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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1101  
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων οικονοµικού έτους 2012: α) ∆ηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονοµικών στοιχείων 
επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών (Ε3). 
 
Ύστερα από τις µεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήµατος µε τους ν. 
3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8/1-2-2011), ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/24-10-2011), ν. 
4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011) παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την 
συµπλήρωση των παραπάνω εντύπων: 
 
I) ∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. (Έντυπο Ε5) 
Πίνακας Β' «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ» 
 
Αν υπάγεσθε: α) στο άρθρο 118 του ν. 2238/1994. 
 
Με το άρθρο, αυτό προβλέπεται µείωση συντελεστή φορολόγησης κατά 40% για 
δραστηριότητες σε νησιά µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε την § 2 του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. για τις Ο.Ε., Ε.Ε., τις κοινοπραξίες 
του Κ.Β.Σ. και τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι 
συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 109 του Κ.Φ.Ε. 
µειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες οι 
οποίες ασκούνται σε νησιά µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους.  
 
Έτσι π.χ. οι συντελεστές φορολογίας 20% και 25%, που προβλέπονται από το άρθρο 
10 του Κ.Φ.Ε., µειώνονται σε 12% και 15% αντίστοιχα. Τονίζεται ότι µειώνεται κατά 
ποσοστό 40% ο συντελεστής φορολογίας των πιο πάνω υπόχρεων µόνο για τα κέρδη 
που προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται στα υπόψη νησιά. Συνεπώς αν 
τα νοµικά πρόσωπα κ.λπ. εκτός από τα κέρδη που αποκτούν και προκύπτουν από 
δραστηριότητες που ασκούνται στα υπόψη νησιά αποκτούν και εισοδήµατα από 



 

 

 δραστηριότητες που ασκούνται έξω από τα συγκεκριµένα νησιά, για τα τελευταία 
κέρδη θα φορολογούνται µε τον ακέραιο συντελεστή φορολογίας, δηλαδή µε 20% ή 
25% κ.λπ. (οδηγίες έχουν δοθεί µε την 1036149/632/Α0012/ΠΟΛ.1110/27.3.1997 
διαταγή µας).  
 
Αν υπάγεσθε: β) στο άρθρο 73 του ν. 3842/2010: 
 
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται ότι για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., των οποίων ο κύκλος εργασιών µειώνεται για δύο (2) 
συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούµενης κάθε φορά 
διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα 
άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόµου µειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες µονάδες, µε 
την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εργαζοµένων που υφίσταται κατά την 
προηγούµενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν µειώνεται σε καµία από τις τρεις 
πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. (10943/Β0012/ΠΟΛ.1088/11.6.2010 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών). Η µείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρµόζεται 
στα κέρδη των δύο (2) διαχειριστικών περιόδων που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο και όταν σε κάποια από αυτές προκύπτει ζηµία, η µείωση του συντελεστή 
φορολογίας εφαρµόζεται στα κέρδη των επόµενων διαχειριστικών περιόδων και µέχρι 
να συµπληρωθούν δύο (2) διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής 
µεταχείρισης. 
 
Όταν επιχείρηση που έχει κάνει χρήση του µειωµένου συντελεστή φορολογίας κατ' 
εφαρµογή του άρθρου αυτού, στη συνέχεια προβεί εντός της διετίας σε µείωση του 
προσωπικού της ή αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της, το χορηγηθέν ευεργέτηµα 
ανακαλείται και υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσµη δήλωση φορολογίας για το 
οικονοµικό έτος ή τα οικονοµικά έτη που έτυχε του ευεργετήµατος του µειωµένου 
συντελεστή. Για την επιπλέον διαφορά φόρου που οφείλεται επιβάλλονται οι 
πρόσθετοι φόροι που ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'). 
 
Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν έχουν εφαρµογή για επιχειρήσεις 
που υποχρεώνονται από διάταξη νόµου ή από την ένταξή τους σε επιχορηγούµενο 
πρόγραµµα από το ∆ηµόσιο, να διατηρούν θέσεις εργασίας. 
 
Για την εφαρµογή των παραπάνω ήδη εκδόθηκε η 
10943/Β0012/ΠΟΛ.1088/11.6.2010.  
 
Αν υπάγεσθε: γ) στο άρθρο 18 του ν. 3296/2004: 
 
Με το άρθρο αυτό, παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, προκειµένου να συγχωνευθούν µεταξύ τους και να ιδρύσουν νέα 
προσωπική εταιρία ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Μεταξύ των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων δεν 
περιλαµβάνονται οι Α.Ε. Επίσης µεταξύ των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων δεν 
πρέπει να είναι εγκατεστηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών 
επιχειρήσεων, γιατί ο νόµος θέτει την προϋπόθεση ότι οι συγχωνευόµενες 
επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κάποια νοµική µορφή, την οποία στερείται το 
υποκατάστηµα και περαιτέρω αφού δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο κίνητρο αυτό 
των ηµεδαπών Α.Ε., δεν µπορεί να είναι δυνατή η υπαγωγή σε αυτό των 
υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών Α.Ε. Από τη συγχώνευση πρέπει πάντοτε να 
προέρχεται εταιρία ανώτερης νοµικής µορφής από αυτή των συγχωνευόµενων ή 



 

 

 τουλάχιστον της ίδιας νοµικής µορφής µε αυτή που έχει την ανώτερη νοµική µορφή 
από τις συγχωνευόµενες.  
 
Εποµένως µία Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να συγχωνευθεί µε άλλη Ε.Π.Ε. ή άλλης µορφής 
επιχείρηση και να συστήσουν µια προσωπική εταιρία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), αλλά η 
προερχόµενη από τη συγχώνευση εταιρία πρέπει να έχει υποχρεωτικά τον τύπο της 
Ε.Π.Ε. ή της Α.Ε. Περαιτέρω ο νόµος δεν θέτει καµία προϋπόθεση ως προς την 
κατηγορία των βιβλίων που πρέπει να τηρούν οι υπό συγχώνευση επιχειρήσεις (µε 
εξαίρεση βεβαίως τις Ε.Π.Ε. που τηρούν υποχρεωτικά από το νόµο βιβλία Γ 
κατηγορίας).  
 
