
 

 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ A΄ 
Ταχ. ∆/νση :Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου 
Τηλέφωνο :210-3375314 
FAX :210-3375001 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ 
∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΠΟΛ 1074  
 
ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόµενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς 
και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Οικονοµικών 
 
2. Την µε αριθµό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού µε 
την οποία ανατίθενται αρµοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών. 
 
3. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 
2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’). 
 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄). 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α’). 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) 
 
7. Τις διατάξεις της 10289248/546/Α0012/17.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής 
του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου 



 

 

 της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’), στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
 
8. Την ανάγκη αποσυµφόρησης των ∆.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής του δευτέρου 
αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’), στα πλαίσια 
απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαµορφωθεισών νέων 
συνθηκών τόσο στον τοµέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των 
επιχειρήσεων. 
 
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Άρθρο 1 
Ορισµός τύπου και περιεχοµένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων 
(Έντυπο Φ – 01.042) 
 
1. Ορίζουµε ότι, ο τύπος και το περιεχόµενο σε υλική µορφή της βεβαίωσης 
αποδοχών ή συντάξεων µε το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται 
επί αυτών, ποσά µισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου 
εισοδήµατος, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς Ο.Γ.Α., κατά περίπτωση, που 
παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ – 01.042), έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
2. Ορίζουµε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων αποδεκτών µέσων για 
την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 
αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνηµµένο στην παρούσα 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 
 
3. Ορίζουµε ότι το περιεχόµενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 
01.042) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των 
στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόµενο έντυπο και παράρτηµα. 
 
4. Η διαµόρφωση της δοµής και των δεδοµένων του αρχείου της βεβαίωσης 
αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή, όσον 
αφορά την υλική ή µαγνητική µορφή τους, και για βεβαιώσεις αποδοχών ή 
συντάξεων παρελθόντων οικονοµικών ετών, κατά περίπτωση. 
 
Άρθρο 2 
Τρόπος υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις 
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042 ) 
 
1. Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εµπρόθεσµων δηλώσεων απόδοσης 
φόρου µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015 ), οικονοµικού έτους 



 

 

 2012 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των 
αρχικών οριστικών εκπρόθεσµων δηλώσεων ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό 
φόρου για απόδοση οικονοµικού έτους 2012, αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανεξάρτητα αν ο 
υπόχρεος είναι επιτηδευµατίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του 
Κ.Β.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενηµέρωσής τους (µηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα), υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που 
προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων 
και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε επί 
αυτών. 
 
2. Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εκπρόθεσµων δηλώσεων για τις οποίες 
δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των τροποποιητικών οριστικών 
δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονοµικού έτους, αποκλειστικά στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., 
υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να 
περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών 
παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. Τα 
στοιχεία αυτά καταχωρούνται άµεσα από την ∆.Ο.Υ. στο πληροφοριακό σύστηµα της 
Γ.Γ.Π.Σ. 
 
3. Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δηµόσιο 
και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο µισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση 
υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το σύνολο των 
στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο 
που παρακρατήθηκε επί αυτών. 
 
4. Με την υποβολή της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών 
από αµοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωµατικούς και µέλη κατώτερου πληρώµατος 
(Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που 
προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ανά 
δικαιούχο, ως εξής: 
 
α. Σε υλική µορφή, εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί 
ολιγότερους από 20 µισθωτούς 
 
β. Με οπτικό ή µαγνητικό µέσο, υποχρεωτικά, το οποίο περιέχει το σύνολο των 
στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών, 
εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί περισσότερους από 20 
µισθωτούς και χρησιµοποιεί µηχανογραφικά µέσα για την µισθοδοσία τους. Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται, προαιρετικά και για τους υπόχρεους της περίπτωσης α΄ 
αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλονται 
τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών ανά δικαιούχο. 
 



 

 

 5. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, εφόσον είναι νέοι χρήστες 
εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε 
την µε αριθµό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Α∆Α41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη 
πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρµογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 
του παρόντος πιστοποιούνται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) µε αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν 
είναι ήδη πιστοποιηµένοι στο ειδικό δίκτυο TAXISnet για άλλες υπηρεσίες. 
 
6. Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του 
2011 υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ∆.Ο.Υ. από τους κληρονόµους του. 
 
Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του 
άρθρου 101 του ΚΦΕ που έχουν κάνει διακοπή εργασιών µέσα στο 2011 και δεν 
είχαν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά 
στην ∆.Ο.Υ. 
 
Άρθρο 3 
∆ιαδικασία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις 
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ανά δικαιούχο, µε την χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου. 
 
α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες 
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών πραγµατοποιείται µε την 
αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου µέσω διαδικτύου (Internet). 
 
β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης µισθοδοσίας, οι υπόχρεοι µπορούν, για τη 
δηµιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιµοποιούν την ειδική εφαρµογή που 
έχει αναπτύξει η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων και η οποία 
διατίθεται δωρεάν, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr 
 
Η ανωτέρω εφαρµογή δύναται να χρησιµοποιείται και από υπόχρεους µε 
µηχανογραφική τήρηση µισθοδοσίας. 
 
γ) τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, ανά δικαιούχο, µπορεί να υποβάλλονται 
και µέσω των ΚΕΠ προσκοµιζόµενα σ΄ αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή µαγνητική 
µορφή (δισκέτα) ή οπτική µορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης - 
έντυπης µορφής, ο συνολικός αριθµός εγγραφών (δικαιούχων µισθωτών) δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους 
δηµιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται µέσω διαδικτύου (Internet), και το 
οποίο, αµέσως µετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισµός 
των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκοµιζόµενες σε 
µαγνητική ή οπτική µορφή (δισκέτα ή CD ή DVD). 
 
Άρθρο 4 
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις αποδοχής 
 
1. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, γίνονται 
αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 



 

 

  
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου ή 
 
β) Υποβάλλονται µε µαγνητικό µέσο στην ∆.Ο.Υ. ή 
 
γ) σε υλική µορφή στην ∆.Ο.Υ. (µόνο περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
της παρούσας) κατά περίπτωση 
 
δ) Οι δικαιούχοι µισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά µε τον σωστό Α.Φ.Μ. τους. 
 
2. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που 
υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόµενο στην παρούσα απόφαση, δεν 
παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 
 
Άρθρο 5 
Ηµεροµηνία υποβολής 
 
1. Η προθεσµία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994, δηλαδή µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους. 
 
2. Ως ηµεροµηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, για τις δηλώσεις που 
δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 3 
του άρθρου 2 του παρόντος θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς 
καταχώρησης αυτών στο σύστηµα υποβολής οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του 
δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. µε αυτόµατη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο 
µοναδικού αριθµού καταχώρησης και για δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό 
φόρου για απόδοση ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία πληρωµής του 
φόρου στην τράπεζα. 
 
Άρθρο 6 
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 
 
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων 
στην περίπτωση που δεν συνυποβάλλεται µε οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., ως 
αποδεικτικό υποβολής θα εµφανίζονται και θα εκτυπώνονται: 
 
1. Το οικονοµικό έτος αναφοράς. 
 
2. Ο αριθµός δήλωσης TAXISnet. 
 
3. Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία δηλούντος. 
 
4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος. 
 
5. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών. 
 
6. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών. 
 
7. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων. 



 

 

  
8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων. 
 
Για το αρχείο που συνυποβάλλεται µε την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., ως αποδεικτικό 
υποβολής λαµβάνεται εκείνο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 
 
Άρθρο 7 
Έλεγχος – ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ηµερήσια βάση για τις 
υποβαλλόµενες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου 
για απόδοση και εντός πέντε(5) ηµερών από την πληρωµή του φόρου για τις 
υποβαλλόµενες οριστικές δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για 
απόδοση 
 
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ηµερήσια βάση για τα 
υποβαλλόµενα, από τους υπόχρεους της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, 
στοιχεία που προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών 
ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που 
παρακρατήθηκε επί αυτών. 
 
3. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., για το αναλυτικό περιεχόµενο 
των οριστικών υποβληθεισών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ανά υπόχρεο, και έχει πρόσβαση σε 
αυτές. 
 
4. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 περί «Φορολογίας 
Εισοδήµατος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 
 
Άρθρο 8 
Ισχύς της απόφασης 
 
1. Από το οικονοµικό έτος 2011 και µετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των 
αρχικών οριστικών εµπρόθεσµων και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσµων για τις 
οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση δηλώσεων απόδοσης φόρου µισθωτών 
υπηρεσιών καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνεται 
στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών, µε την χρήση της ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ή µε µαγνητικό µέσο στην ∆.Ο.Υ. 
 
2. Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσµες δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό 
φόρου για απόδοση καθώς και για τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του 
ιδίου οικονοµικού έτους υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., 
συνοδευόµενες υποχρεωτικά µε µαγνητικό µέσο το οποίο περιέχει το σύνολο των 
στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών. 
 
3. Οι µη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (∆ηµόσιες Υπηρεσίες, 
κτλ) υποβάλλουν υποχρεωτικά, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, το 
σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες 
βεβαιώσεις αποδοχών, ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς 
και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. 



 

 

  
4. Η προθεσµία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις 
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων η οριζόµενη από τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, για το οικονοµικό έτος 2012 λήγει 
την 30η Μαρτίου 2012. 
 
5. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Οπτικά Μέσα (CD ή DVD) Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII Τύπος Χαρακτήρων 

(Character set 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο 

κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Ο Τύπος Χαρακτήρων 

(character set) που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην 

ετικέτα. 

Εύκαμπτοι δίσκοι –δισκέτες  

(Floppy disks) 

α) Μέγεθος 3.5’’ 

Διπλής Όψης 

Διπλής ή υψηλής πυκνότητας  

β) Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII, Τύπος 

Χαρακτήρων (Character set 437) ή εναλλακτικά (ELOT 

928), (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Ο Τύπος 

Χαρακτήρων (character set) που χρησιμοποιήθηκε θα 

αναγράφεται στην ετικέτα. 

γ) Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία 

δισκέτα, το αρχείο θα γράφεται στην δισκέτα με τη χρήση  

προγράμματος συμπίεσης (σε μορφή ZIP). 

Οποιοδήποτε άλλο μαγνητικό μέσο χρησιμοποιεί η εταιρεία, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Γ.Γ.Π.Σ. 

( ΚΕ.Π.Υ.Ο.) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία 

θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται 

δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (RECORD) ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

1.1 Τύπος εγγραφής (Record) 1 1 9 0 

1.2 Όνομα αρχείου 2 9 Χ(8) JL10 

1.3 Ημερομηνία δημιουργίας 10 17 9(8) YYYYMMDD 

1.4 Αρ. κύκλου τρεξίματος  18 21 9(4) 2006 για τη  χρήση 2006 

1.5 Πλήρωση (FILLER) 22 170 Χ(149)  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

2.1 Τύπος εγγραφής (Record) 1 1 9 1 

2.2 Έτος 2 5 9(4) 2006 για τη  χρήση 2006 

2.3 Επωνυμία ή Ονοματ/μο  

 α. Επώνυμο 6 23 Χ(18)  

 β. Όνομα 24 32 Χ(9)  

 γ. Πατρώνυμο 33 35 Χ(3)  

2.4 Ένδειξη επωνυμίας ή 

Ονοματεπώνυμο 

36 36 Χ (επωνυμία=0, 

ονοματεπώνυμο=1) 

2.5 Α.Φ.Μ.  37 45 Χ(9)  

2.6 Αντικείμενο 

δραστηριότητας 

Επιχείρησης 

 

46 

 

61 

 

Χ(16) 

 

Διεύθυνση 

2.7 Πόλη 62 71 Χ(10)  
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2.8 Οδός 72 87 Χ(16)  

2.9 Αριθμός 88 92 Χ(5)  

2.10 ΤΑΧΥΚΩΔ 93 97 9(5)  

2.11 Πλήρωση (FILLER) 98 170 X(73)  

