυπα, όταν το νοµικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια µηχανήµατα, για τα οποία
οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94Α’).
ιθ.
∆ύο (2) αντίτυπα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), για τα ακίνητα που κατά την
01.01.2005, τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 είχαν
εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε αυτά,
εφόσον τα έντυπα αυτά δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.
Ορίζουµε όπως, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
οικον. έτους 2005 των ηµεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία λειτουργούν έχει ως το σχετικό υπόδειγµα
(Φ-01.011) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτηµα «Β» της παρούσας.
2.
Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται µαζί µε
αυτή και τα οποία είναι τα ίδια µε αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, η’, θ’, ι’, ια’,
ιβ’, ιγ’, ιε’ και ιθ' της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από τόκους
οµολογιακών δανείων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποκτήθηκαν µέσα στη χρήση 2004 και
το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1.
Ορίζουµε όπως για το οικονοµικό έτος 2005 ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το
σχετικό υπόδειγµα (Φ.01.012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτηµα «Γ» της παρούσας.
2.
Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται
µαζί µε αυτή:
α. Αναλυτική κατάσταση µισθωµάτων οικοδοµών - γαιών, Ε2.
β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κτλ. και του φόρου που παρακρατήθηκε,
κατά περίπτωση, για αυτά.
γ. ∆ύο (2) αντίτυπα του εντύπου «Μηχανογραφικό ∆ελτίο Οικονοµικών
Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών» (έντυπο Ε3), εφόσον συντρέχει
περίπτωση.
δ. ∆ύο (2) αντίτυπα του εντύπου «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (περίπτ. β’ παραγρ. 2
του άρθρου 107 του ν. 2238/1994) (παράρτηµα «∆»).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
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