Εποµένως αν η συγχωνευόµενη ατοµική επιχείρηση ή προσωπική εταιρία τηρεί 
βιβλία Β' κατηγορίας του K.B.Σ., αυτή εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης 
οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα 
από το αντικείµενο εργασιών τους (µεταποιητικές, εµπορικές, παροχής υπηρεσιών). 
Όµως επειδή µε την § 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις µεταξύ άλλων και του άρθρου 12 
του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρµογή και επί των συγχωνεύσεων που γίνονται µε το 
άρθρο αυτό, συνάγεται ότι οι υπό συγχώνευση επιχειρήσεις δεν µπορεί να έχουν ως 
αντικείµενο εργασιών κατά κύριο λόγο την κατασκευή ή εκµετάλλευση ακινήτων (µε 
εξαίρεση τις ξενοδοχειακές που υπάγονται).  
 
Με την § 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται µειωµένος συντελεστής φορολογίας των 
καθαρών κερδών της προερχόµενης από τη συγχώνευση εταιρίας κατά τα 2 πρώτα 
έτη. Ειδικότερα προβλέπεται ότι τα κέρδη της εταιρίας αυτής θα φορολογούνται για 
το πρώτο οικον. έτος µε τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης 
συντελεστή φορολογίας µειωµένο κατά 10 µονάδες και για το επόµενο οικον. έτος µε 
συντελεστή µειωµένο κατά 5 µονάδες. Ειδικότερες οδηγίες έχουν δοθεί µε την 
1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005 διαταγή µας. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε τον ν. 3756/2009 η ισχύς του άρθρου 18 του ν. 3296/2004 
παρατάθηκε µέχρι της 31/12/2011. 
 
Πίνακας Γ' «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ. ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ.» 
 
Γενικά, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Κ.Φ.Ε., αναφέρεται ότι: 
 
α) Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
ν.3842/2010, τα κέρδη των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ 
(οµόρρυθµες εταιρίες, ετερόρρυθµες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, αστικές µη κερδοσκοπικές 
εταιρίες, συµµετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
του K.B.Σ.), φορολογούνται µε συντελεστή εικοσιπέντε τοις εκατό (25%).  
 
β) Ειδικά, για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και κοινωνίες κληρονοµικού 
δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, στις οποίες κοινωνίες, µεταξύ των 
κοινωνών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους 
οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, 
φορολογούνται στο όνοµα της εταιρίας ή κοινωνίας µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 
(20%), αφού προηγουµένως αφαιρεθεί επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρεις (3) 



 

 

 οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά 
πρόσωπα, που έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής. Εποµένως, αν στην 
κοινωνία συµµετέχουν µόνο ενήλικοι, τα κέρδη της κοινωνίας φορολογούνται µε 
συντελεστή 25% χωρίς την αφαίρεση επιχειρηµατικής αµοιβής. 
 
Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε την εφαρµογή του ποσοστού συµµετοχής 
κάθε δικαιούχου εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της 
εταιρίας ή κοινωνίας, που δηλώθηκαν µε την οικεία ετήσια δήλωσή της. 
 
Η αφαίρεση της επιχειρηµατικής αµοιβής είναι υποχρεωτική, καθόσον πρόκειται για 
συγκεκριµένο τρόπο φορολογίας των κερδών του νοµικού προσώπου. 
 
Σε περίπτωση περισσότερων οµόρρυθµων εταίρων ή κοινωνών µε ίσα ποσοστά 
συµµετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηµατικής αµοιβής καθορίζονται, κάθε έτος, από την 
εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε την οικεία αρχική ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος της. 
 
Με τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, οµόρρυθµος εταίρος ή κοινωνός, που 
συµµετέχει σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, φορολογείται για επιχειρηµατική 
αµοιβή από όλες τις εταιρίες ή κοινωνίες στις οποίες συµµετέχει. 
 
Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν.718/1977 
(εταιρίες µεταξύ εκτελωνιστών), για τις οποίες διατηρείται το καθεστώς κατανοµής 
επιχειρηµατικής αµοιβής σε όλους τους οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα, 
ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία, ανεξάρτητα από τον αριθµό 
τους. 
 
Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω, στο επίπεδο του νοµικού προσώπου, 
φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) τα κέρδη των οµόρρυθµων 
εταίρων φυσικών προσώπων και κοινωνών φυσικών προσώπων κοινωνίας 
κληρονοµικού δικαίου στην οποία περιλαµβάνονται και ανήλικοι και µε συντελεστή 
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) τα κέρδη όλων των λοιπών εταίρων και κοινωνών 
(ετερόρρυθµοι εταίροι, εταίροι νοµικά πρόσωπα). 
 
Η ισχύς των διατάξεων αυτών εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα των διαχειριστικών 
χρήσεων που αρχίζουν από 1/1/2010 και µετά. 
 
Επιπλέον, για τη συµπλήρωση του πίνακα αυτού διευκρινίζεται ότι: 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3908/2011 προβλέπεται απαλλαγή από την 
καταβολή φόρου εισοδήµατος διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία δηµοσιεύεται 
η απόφαση έναρξης και ολοκλήρωσης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
(κωδ.579 πίνακα Γ' και κωδικοί 576, 577 και 578 πίνακα ΙΑ). 
 
2. Με τις διατάξεις των παραγράφων Β2 των άρθρων 43 & 44 του ν. 4030/2011 
προβλέπεται ότι από 25/11/2011 και µετά, οι επιχειρήσεις τριτογενούς τοµέα που 
ορίζονται στην παράγραφο ∆' κάθε άρθρου αντίστοιχα και εγκαθίστανται σε κτίρια 
στις περιοχές Γεράνι & Μεταξουργείο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας εκπίπτουν 
ετησίως και για µια πενταετία, από το φόρο εισοδήµατος ποσό ίσο µε το διπλάσιο του 
µισθώµατος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου. Για την εφαρµογή των 



 

 

 διατάξεων αυτών, προστέθηκε ο κ.α. 575 στον πίνακα Γ' της πρώτης σελίδας του 
εντύπου Ε5 όπου αναγράφεται το διπλάσιο µίσθωµα που καταβλήθηκε µέσα στο έτος 
2011 και αφορά το χρονικό διάστηµα από 25/11/2011 - 31/12/2011. Λόγω της ειδικής 
νοµοθετικής ρύθµισης, το ετήσιο ποσό των µισθωµάτων δεν θα αναγνωρίζεται για 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και θα προστίθεται ως 
λογιστική διαφορά. 
 
