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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1235  
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες συµπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης. 
 
Με τον ν. 3842/2010 µε τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» καθιερώθηκαν σηµαντικές 
αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα της χώρας. Μια σηµαντική αλλαγή που αφορά 
άµεσα τους λογιστές - φοροτεχνικούς, είναι αυτή που προβλέπεται µε την παράγραφο 
9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010. Με τη διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 σχετικά µε την ευθύνη και τις 
αρµοδιότητες του λογιστή φοροτεχνικού. 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 όπως ισχύει: « Ο 
λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή µεταφορά των οικονοµικών 
δεδοµένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη 
συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα 
τηρούµενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναµόρφωση 
των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει 
αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος. Το περιεχόµενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύµφωνα 
µε το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος δηλώνεται 
ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι 
δηλώσεις παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων. 
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός 
υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα έντυπα ή 
καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά µε τις οικείες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές 
φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας 
τους ή της έδρας του επαγγέλµατος τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρµόδια 
∆.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθµό µητρώου της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος τους και την κατηγορία της άδειάς τους.» 
 
∆ηλαδή µε τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι, 



 

 

 πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς 
τη συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν 
κατά τη µεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά 
περίπτωση δηλώσεις, και για την ορθή φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων 
µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των 
δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων. 
 
Με την ΠΟΛ.1053/24.3.2011 έχουν δοθεί οδηγίες ούτως ώστε το σύνολο που 
προκύπτει από τη φορολογική αναµόρφωση να µεταφέρεται: 
 
1) για τις ατοµικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 
του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα µε την 
δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 565 και 566 του υποπίνακα η' του πίνακα ΣΤ' 
της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3. 
 
2) για τις ατοµικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 
του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις «Σηµειώσεις 
Φορολογουµένου» , της τέταρτης σελίδας του ίδιου εντύπου, θα αναγράφεται το 
συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την κατάσταση αναµόρφωσης (ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ:................... ΕΥΡΩ ), µε την σηµείωση 
ότι για τους τελευταίους (υπόχρεοι παραγρ. 4 άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στη συνέχεια θα 
µεταφέρεται στον κωδ. 022 της δεύτερης σελίδας του εντύπου Ε5. Στην περίπτωση 
αυτή δεν χρειάζεται να συµπληρωθούν οι υπόλοιποι κωδικοί 018, 019, 020, 450, 021, 
και 023 της ίδιας σελίδας. 
 
Σηµειώνεται ότι η παραπάνω κατάσταση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µέσω 
διαδικτύου και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής θα ορισθεί µε νεώτερη απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, όταν αναρτηθεί η νεώτερη, πιο πλήρης και αναλυτική 
εφαρµογή από την ΓΓΠΣ, για διευκόλυνση όλων των φορολογουµένων. 
 
Ειδικότερα, οι µη εκπιπτόµενες δαπάνες που αναγράφηκαν στους κωδικούς της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2011 θα πρέπει να αναγράφονται 
αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος, το περιεχόµενο της οποίας δεν είναι δεσµευτικό για τη φορολογούσα 
αρχή. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται και δηλώνεται από τους λογιστές - 
φοροτεχνικούς ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί 
ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των 
έµµεσων φόρων. Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Ειδικά όµως για το οικον. έτος 2011 (χρήση 2010) δεν συνυποβάλλεται λόγω της 
αρχικής εφαρµογής του µέτρου και της αναγκαιότητας ηλεκτρονικής υποβολής όπου 
απαιτούνται µηχανογραφικές εφαρµογές. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να είναι περισσότερο κατανοητή η 
συµπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης, κωδικοποιήσαµε τα 
συνηθέστερα ερωτήµατα και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες: 
 
1. Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα αναρτηθεί νεώτερη πιο πλήρης και αναλυτική εφαρµογή για 
διευκόλυνση όλων των φορολογουµένων. 



