ΠΟΛ.1011/2.1.2014
Καθορισµός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της
δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από
µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.
4172/2013
ΠΟΛ 1011/2013
(ΦΕΚ Β' 8/08-01-2014)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167
Α'/23.07.2013).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 61, των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του
άρθρου 62, καθώς και των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 και των
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου
18 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α'/26.07.2013), όπως ισχύουν.
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούµενου φόρου στο
εισόδηµα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα
1. Οι αρχικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες δηλώσεις απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται στο εισόδηµα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα, οι πάσης
φύσεως τροποποιητικές και συµπληρωµατικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει
µεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, καθώς και οι εµπρόθεσµες
και εκπρόθεσµες µηδενικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που έχει παρακρατηθεί
στο εισόδηµα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα, υποβάλλονται µε τη χρήση
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων www.gsis.gr.
2. Οι εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις του φόρου που παρακρατείται στο
εισόδηµα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα, από τις οποίες προκύπτει
µικρότερο ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά
στη ∆.Ο.Υ. του υπόχρεου σε παρακράτηση, σε δύο (2) αντίτυπα.
3. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας ολοκλήρωσης της υποβολής της
δήλωσης και µετά από επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η δήλωση υποβάλλεται άµεσα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
µαζί µε το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο µη δυνατότητας υποβολής της δήλωσης.
4. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης βεβαιώνεται ο
παρακρατηθείς φόρος στην ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελµατική
έδρα του υπόχρεου στην παρακράτηση και εκδίδεται «Ταυτότητα οφειλής», µε βάση
την οποία θα αποδίδεται ο φόρος µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, το αργότερο µέχρι το
τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής της υποκείµενης σε
παρακράτηση πληρωµής.
5. Σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης, καθώς και µη
καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013.
6. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της παρούσας,
αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου αποτελεί η
υποβληθείσα δήλωση σφραγισµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο της ∆.Ο.Υ.
παραλαβής, µε σχετική επισηµείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης
του φόρου.
Άρθρο 2
Χρόνος καταβολής της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής
1. Ως «καταβολή της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής» νοείται και η
πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα των περιπτώσεων α', β' και γ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013.
2. Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδηµα από µερίσµατα, η καταβολή της
υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει
διενεργηθεί µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από τα αρµόδια
όργανα. Αν διανεµηθούν µερίσµατα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων, η καταβολή
θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της απόφασης
διανοµής από τα αρµόδια όργανα. Ειδικά επί διανοµής προµερισµάτων, η καταβολή
θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της
απόφασης διανοµής από το αρµόδιο όργανο.
Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή
της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε
περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της
δήλωσης φόρου εισοδήµατος.
Για το εισόδηµα που προκύπτει από τα µαθηµατικά αποθέµατα, η καταβολή της
σχετικής πληρωµής ενεργείται και κατά την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου
ή της εγγραφής αυτών στον οικείο λογαριασµό των βιβλίων της ασφαλιστικής
εταιρίας.
3. Για το εισόδηµα από τόκους των έντοκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η
καταβολή της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί
κατά την έκδοσή τους, ενώ για τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όταν δεν έχει
µεσολαβήσει µεταβίβασή τους ή των τοκοµεριδίων τους, κατά το χρόνο της

εξαργύρωσης των τοκοµεριδίων τους ή κατά τη λήξη τους, όταν πρόκειται για
οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια (ZERO COUPON).
Ο φόρος που παρακρατείται στις πιο πάνω πληρωµές πιστώνεται στον τηρούµενο
οικείο λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν
αποδίδεται µε την υποβολή της δήλωσης του επόµενου άρθρου της παρούσας.
Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόµενο των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούµενου φόρου στα
εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα
1. Ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούµενου φόρου
στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα, έχουν ως τα συνηµµένα
υποδείγµατα, τα οποία επισυνάπτουµε ως παραρτήµατα Α, Β και Γ της παρούσας.
2. Οι υπόχρεοι καταχωρούν σε ηλεκτρονική φόρµα τα στοιχεία όλων των δικαιούχων.
Σε περίπτωση µαζικών καταχωρήσεων (τράπεζες) θα υποβάλλονται στη Γ.Γ.∆.Ε. µε
µορφή ηλεκτρονικού αρχείου.
Άρθρο 4
Έλεγχος - Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ.
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
αµέσως µετά την οριστική υποβολή των δηλώσεων απόδοσης του παρακρατηθέντος
φόρου ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής
και βεβαίωσης στο σύστηµα Taxis.
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων
αυτών.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει για πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2014 και µετά.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ıİȜ. 1
ǾȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ
ȂȒȞĮȢ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ǹȡȚșȝ. ǻȒȜȦıȘȢ
ǹȡȚșȝ. ĭĮțȑȜȠȣ
ǼȓįȠȢ: ǹȡȤȚțȒ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ
ȆȡȠȢ ĲȠȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ.:
………………………..