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α' 160) επιβλήθηκε γενική 
εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 2% επί του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήµατος, 
εξαιρουµένου του εισοδήµατος από αλιευτική δραστηριότητα, που δηλώνεται µε την 
ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος. Για τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 
του Κ.Φ.Ε. προϋπόθεση επιβολής της εισφοράς αυτής είναι η πλειοψηφία των 
µεριδίων τους να µην ανήκει σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Για την εφαρµογή 
των διατάξεων αυτών, προβλέφθηκαν στο περσινό έντυπο και εξακολουθούν να 
υπάρχουν ο κ.α. 909 στον πίνακα Θ' της τέταρτης σελίδας του εντύπου Ε5 όπου 
αναγράφεται το εισόδηµα επί του οποίου επιβάλλεται η εισφορά ΕΛ.Γ.Α. και ο κ.α. 
910 «Εισφορά ΕΛΓΑ 2% (αρ. 13 ν. 3877/2010)» στον Πίνακα Γ', όπου αναγράφονται 
τα ποσά που αναλογούν στην εισφορά αυτή. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Προκειµένου να συµπληρωθεί ο κ.α.. 910 του πίνακα Γ' θα πρέπει να 
απαραιτήτως να έχει συµπληρωθεί ο κ.α. 909 του πίνακα Θ' της τρίτης σελίδας του 
εντύπου. Ο κωδικός 911 του πίνακα Γ' του εντύπου Ε5 του οικονοµικού έτους 2011 
διαγράφηκε γιατί δεν προβλέπεται επιβολή πρόσθετης εισφοράς ΕΛΓΑ. 
 
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, εξακολουθούν να 
ισχύουν. Εποµένως, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που εκµεταλλεύονται φορτηγά ή 
επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος 
(έντυπο Ε5) και για τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση µέχρι 
δύο αυτοκίνητα, χορηγείται σε κάθε µέλος, βεβαίωση µε το ποσό των κερδών που 
τους αναλογεί, προκειµένου να φορολογηθεί στο όνοµά τους. Τα καθαρά κέρδη που 
προέρχονται από την εκµετάλλευση των πάνω από δύο αυτοκινήτων φορολογούνται 
στο όνοµα της κοινωνίας. 
 
Όµως, σε περίπτωση εκµετάλλευσης των παραπάνω αυτοκινήτων από τους λοιπούς 
υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ ), τα καθαρά 
κέρδη φορολογούνται στο όνοµα των µελών, µόνο όταν αυτοί εκµεταλλεύονται µέχρι 
ένα αυτοκίνητο, ενώ, σε περίπτωση εκµετάλλευσης πάνω από ένα αυτοκίνητο, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 (φορολογία επιχειρηµατικής αµοιβής και 
φορολόγηση των λοιπών κερδών στο όνοµα του νοµικού προσώπου). 
 
5. Τέλος, επισηµαίνεται, ότι σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος (έντυπο Ε5) 
και φορολόγηση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΕ, υπόκεινται οι 
κοινωνίες αστικού δικαίου, µόνον, εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα και όχι 
οι κοινωνίες µε άλλο αντικείµενο δραστηριότητας, όπως π.χ. αυτές που συστάθηκαν 
για την εκµίσθωση ακινήτων (εισόδηµα Α' κατηγορίας). 
 
Τα ποσά των κερδών των κ.α. 521 και 522 τα οποία θα φορολογηθούν µε 
συντελεστές 25% και 20% αντίστοιχα, πρέπει να συµφωνούν µε τα αναγραφόµενα 
στοιχεία στον Πίνακα Γ(Βλέπε σχετικές οδηγίες για τον Πίνακα Γ). 
 



 

 

 Τέλος, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε5 υπάρχουν οι ενδείξεις «Ολικά» ή 
«∆όσεις», όσον αφορά τον τρόπο πληρωµής του φόρου κλπ. ποσών που θα 
βεβαιωθούν, καθόσον σύµφωνα µε την περ. α' της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 
3842/2010, όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση 
καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται 
έκπτωση 1,5% στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν 
οφειλών. 
 
Πίνακας ∆' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» 
 
1. Στον πίνακα αυτόν, οι κωδικοί 018, 019, 020, 450, 021, 022 και 023 θα 
συµπληρώνονται µόνο από τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας και το άθροισµα των 
κωδικών αυτών θα πρέπει είναι ίσο µε το ποσό του κωδικού 196 της τρίτης σελίδας 
του εντύπου Ε3 όπου αναγράφεται το συνολικό ποσό του πίνακα της φορολογικής 
αναµόρφωσης.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι παραπάνω κωδικοί δεν θα συµπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
 
2. Στον πίνακα αυτόν, προστέθηκε κωδ. 462 στον οποίο αναγράφεται το ποσό που 
φορολογήθηκε κατά την προηγούµενη χρήση λόγω αναµόρφωσης της πρόβλεψης για 
αποζηµίωση προσωπικού, (περ, ιε', παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.) 
 
3. Επιπλέον, προστέθηκε ο κωδ. 550 για την αναγραφή του ποσού της τεκµαρτής 
απόσβεσης της αξίας της άδειας κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. του ν. 3888/2010. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ο κωδικός αυτός (550) συµπληρώνεται µόνο από εταιρίες που τηρούν 
βιβλία Γ' κατηγορίας του K.B.Σ., ενώ για τις εταιρίες που τηρούν βιβλία Β' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα συµπληρώνεται ο κωδικός 312 της δεύτερης σελίδας του 
εντύπου Ε3.  
 
Επίσης προστέθηκε ο κωδικός 097 στον οποίο θα αναγράφονται τα έτη της 
απόσβεσης αυτής. 
 
4. Ο κωδικός 043 που αναφέρονταν στα αφορολόγητα ποσά του ν. 1262/1982 
καταργήθηκε λόγω της λήξης περιόδου της επένδυσης. 
 
5. Επιπλέον, στον πίνακα αυτόν περιλαµβάνεται ο κ.α. 041 για την αναγραφή του 
σχηµατιζόµενου αφορολόγητου αποθεµατικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 71 του ν. 3842/2010 περί φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνίας (οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εφαρµογή αυτών έχουν δοθεί µε την 
11970/Β0012/ΠΟΛ.1203/6.12.2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και θρησκευµάτων). 
 