 

 

  
2. Οι φορολογούµενοι που έχουν ήδη υποβάλει την παραπάνω κατάσταση δεν 
απαιτείται να την υποβάλουν εκ νέου και ως εκ τούτου η δήλωσή που έχουν ήδη 
υποβάλει θεωρείται οριστικοποιηµένη. 
 
3. Εάν όµως υπάρχουν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διορθώσεις θα υποβληθεί νέα 
κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης την οποία και θα οριστικοποιούν. Με την 
υποβολή της νέας κατάστασης η παλαιά υποβληθείσα κατάσταση θα θεωρείται 
αυτοµάτως άκυρη. 
 
Α.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
1. Υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης έχουν όλοι οι 
επιτηδευµατίες και όλες οι εταιρίες που τηρούν βιβλία και στοιχεία. 
 
α) είναι υποχρεωτική η υπογραφή της κατάστασης και από τον λογιστή στην 
περίπτωση που η δήλωση φορολογίας έχει υπογραφεί από τον ίδιο τον λογιστή, 
 
β) υπογράφεται µόνο από τον επιτηδευµατία όταν η δήλωση έχει συνταχθεί από τον 
ίδιο τον επιτηδευµατία που δεν είχε βάσει του νόµου υποχρέωση υπογραφής της 
δήλωσης φορολογίας του από λογιστή. 
 
γ) Όταν υπάρχει µεταβολή λογιστή, µετά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος και ειδικά για φέτος (από το νέο έτος θα συνυποβάλλεται µε την 
δήλωση) υποχρέωση υποβολής έχει ο νέος λογιστής ή σε περίπτωση άρνησης ο ίδιος 
ο επιτηδευµατίας. 
 
2. Είναι υποχρεωτική η υποβολή κατάστασης αναµόρφωσης και για τις µηδενικές 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος. 
 
3. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής της κατάστασης για τις Ναυτικές Εταιρίες 
(ν.959/1979) και Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις (ν.89/1967) οι οποίες απαλλάσσονται 
υποβολής του Ε3 αλλά είναι υπόχρεες τήρησης βιβλίων. 
 
4. ∆εν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης για 
Ν.Π.∆.∆. (ιεροί ναοί, σχολεία, σωµατεία & ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). 
 
5. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης από 
τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος. 
 
6. Υποβάλλεται κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης και σε περίπτωση ζηµιάς .  
 
Β.) ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
 
1. Στην κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης περιλαµβάνονται µόνο οι 
παρακρατούµενοι και έµµεσοι οφειλόµενοι φόροι που αφορούν το χρονικό διάστηµα 
από 01.01.2010 έως 31.12.2010. 
 
2. Αναγράφονται όλοι οι παρακρατούµενοι και έµµεσοι φόροι σε κάθε περίπτωση 
όπως: Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., φόρος πληρωτέων µερισµάτων, χαρτόσηµο κτλ. 



 

 

  
3. Οι φόροι που αφορούν το έτος 2010 και έχουν βεβαιωθεί από τον έλεγχο µέχρι την 
υποβολή της κατάστασης αναµόρφωσης περιλαµβάνονται στην δεύτερη στήλη του 
πίνακα IV (αποδοθέντες ή δηλωθέντες). 
 
4. Στην στήλη του ΦΠΑ αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν µε έκτακτη 
δήλωση ΦΠΑ από µη ενταγµένους στο ΦΠΑ µόνο όταν πρόκειται για 
επιτηδευµατίες. 
 
5. Στην στήλη του ΦΠΑ θα συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει µετά 
από έλεγχο ή αυτοέλεγχο. 
 
6. Στην κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης αναγράφονται τα τεκµαρτά ποσά των 
ταξί και λεωφορείων που είναι ενταγµένα σε ΚΤΕΛ. 
 
7. Στην κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης αναγράφονται µόνο τα Ε.Ι.Χ. 
αυτοκίνητα για τις δαπάνες των οποίων διενεργείται φορολογική αναµόρφωση. 
 