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

3.1 Τύπος εγγραφής (Record) 

(κωδικός) 

1 1 9 2 

3.2 Ακαθάριστες αποδοχές 2 16 9(13)V99 ** 

3.3 Σύνολο κρατήσεων 17 31 9(13)V99 ** 

3.4 Καθαρές αποδοχές 32 46 9(13)V99 ** 

3.5 Σύνολο παρακρατηθέντος 

φόρου 

47 60 9(12)V99 ** 

3.6 Χαρτόσημο 61 73 9(11)V99 ** 

3.7 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 74 85 9(10)V99 ** 

3.8 Σύνολο φόρου που 

αναλογεί 

86 99 9(12)V99 ** 

3.9 Συν. ΟΓΑ φόρου που 

παρακρατήθηκε 

100 112 9(11)V99 ** 

3.10 Σύνολο ΟΓΑ φόρου που 

αναλογεί 

113 125 9(11)V99 ** 

3.11 Πλήρωση (FILLER) 126 170 Χ(45) ** 

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα 

αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται 

δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

4.1 Τύπος εγγραφής (Record) 

(κωδικός) 

1 1 9 3 

4.2 Α.Φ.Μ.  2 10 Χ(9)  

4.3 Πλήρωση (FILLER) 11 11 Χ  

4.4 Επώνυμο 12 29 Χ(18)  

4.5 Όνομα 30 38 Χ(9)  

4.6 Όνομα συζύγου ή πατέρα 39 41 Χ(3)  

 Διεύθυνση  

4.7 Πόλη 42 51 Χ(10)  

4.8 Οδός 52 67 Χ(16)  

4.9 Αριθμός 68 72 Χ(5)  

4.10 ΤΑΧΥΚΩΔ 73 77 9(5)  

 Ποσά  

4.11 Είδος αποδοχών 78 79 99 Βλέπε σχετικό πίνακα 

4.12 Ακαθάριστες αποδοχές 80 89 9(8)V99 ** 

4.13 Χαρτόσημο 90 97 9(6)V99 ** 

4.14 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 98 104 9(5)V99 ** 

4.15 Κρατήσεις (εκτός φόρου) 105 113 9(7)V99 ** 

4.16 Καθαρές αποδοχές 114 123 9(8)V99 ** 

4.17 Φόρος που 

παρακρατήθηκε 

124 132 9(7)V99 ** 

4.18 Φόρος που αναλογεί 133 141 9(7)V99 ** 

4.19 Υποκατάστημα μισθωτού 142 147 Χ(6)  

4.20 Σύνολο ημερών 

απασχόλησης 

148 150 9(3)  
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4.21 ΟΓΑ φόρου που 

παρακρατήθηκε 

151 158 9(6)V99 ** 

4.22 ΟΓΑ φόρου που αναλογεί 159 166 9(6)V99 ** 

4.23 Πλήρωση (FILLER) 167 170 Χ(4)  

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα 

αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται 

δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος. 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Κωδικός Είδος αποδοχών 

8 Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος είσπραξης 

9 
Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που 

ανάγονται 

10 Τακτικές αποδοχές 

11 Πρόσθετες αποδοχές 

13 Λοιπά αποδοχών 

14 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από κάτοικο Ελλάδος 

15 Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς 

16 Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους 

17 Τα ποσά του εισοδήματος της περ. στ΄ του άρθρου 45 του ΚΦΕ 

18 Τα ποσά του εισοδήματος της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ΚΦΕ  

19 Τα ποσά του τεκμαρτού ενοικίου άρθρου 23 του ΚΦΕ. 

20 Κύρια σύνταξη 

21 Επικουρική σύνταξη 

22 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές 

23 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές 

24 

Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος 

είσπραξης(80% υπαγόμενα σε φόρο με τις γενικές διατάξεις και 20% 

απαλλασσόμενο) 

25 
Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που 

ανάγονται 

26 Λοιπά σύνταξης 

30 ΕΚΑΣ 

Παρατήρηση: Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε 

περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές 

όσοι είναι οι κωδικοί. Προσοχή: Οι κωδικοί 15,16,17 και 19 δεν αθροίζονται: 