6. Επίσης, από τις διατάξεις των παραγράφων 9-13 του άρθρου 73 του ν.3842/2010, 
προβλέπεται ότι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική 
υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηµατογραφικού έργου 
µεγάλου µήκους µε προορισµό την προβολή σε κινηµατογραφική αίθουσα 
απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί για ποσό ίσο µε: 



 

 

  
α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν 
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα, δεν είναι µέτοχος 
ανώνυµης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται 
στον οπτικοακουστικό τοµέα, 
 
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα, ή είναι µέτοχος 
ανώνυµης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., ή µέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται 
στον οπτικοακουστικό τοµέα. 
 
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της επένδυσης στην παραγωγή 
κινηµατογραφικών έργων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
φορολογητέου εισοδήµατος. 
 
Το ποσό της επένδυσης πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση 
δαπανών που διενεργούνται στην Ελλάδα. 
 
Με την ΠΟΛ.1132/6.6.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ.Β' 1392/16.6.2011) ορίστηκε για την 
εφαρµογή των παραπάνω ότι: 
 
α) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό 
τοµέα το 20% του ποσού της επένδυσης στην παραγωγή κινηµατογραφικών έργων θα 
αφαιρείται από τα καθαρά τους κέρδη. 
 
β) για τις επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στον 
οπτικοακουστικό τοµέα το 40% του ποσού της επένδυσης στην παραγωγή 
κινηµατογραφικών έργων θα αφαιρείται από τα καθαρά τους κέρδη. 
 
Το ποσό της έκπτωσης αυτής θα αναγράφεται στον κωδικό 076 και θα 
συµπληρώνεται µόνο από τις εταιρίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Επίσης το 
ποσό του κωδικού αυτού δεν θα αναγνωρίζεται σε περίπτωση ζηµιάς ενώ σε 
περίπτωση που µετά την αφαίρεσή του κωδικού αυτού προκύπτει ζηµιά, αυτή θα 
µηδενίζεται. Οι επιχειρήσεις µε βιβλία Β' κατηγορίας θα συµπληρώνουν αντίστοιχους 
κωδικούς (382, 383, 384) στον πίνακα Ζ' του εντύπου Ε3. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί 530 & 531 που υπήρχαν στο έντυπο οικονοµικού έτους 
2011 (για την αναγραφή των απαλλασσόµενων κερδών µέχρι 30.000 ευρώ, των 
οµόρρυθµων εταιρειών στις οποίες συµµετέχουν ως µέλη αποκλειστικά φυσικά 
πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη δραστηριότητας δεν έχουν συµπληρώσει το 
τριακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους) παύουν να υφίστανται, λόγω της 
κατάργησης της απαλλαγής αυτής µε την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του 
ν.4024/2011. 
 
Πίνακας Ε' «ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ» 
 
Ο Πίνακας Ε' διαιρείται: 
 
α) στον υποπίνακα (α) «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». 
 



 

 

 Στον υποπίνακα αυτόν, προστέθηκε στήλη «∆απάνες άρθρων 23 & 31 του Κ.Φ.Ε.», 
σε αντικατάσταση της στήλης µε το ποσοστό απόσβεσης και  
 
β) στον υποπίνακα (β) «ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» . 
 
Στον υποπίνακα αυτόν, το καθαρό εισόδηµα που αναγράφεται, προκύπτει από τη 
διαφορά του ακαθαρίστου εισοδήµατος που αποκτήθηκε από υπεκµίσθωση, µε 
µεταφορά των συνολικών ποσών από τις αντίστοιχες στήλες του εντύπου Ε2 και του 
καταβαλλόµενου µισθώµατος που καταβλήθηκε στον εκµισθωτή. 
 
Πίνακας Θ' : «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ» 
 
Προστέθηκαν οι κωδικοί 049 για την προκαταβολή του φόρου & 050 για το ποσό 
των φόρων που παρακρατήθηκαν. 
 
Για τη συµπλήρωση του κωδικού 049, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των κωδικών 
004, 523 και 005 του πίνακα Γ' της πρώτης σελίδας του εντύπου. 
 
Πίνακας Ι' «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ / ΜΕΛΗ» 
 
Από τα στοιχεία των εταίρων - µελών καθορίζεται ο συντελεστής φορολόγησης της 
εταιρείας. Στον Πίνακα Ι', στη στήλη µε την «Ι∆ΙΟΤΗΤΑ» των εταίρων - µελών 
αναγράφεται το αν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οµόρρυθµο ή ετερόρρυθµο µέλος 
ή κοινωνός. 
 
Αναγράψτε την ιδιότητα του εταίρου / µέλους στην αντίστοιχη στήλη:  
 
α) νοµικό πρόσωπο (Ν.Π.), 
 
β) φυσικό πρόσωπο οµόρρυθµο µέλος (Ο.Μ.), 
 
γ) φυσικό πρόσωπο ετερόρρυθµο µέλος (Ε.Μ.) και δ) φυσικό πρόσωπο κοινωνός (Κ) 
κ.τ.λ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το σύνολο των κερδών που αναλογούν στα οµόρρυθµα µέλη φυσικά 
πρόσωπα µεταφέρεται στον κ.α. 522 του πίνακα Γ ενώ το σύνολο των κερδών των 
υπολοίπων µελών µεταφέρεται στον κ.α. 521 του ίδιου πίνακα. 
 
Επίσης, επί πλέον στις γραµµές 1, 2, 3 του πίνακα Γ αναγράφονται τα δεδοµένα των 
εταίρων/µελών (µέχρι τρείς) που έχουν πάρει επιχειρηµατική αµοιβή από την εταιρία. 
Στις γραµµές 4 έως 8 του ίδιου πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εταίρων/µελών 
που δεν έχουν πάρει επιχειρηµατική αµοιβή από την εταιρία. Αν ο πίνακας αυτός δεν 
επαρκεί, επισυνάπτεται κατάσταση και µεταφέρετε τα σύνολα της κατάστασης στα 
πεδία του κ.α. 639 του παρόντος πίνακα. 
 
Πίνακας ΙΑ': «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ν.3908/2011» 
 
Προστέθηκε νέος πίνακας ΙΑ' σε αντικατάσταση του παλαιού, όπου θα αναγράφονται 
αναλυτικά τα ποσά της απαλλαγής του ν. 3908/2011. 



 

 

  
Τέλος, διαγράφηκε ο πίνακας IB' διότι τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτόν 
λαµβάνονται αυτοµάτως από τη Γ.Γ.Π.Σ. µε τον αναγραφόµενο Α.Φ.Μ. των µελών. 
 
II) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3) 
 
1. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου, στη στήλη για την κατηγορία των βιβλίων 
προστέθηκαν οι κωδικοί 593 & 594. 
 
α) Ο κωδικός 593 θα διαγραµµίζεται από τους συγγραφείς, µουσουργούς & 
καλλιτέχνες, ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του 
Κ.Φ.Ε., προκειµένου να κατανεµηθούν τα εισοδήµατα τους στα οριζόµενα έτη. 
Εφόσον οι παραπάνω υπόχρεοι κάνουν χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του 
Κ.Φ.Ε., δηλαδή κατανέµουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά αποτελέσµατα σε 
τέσσερα έτη, θα αναγράφουν το άθροισµα των προκυπτόντων ποσών του 
συγκεκριµένου έτους καθώς και των µεταφερόµενων ποσών από τα προηγούµενα 
έτη, στον πίνακα ΣΤ' προς φορολόγηση. 
 
Οι παραπάνω υπόχρεοι, θα συντάσσουν κατάσταση κατανοµής, βάσει της οποίας θα 
προκύπτουν τα παραπάνω αποτελέσµατα και την οποία θα τηρούν στο αρχείο τους, 
εφόσον υποβάλουν την δήλωσή τους µέσω διαδικτύου. 
 
β) ο κωδικός 594 θα συµπληρώνεται από όσους είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων Β' 
κατηγορίας και δεν τα τηρούν. 
 
Παρέµειναν οι κατηγορίες βιβλίων(Β, Γ & ΒΓ), διαγράφηκαν οι κατηγορίες βιβλίων 
Α, ΑΒ, ΑΓ & ΑΒΓ. 
 
2. Πίνακας Ζ': 
 
α) ∆ιαγράφηκε ο κωδικός 342 για το είδος της µελέτης των µηχανικών που υπήρχε 
για πληροφοριακούς λόγους. 
 
β) Προστέθηκε ο κωδικός 312 στον οποίο αναγράφεται το ποσό της απόσβεσης της 
άδειας Φ.∆.Χ. του ν. 3888/2010. 
 
γ) ∆ιευκρινίζεται ότι ο κωδικός 313 συµπληρώνεται µόνο από τις ατοµικές 
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, διότι οι εταιρίες θα συµπληρώνουν 
αντίστοιχο κωδικό στο έντυπο Ε5. 
 
δ) Προστέθηκε ο κωδ. 382 στον οποίον θα αναγράφεται το ποσό της επένδυσης 
κινηµατογραφικής παραγωγής της παρ.9 αρθρ. 73 ν. 3842/2010.  
 
Επίσης προστέθηκαν οι κωδικοί 383 και 384 οι οποίοι θα διαγραµµίζονται ανάλογα 
µε την δραστηριότητα της επιχείρησης που επενδύει σε κινηµατογραφική παραγωγή.  
 
Πιο συγκεκριµένα, ο κωδικός 383 που αντιστοιχεί στο 40% του ποσού της 
επένδυσης, θα διαγραµµίζεται εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν 
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα, δεν είναι µέτοχος 
ανώνυµης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται 



 

 

 στον οπτικοακουστικό τοµέα, ενώ ο κωδικός 384 που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού 
επένδυσης, θα διαγραµµίζεται εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα, ή είναι µέτοχος 
ανώνυµης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., ή µέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται 
στον οπτικοακουστικό τοµέα. 
 
3. Πίνακας Θ' : 
 
α) Προστέθηκε κωδικός 196 όπου θα αναγράφεται το ποσό του συνόλου της 
κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., (δεν υπήρχε στο έντυπο του 2011 και οι φορολογούµενοι το 
ανέγραφαν στις σηµειώσεις της τέταρτης σελίδας του εντύπου). Το ποσό αυτό θα 
πρέπει να είναι ίσο µε το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των κωδικών (018 
έως και 023) της δεύτερης σελίδας του εντύπου Ε5 (αφορά µόνο εταιρίες που 
τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας).  
 
β) Προστέθηκε ο κωδικός 197, ο οποίος συµπληρώνεται από προσωπικές εταιρίες 
(Ο.Ε., EE, κτλ.,) που µετατράπηκαν µέσα στη χρήση σε ΑΕ ή ΕΠΕ και τηρούσαν 
βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ (αναγράφονται τα αποτελέσµατα των βιβλίων Β' 
κατηγορίας του ΚΒΣ που υπήρχαν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι 
την χορήγηση ΑΡΜΑΕ.- ΠΟΛ.1083/15.6.2009.) 
 
4. Πίνακας Ι': 
 
Για τις υπόψη διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010, αναφορικά µε τον 
αυτοέλεγχο των υποβαλλόµενων δηλώσεων, έχει εκδοθεί η ΠΟΛ.1191/17.12.2010 
διαταγή.  
 
Αναλυτικότερα: 
 
α. Επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων η και παραγωγής προϊόντων: 
 
Οι επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων πρέπει να 
δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων (κ.α. 125) τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο 
αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αθροίσµατος του κόστους 
πωληθέντων (εµπορευµάτων ή προϊόντων) (κ.α.121) και των εξόδων και δαπανών, 
συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν (κ.α. 
122), µε το συντελεστή αναγωγής (κ.α. 101) αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως 
συντελεστής αναγωγής λαµβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του 
κλάσµατος που αριθµητή έχει τον αριθµό εκατό (100) και παρονοµαστή τον αριθµό 
εκατό (100) µείον τον προβλεπόµενο µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους 
(Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., 
εφαρµόζεται ο µέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή 
εντάσσεται. Προκειµένου για επιχειρήσεις µε περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., 
εφαρµόζεται ο µέσος σταθµικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των 
συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν µε την εφαρµογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά 
κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της 
διαχειριστικής περιόδου. 
 



 

 

 Εφόσον κατά τον υπολογισµό του συντελεστή αναγωγής προκύπτει δεκαδικός 
αριθµός µε περισσότερα από πέντε δεκαδικά ψηφία αυτού. (π.χ. ο συντελεστής 
αναγωγής 1,234567901 περιορίζεται σε 1,23456.).  
 
β. Επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών: 
 
Οι επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων 
εσόδων (κ.α. 105) τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασµό του αθροίσµατος των εξόδων και δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων 
σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν (κ.α. 102), µε το συντελεστή 
αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής (κ.α. 104) 
λαµβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσµατος που αριθµητή 
έχει τον αριθµό εκατό (100) και παρονοµαστή τον αριθµό εκατό (100) µείον τον 
προβλεπόµενο µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ). Σε περίπτωση που 
δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ, εφαρµόζεται ο µέσος όρος των 
Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειµένου για 
επιχειρήσεις µε περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ, εφαρµόζεται ο µέσος σταθµικός 
συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που 
προκύπτουν µε την εφαρµογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων 
δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. 
 
∆ηλαδή και οι επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών, προκειµένου να υπαχθούν 
στον αυτοέλεγχο, πρέπει να δηλώνουν το ποσό ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει 
µε την ίδια µέθοδο όπως και στις επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή και 
παραγωγής προϊόντων. Εποµένως, όσα αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση α' 
για τις επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων, σχετικά µε 
τα έξοδα και τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, ισχύουν ανάλογα και στην 
προκειµένη περίπτωση. 
 
γ. Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων η και παραγωγής προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών: 
 
Οι µικτές επιχειρήσεις πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο 
ή µεγαλύτερο του αθροίσµατος των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά 
κατηγορία δραστηριότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες 
υποπεριπτώσεις α' και β', µε επιµερισµό των κοινών δαπανών στις επί µέρους 
δραστηριότητες ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των ακαθάριστων εσόδων κάθε 
δραστηριότητας στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου 
από όλες τις δραστηριότητες.  
 
δ. Αµιγώς ελεύθεροι επαγγελµατίες: 
 
Οι αµιγώς ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων 
(κ.α.115) τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο αυτού που προκύπτει µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται για τις επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών. ∆ηλαδή, πρέπει να 
δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο αυτού που 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αθροίσµατος των εξόδων και δαπανών, 
συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν (κ.α. 
112), µε το συντελεστή αναγωγής (κ.α. 114) αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως 



 

 

 συντελεστής αναγωγής λαµβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του 
κλάσµατος που αριθµητή έχει τον αριθµό εκατό (100) και παρονοµαστή τον αριθµό 
εκατό (100) µείον τον προβλεπόµενο συντελεστή καθαρών αµοιβών. Σε περίπτωση 
που δεν προβλέπεται για τον ελεύθερο επαγγελµατία συντελεστής καθαρών 
αµοιβών(Ε.16382/ΠΟΛ.371/29.12.1987), εφαρµόζεται ο µέσος όρος των 
συντελεστών καθαρών αµοιβών (47,75%). 
 
Προκειµένου για ελεύθερους επαγγελµατίες µε περισσότερους του ενός συντελεστές 
καθαρών αµοιβών, εφαρµόζεται ο µέσος σταθµικός συντελεστής που προκύπτει από 
τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν µε την εφαρµογή των 
συντελεστών καθαρών αµοιβών κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των 
συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. 
 
Εποµένως, όσα αναφέρονται στην πιο πάνω περίπτωση β' για τις επιχειρήσεις αµιγώς 
παροχής υπηρεσιών, σχετικά µε τα έξοδα και τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, 
ισχύουν ανάλογα και στην προκειµένη περίπτωση. 
 
ε. Ελεύθεροι επαγγελµατίες µε παράλληλη άσκηση εµπορικής δραστηριότητας 
πώλησης εµπορευµάτων η και παραγωγής προϊόντων η και παροχής υπηρεσιών: 
 
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που παράλληλα ασκούν και εµπορική δραστηριότητα 
πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών 
πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο αυτού 
που προκύπτει από το άθροισµα των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά 
κατηγορία δραστηριότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες 
περιπτώσεις δ', α' και β', κατά περίπτωση, και µε ανάλογη εφαρµογή όσων ορίζονται 
στην προηγούµενη περίπτωση γ' σχετικά µε τον επιµερισµό των κοινών δαπανών.  
 
Καθαρά κέρδη υπαγοµένων στον αυτοέλεγχο. 
 
Τα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα 
πολλαπλασιαστούν µε το Μ.Σ.Κ.Κ. ή µέσο όρο των Μ.Σ.Κ.Κ. ή µέσο σταθµικό 
Σ.Κ.Κ. κατά περίπτωση (κ.α. 128, 133, 138) για να προκύψουν τα καθαρά κέρδη 
αυτοελέγχου (κ.α. 129, 134, 139). Τα κέρδη αυτά συγκρίνονται µε τα λογιστικά 
καθαρά κέρδη βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των βιβλίων του KB.Σ. (κ.α. 130, 
135, 140) και τελικώς επιλέγονται τα µεγαλύτερα προς φορολόγηση (κ.α. 131, 136, 
141) προκειµένου αυτά να µεταφερθούν στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου 
εισοδήµατος (έντυπα Ε1 και Ε5). 
 
Τα κέρδη που τελικά επιλέγονται προς φορολόγηση (τα µεγαλύτερα από τη σύγκριση 
πινάκων ΣΤ' και Ι') αναπροσαρµόζονται µε τα ποσά του πίνακα Ζ'.  
 
5. Πίνακας IB': 
 
Προστέθηκαν οι κωδικοί 367, 368, 369, 370 και 371, στους οποίους αναγράφονται 
αναλυτικά οι δαπάνες των εταιριών µε Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. που 
αποκτούν γεωργικό εισόδηµα, για πληροφοριακούς λόγους, προκειµένου να µην 
συµπληρώνεται ο πίνακας ΣΤ'. 
 
6. Πίνακας ΙΓ' : 



 

 

  
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3842/2010 ορίσθηκε 
συντελεστής φορολόγησης 20% των οικοδοµικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' 
κατηγορίας του ΚΒΣ και εξακολουθούν να φορολογούνται εξωλογιστικά µε 
συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους για εισοδήµατα που αποκτούν από 
1.1.2010 και µετά (πίνακας ΙΓ' εντύπου Ε3). 
 