ǻǾȁȍȈǾ
ǹʌȩįȠıȘȢ ʌĮȡĮțȡĮĲȠȪȝİȞȠȣ ĳȩȡȠȣ İȚıȠįȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ ȝİȡȓıȝĮĲĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌİȡ. Į'
ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 64 ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

ǻ.

ȋȡȩȞȠȢ ȜȒȟȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ țȜİȓıȚȝȠ ĲȠȣ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪ:

ǹȃȉ/ȉȅȊ

ȉȅȊ
ȊȆȅȋȇǼȅȊ

ī.

ǼʌȦȞȣȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ: …..…………………………………………………………………………..………………………………………........................................................... …….
ǲįȡĮ: ȆȩȜȘ.................................................................ȅįȩȢ.........................................ǹȡȚșȝȩȢ…………..……........ȉ.Ȁ. ...…….............ȉȘȜ...................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................................................................................
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:..............................................................................................................................................................................................................................
ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:...................................................................................................................................................................................................................................
ǻȚİȪșȣȞıȘ: ………………………….................................................………………………….ȉȘȜ......................................................................................................
ȋȡȩȞȠȢ ȑȖțȡȚıȘȢ įȚĮȞȠȝȒȢ (ĮʌȩĳĮıȘ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ) (ȝİȡȚıȝȐĲȦȞ, ʌȡȠȝİȡȚıȝȐĲȦȞ, įȚĮȞȠȝȒȢ Ȓ țİĳĮȜ. țİȡįȫȞ
ȂȒȞĮȢ
ǲĲȠȢ
ʌĮȡİȜșȠȣıȫȞ ȤȡȒıİȦȞ):
ȂȒȞĮȢ
ǲĲȠȢ
ȋȡȩȞȠȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ įȚʌȜȠȖȡĮĳȚțȐ ȕȚȕȜȓĮ
ȂȒȞĮȢ
ǲĲȠȢ
ȋȡȩȞȠȢ İȓıʌȡĮȟȘȢ ĲȦȞ țİȡįȫȞ ĮȜȜȠįĮʌȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ ț.Ȝʌ.:

ǹ.
Ǻ.

ȂȒȞĮȢ
ȆȩıȠ (Ǽȣȡȫ)

ǼȓįȠȢ ǼȚıȠįȒȝĮĲȠȢ

1

ǼȚıȩįȘȝĮ Įʌȩ įȚĮȞȠȝȒ țİȡįȫȞ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 45 ĲȠȣ Ȟ.4172/2013 (ǹ.Ǽ., ǼȆǼ, ǿȀǼ țȜʌ)
ʌȜȘȞ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ

01

10%

2

ǼȚıȩįȘȝĮ Įʌȩ įȚĮȞȠȝȒ țİȡįȫȞ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ įȚʌȜȠȖȡĮĳȚțȐ ȕȚȕȜȓĮ

02

10%

3

ǼȚıȩįȘȝĮ Įʌȩ įȚĮȞȠȝȒ Ȓ țİĳĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ țİȡįȫȞ
ʌĮȡİȜșȠȣıȫȞ ȤȡȒıİȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 45
ĲȠȣ Ȟ.4172/2013 (ǹ.Ǽ., ǼȆǼ, ǿȀǼ, ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
İĲĮȚȡİȚȫȞ, ț.Ȝʌ.)

03

10%

04

10%

4

ǲĲȠȢ

ȈȣȞĲ/ıĲȒȢ
ĳȩȡȠȣ

Į/Į

ȆȠıȩ ĭȩȡȠȣ (Ǽȣȡȫ)

ȆȡȠȝİȡȓıȝĮĲĮ
5

ȀİĳĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ ĮĳȠȡ. ĮʌȠș. ĮȞĮʌĲ. ȞȩȝȦȞ
(ȐȡșȡȠ 101 Ȟ.1892/90)

05

10%

6

ȀİĳĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ ĮĳȠȡ. ĮʌȠș. ĮȞĮʌĲ. ȞȩȝȦȞ
(ȐȡșȡȠ 13 Ȟ.1473/84)