8. Σε περίπτωση πώλησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, αυτά θα αναγράφονται εφόσον 
υπάρχει καταχωρηµένη δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων στα βιβλία της επιχείρησης, 
εντός της συγκεκριµένης χρήσης. 
 
9. Αναγράφονται οι προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού και εκτάκτων κινδύνων 
εφόσον χρήζουν φορολογικής αναµόρφωσης. 
 
10. Αναγράφεται στην κατάσταση ο µέσος όρος των κινητών τηλεφώνων και των 
εργαζοµένων που υπάρχει µέσα στη χρήση. 
 
11. Στις περιπτώσεις αποσβέσεων παγίων , φορολογική αναµόρφωση θα διενεργείται 
για τις αποσβέσεις που δεν αναγνωρίζονται. 
 
Γ.) ∆ΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ: 
 
1. ∆εν αναγράφεται ο φόρος εισοδήµατος, η έκτακτη εισφορά, ο Φ.Α.Π. καθώς και οι 
σχετικές περαιώσεις του έτους 2010. 
 
2. ∆εν αναγράφονται στην κατάσταση οι φόροι επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται 
ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και κάµπινγκ, των πλανόδιων πωλητών, Φ.∆.Χ. 
κτλ., που έχουν καταβληθεί µε το ειδικό καθεστώς φορολογίας αυτών (µέχρι 
30/6/2010). 
 
3.  ∆εν αναγράφονται φόροι υπέρ τρίτων όπως: τέλη που αποδίδονται στους δήµους ή 
σε άλλους οργανισµούς (δηµοτικός φόρος διαµονής-εστίασης- αγγελιόσηµο). 
 
4. ∆εν αναγράφονται τα Φ.Ι.Χ. στον πίνακα των αυτοκινήτων της επιχείρησης 
(πίνακας II) γιατί σ' αυτά δεν διενεργείται φορολογική αναµόρφωση. 
 
∆.) ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. ∆ιευκρινίζεται ότι οι φόροι που αφορούν το χρονικό διάστηµα 01.01.2010 - 



 

 

 31.12.2010, και έχουν αποδοθεί εκπροθέσµως ή έχουν βεβαιωθεί µε οποιονδήποτε 
τρόπο, έως και την ηµεροµηνία υποβολής της κατάστασης φορολογικής 
αναµόρφωσης, περιλαµβάνονται στην κατάσταση αυτή στη στήλη αποδοθέντες ή 
βεβαιωθέντες φόροι. 
 
2. Εφόσον υπάρχουν και λοιποί έµµεσοι ή παρακρατηθέντες φόροι που δεν 
αναγράφονται στην κατάσταση αυτοί θα καταχωρούνται µε προσθήκη ανάλογων 
γραµµών. 
 
3. Ο όρος «κωδικός» δεν θα συµπληρώνεται σε κανένα πίνακα από τους 
υποβάλλοντες αλλά θα συµπληρωθεί από το taxis. 
 
4. Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική χρήση εταιρίας είναι από 1/7 έως 30/6 η 
ηµεροµηνία υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης θα είναι η 
προθεσµία υποβολής της οικίας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, εκτός της χρήσης 
του έτους 2010 η προθεσµία της οποίας θα ορισθεί µε νεώτερη απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών. 
 
Τέλος διευκρινίζεται ότι στα βιβλία της επιχείρησης καταχωρείται σε κάθε περίπτωση 
ολόκληρο το ποσό των λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας ή των δαπανών των Ε.Ι.Χ. 
αυτοκινήτων της και η φορολογική αναµόρφωση διενεργείται κατά τη σύνταξη της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Τα ποσά της κατάστασης µεταφέρονται στην 
κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης. 
 
 
 
 
Ο Γενικός ∆/ντής Φορολογίας 
∆ηµήτρης Σταµατόπουλος 
 
http://www.taxheaven.gr  