Στον πίνακα αυτόν και πιο συγκεκριµένα στον υποπίνακα των τεχνικών 
επιχειρήσεων, προστέθηκαν οι κωδικοί 372, 373, 374, 375 και 376 και οι κωδικοί 
377, 378, 379, 380 και 381 στον υποπίνακα των οικοδοµικών επιχειρήσεων, στους 
οποίους θα αναγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες των τεχνικών και οικοδοµικών 
επιχειρήσεων αντίστοιχα, για πληροφοριακούς λόγους, προκειµένου να µην 
συµπληρώνεται ο πίνακας ΣΤ'. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου για τεχνικές 
επιχειρήσεις, ο αντίστοιχος υποπίνακας θα συµπληρώνεται για τα εισοδήµατα από 
εκτέλεση τεχνικών έργων που έχουν αναληφθεί µέχρι 31-12-2006, γιατί για τεχνικά 
έργα που αναλαµβάνονται από 1-1-2007 και µετά, τα εισοδήµατα που προκύπτουν 
από αυτά φορολογούνται λογιστικά. 
 
7. Πίνακας Ι∆' : 
 
Ο πίνακας Ι∆' τροποποιήθηκε και περιλαµβάνει τρεις υποπίνακες α, β, γ. 
 
Στον υποπίνακα α' αναγράφονται τα στοιχεία για τα Ε.∆.Χ. (ΤΑΞΙ) και 
περιλαµβάνει στήλες µε την έδρα, τον αριθµό κυκλοφορίας και το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας. 
 
Στον υποπίνακα β' αναγράφονται τα στοιχεία για τα Φ.∆.Χ. (φορτηγά δηµοσίας 
χρήσης) και περιλαµβάνει στήλες µε τον αριθµό κυκλοφορίας, το µικτό φορτίο και το 
είδος καυσίµου. 
 
Στον υποπίνακα γ' αναγράφονται τα στοιχεία για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, 
διαµερίσµατα, κάµπινγκ και λιανοπωλητές και περιλαµβάνει στήλες µε τον δήµο και 
την κοινότητα εγκατάστασης της επιχείρησης, τον αριθµό δωµατίων ή διαµερισµάτων 
κ.λπ. Τα στοιχεία των υποπινάκων α', β' και γ' συµπληρώνονται για ελεγκτικούς 
λόγους. Επισηµαίνεται ότι, µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 6 
του ν. 3842/2010, οι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού, προσδιορίζουν τα καθαρά τους 
κέρδη λογιστικά. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι:  
 
α) Εκµεταλλευτές αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ)  
 
β) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων ενταγµένων σε ΚΤΕΑ  
 
γ) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης  
 
δ) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων  
 
ε) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης κατασκηνωτικών κέντρων (camping) 
 
στ) Επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά 
λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές 



 

 

  
8. Με την ΠΟΛ.1235/24.11.2011 εγκύκλιο µας, δόθηκαν οδηγίες για τη συµπλήρωση 
της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης (σύµφωνα µε την § 9 του άρθρου 17 του 
ν.3842/2010) η οποία περιλαµβάνει πίνακα µε τα ποσά της φορολογικής 
αναµόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, πίνακα µε τα ποσά των φόρων που έχουν 
αποδοθεί, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται ο αριθµός των κινητών τηλεφώνων 
και ο αριθµός των απασχολουµένων στην επιχείρηση και πίνακα στον οποίο θα 
περιλαµβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρησης µε τα κυβικά τους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σύνολο που προκύπτει από τον πίνακα της φορολογικής 
αναµόρφωσης θα 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 και το σύνολο στον κωδικό 567, 
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. στον κωδικό 196 «συνολικό 
ποσό κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης» του πίνακα Θ' της τρίτης σελίδας του 
εντύπου Ε3 οικονοµικού έτους 2012. 
 
Σηµειώνεται ότι η παραπάνω κατάσταση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά µέσω 
διαδικτύου µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Επισηµαίνεται ότι η κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης θα υποβάλλεται 
επίσης µέσω διαδικτύου και στην περίπτωση των εταιριών της παρ.4 του άρθρου 2 
του Κ.Φ.Ε. για τις οποίες είναι προαιρετική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος τους (έντυπο Ε5). 
 
Τέλος, οι προηγούµενες εγκύκλιοι της υπηρεσίας µας αναφορικά µε οδηγίες για τη 
συµπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ε5 εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση. 
 
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π. Οικονόµου 
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ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ:                    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΑΦΜ: 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: 
 

I. ΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ (άρθρ. 31 ΚΦΔ)  

II.  

 πκπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε αλακφξθσζεο ε ζηήιε (4) κε ηα αληίζηνηρα πνζά. 

 

Α/Α 

(1) 

 

ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ 

(2) 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

 (3) 

 

ΠΟΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ 

(4) 

* 1. 
Έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνχ (Με θαηαβνιή ή 

βεβαίσζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θ.η.ι.)-( § 1, πεξ. α ππνπ., αα) 

  

2. 
Μηζζνί θαη θάζε είδνπο απνιαβέο εηαίξσλ ή κειψλ Ο.Δ., Δ.Δ., 

Δ.Π.Δ. θ.ιπ. δελ αλαγλσξίδνληαη.( §1 ππνπ.αα ,πεξ.α ) 

  

3. 

Γσξεέο – Υνξεγίεο (κέρξη 10%ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο θαη 

εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Παξαθαηαζεθψλ &Γαλείσλ ή ζε άιιε 

Σξάπεδα.) – (§ 1 ,πεξ.α., ππνπ.γγ,) 

  

4. 

Αζθάιηζηξα γηα νκαδηθή αζθάιηζε δσήο εξγαηνυπαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ(θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πξνβιεπφκελν 

φξην) –(§ 1, πεξ. α, ππνπ. δδ). 

  

5. Γαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ είηε 

είλαη ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα ή κε leasing, (πάλσ απφ ην 

πξνβιεπφκελν φξην).*πκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ΗΗ.( § 

1,πεξ.β). 

  

6. 
Σφθνη δαλείσλ ή πηζηψζεσλ γεληθά πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη (§ 1, 

,πεξ.δ.) 

  

7. 
Φφξνη – Σέιε – Γηθαηψκαηα(θφξνο εηζνδήκαηνο θ.η.ι.) πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη ( § 1 , πεξ. ε). 

  

8. 
Απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ(πιένλ ησλ λνκίκσλ) –

( § 1 , πεξ.ζη.) 

  

9. 
Γαπάλεο δηαθήκηζεο(κε θαηαβνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηέινπο ππέξ 

Ο.Σ.Α. θ.η.ι.) – ( § 1 , πεξ.ηδ ) 

  

ΑΔΑ: Β4ΩΧΗ-ΠΚΧ
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10. 
Μηζζψκαηα ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ(θαηά ην 

κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ) – ( § 1 ,πεξ.ηζη)  

  

11.  Αλακφξθσζε δαπαλψλ ιφγσ χπαξμεο αθνξνινγήησλ εζφδσλ(§ 8)    

12. Έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

επηρείξεζε (πεξηνξηζκφο ζην 50% θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ  ππαιιήισλ θαη εηαίξσλ.) – (§ 1, πεξ.ς)  

*πκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο  ΗΗΗ). 

  

13.  Πνηληθέο ξήηξεο, πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο ( §.17.)   

14. Καηαβνιή απνδεκηψζεσλ. Έιεγρνο γηα ηελ  θαηάζεζε ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. αληίγξαθνπ ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ, βάζε ηνπ 

νπνίνπ θαηαβάιιεηαη.)-( §.9) 

  

15. Γαπάλεο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ηνπ .Κ.Β..   

16. Παξνρέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο εξγαδφκελνπο (δσξνεπηηαγέο-

δηαηαθηηθέο- ελνίθηα-πηζησηηθέο θάξηεο ζηειερψλ θηι(εθφζνλ δελ 

έρνπλ εληαρζεί ζηελ κηζζνδνζία). Γελ αλαγλσξίδνληαη( § 1, πεξ.ρ.)  

  

17. Παξαιαβή αγαζψλ απφ ηξίην πξφζσπν ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ 

ηηκνινγεί εθφζνλ βξίζθεηαη εθηφο Διιάδνο(ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο) 

Γελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε (§ 1 πεξ. γ). 

  

18. Λνηπέο δαπάλεο   

 ΤΝΟΛΟ (**)   

 

  ΖΜΔΗΩΔΗ :  

*  Αλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή δελ έρνπλ θαηαινγηζηεί ή δελ 

έρεη ππνβιεζεί Α.Π.Γ. πξνο ην ΗΚΑ, ν ππφρξενο  ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ην νηθείν αζθαιηζηηθφ ηακείν γηα 

ηελ βεβαίσζε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο ζπλππνβάιινληαη κε 

ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή , δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο 

ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. 

 

** α) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζηνπο  κωδικούς  564, 565 και 

566 ηνπ ππνπίλαθα  η΄ ηνπ πίλαθα Σ΄ ηεο 2
εο

 ζειίδαο ηνπ ενηύποσ Δ3 θαη 
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     β) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζηις «ημειώζεις Φορολογοσμένοσ» ,  ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο 

ηνπ ίδηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζε αλακφξθσζεο  

(ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ:  ………….…………. ΔΤΡΩ ) , κε ηελ ζεκείσζε φηη 

γηα   ηνπο   ηειεπηαίνπο   (ππφρξενη παξαγξ. 4 άξζξνπ 2 ηνπ   Κ.Φ.Δ.)   ζηε    ζπλέρεηα    ζα       κεηαθέξεηαη     

ζηνλ     κωδ.     022     ηεο      δεχηεξεο     ζειίδαο   ηνπ      ενηύποσ Δ5 . ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ νη ππφινηπνη θσδηθνί 018,019,020,450,021, θαη 023 ηεο ίδηαο ζειίδαο. 

III. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

      

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ   ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  

Α/Α Γξάκκαηα Αξηζκφο Κπβηθά Δθαηνζηά Α/Α Γξάκκαηα Αξηζκφο Κπβηθά Δθαηνζηά 

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Δ.Η.Υ.: 

 

Α. ΜΔΥΡΗ 1600 CC :     

       

                              

Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 CC :      

ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΖ 

           (α) 

ΠΟΟΣΟ 

(β)  

ΚΩΓΗΚΟ    ΠΟΟ ΜΖ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ 

                    (α)*(β)  

  *30%   

ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟΣΟ ΚΩΓΗΚΟ    ΠΟΟ ΜΖ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ 

ΑΔΑ: Β4ΩΧΗ-ΠΚΧ



 

 

 

21 
 

                   

 

IV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ: 

 

  *    Ο ηχπνο  α- (α×γ×δ:β) εθαξκφδεηαη φηαλ ην (β) είλαη  κεγαιχηεξν ηνπ (γ) .                                                                                     

                                                                                

                                                                                           

                                                                                                      ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

 Ο ΤΠΟΥΡΔΟ                                                                 Ο ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ                                                        ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ  :                  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  
ΑΦΜ: 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: 

 

 

ΗV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΩΝ ΚΑΗ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΩΝ  ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΜΜΔΩΝ 

ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.η.λ.) 

 

 

ΔΗΓΟ ΦΟΡΟΤ ΚΩΓΗ ΠΡΟΚΤΠΣΟΝΣΔ ΚΩΓΗΚ ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΔ  ΚΩΓΗ ΓΗΑΦΟΡΑ 

           (α) (β)                      (α)*(β)  

       *65%   

ΚΩΓ

. 

ΠΟΟ  

ΓΑΠΑΝΖ 

     (α) 

ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. 

ΚΗΝΖΣΩΝ 

  ( β) 

ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛ. 

     (γ) 

  % 

 (δ) 

    ΚΩΓ  ΠΟΟ ΜΖ 

ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ     

                                                                                               

      *50%    α- (α×γ×δ:β)* 

      *50%       (α)×(δ) 
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ΚΟ ΦΟΡΟΗ (α) Ο ΦΟΡΟΗ (β) 

(ΓΖΛΩΘΔΝΣΔ Ζ ΚΑΗ 

ΒΔΒΑΗΩΘΔΝΣΔ) 

ΚΟ (α)-(β) 

Π 

Α 

Ρ 

Α 

Κ 

Ρ 

Α 

Σ 

Ζ 

Θ 

Δ 

Ν 

Σ 

Δ 

 

ΜΗΘΩΣΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ    

ΑΡΘΡΟ 57 ΚΦΔ   

      

ΔΜΠΟΡΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

ΆΡΘΡΟ 55 ΚΦΔ 

      

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

ΆΡΘΡΟ  58 ΚΦΔ 

      

ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ 

ΆΡΘΡ. 54 ΚΦΔ 

      

ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ 

 

 

      

       

ΦΠΑ       

ΥΑΡΣΟΖΜΟ       

ΦΟΡΟ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ       

ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ       

       

       

 

                                                                                                    ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

                                                                                        

       Ο ΤΠΟΥΡΔΟ                                                        Ο ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ 

 ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΦΡΑΓΗΓΑ                                                     ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΦΡΑΓΗΓΑ 

ΑΔΑ: Β4ΩΧΗ-ΠΚΧ