06

5%

7

ȀİĳĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ İȚį. ĮĳȠȡ. ĮʌȠș. ȐȡșȡȦȞ 2 țĮȚ 3 ĲȠȣ Ȟ.
3220/2004 (ȖȚĮ ĲȠ ĮȞĮțĲȘșȑȞ ʌȠıȩ ȝİ Ȟ. 3614/2007)

07

10%

8

ǻȚĮȞȠȝȒ İȚį. ĮĳȠȡ. ĮʌȠș. ȐȡșȡȠȣ 22 Ȟ. 1828/1989 țĮȚ
ȐȡșȡȦȞ 2 țĮȚ 3 ĲȠȣ Ȟ. 3220/2004
ǻȚĮȞȠȝȒ Ȓ țİĳĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȫȞ
ıȤȘȝĮĲȚıșȑȞĲȦȞ Įʌȩ İȚıȠįȒȝĮĲĮ ĳȠȡȠȜȠȖȘșȑȞĲĮ țĮĲ'
İȚįȚțȩ ĲȡȩʌȠ

08

10%

09

10%

10

ǻȚĮȞȠȝȒ Ȓ țİĳĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȫȞ
ıȤȘȝĮĲȚıșȑȞĲȦȞ ȕȐıİȚ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȞȩȝȦȞ

10

10%

11

ǻȚĮȞȠȝȒ ĮĳȠȡ. ĮʌȠș. İʌİȞį. ȞȩȝȦȞ (Ȟ.1262/82, Ȟ.
1892/90, Ȟ.2601/98, Ȟ.3299/04 țȜʌ)

11

10%

12

ǻȚĮȞȠȝȒ Ȓ țİĳĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȫȞ ʌȠȣ
ıȤȘȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ Ȟ.4172/2013

12

10%

13

ǼȚıȠįȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȖȚȫȞ ʌȠȣ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ

13

14

ǼȚıȩįȘȝĮ Įʌȩ įȚĮȞȠȝȒ țİȡįȫȞ ĮȜȜȠįĮʌȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ
(ȩĲĮȞ ȝİıȠȜĮȕİȓ ȘȝİįĮʌȩ ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ)

14

10%

15

ȊʌİȡĮʌȩįȠıȘ İʌİȞįȪıİȦȞ ȝĮșȘȝĮĲȚțȫȞ ĮʌȠșİȝȐĲȦȞ
ȖȚĮ ĮıĳĮȜȓıİȚȢ ȗȦȒȢ

15

10%

9

*

16

16

ȈȪȞȠȜȠ

30

* īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Į/Į 13 Ƞ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĳȩȡȠȣ İȓȞĮȚ 10% ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ Ȉǹǻĭ

ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ǺİȕĮȚȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ țĮȚ ȝİ İʌȓȖȞȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ įȒȜȦıȘȢ
……/……/201...
ȅ ǻȘȜȫȞ
…………..
ȆĮȡĮȜȒĳșȘțİ:
ǼȝʌȡȩșİıȝĮ
ǼțʌȡȩșİıȝĮ

……/……/ 201…
ȅ ȆĮȡĮȜĮȕȫȞ țĮȚ ǼȞİȡȖȒıĮȢ ĲȘȞ ȕİȕĮȓȦıȘ
………………………………………………

ǹ.ĭ.Ȃ.

ȋȍȇǹ ĭȅȇȅȁȅīǿȀǾȈ
ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ / ȂȅȃǿȂǾȈ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ǼǿǻȅȈ
ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
īȚĮ ĲȠ İȓįȠȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ Į/Į ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ
īȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĮȞȐ İȓįȠȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ, ȠȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ǹ, Ǻ, ī, ǻ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ
Ǿ ıĲȒȜȘ "ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĳȩȡȠȣ" ıȣʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ İȓįȠȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ Į/Į 13 ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ

Į/Į

ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǳ ǼȆȍȃȊȂȅ - ȅȃȅȂǹ ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ

ȆȅȈȅ
ȂǼȇǿȈȂǹȉȍȃ

ȋȇȅȃȅȈ
ȆǹȇǹȀȇǹȉǾȈǾȈ

ıİȜ 2

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ĭȅȇȅȊ

ȆǿȃǹȀǹȈ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ ǹȆȅ ȂǼȇǿȈȂǹȉǹ
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ İȓįȘ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ, ȩĲĮȞ ĲĮ țȑȡįȘ ʌȠȣ įȚĮȞȑȝȠȞĲĮȚ įİȞ ĮĳȠȡȠȪȞ ȝİĲȠȤȑȢ İȚıȘȖȝȑȞİȢ ıĲȠ ȋ.ǹ.)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ

ȆȅȈȅ ĭȅȇȅȊ ȆȅȊ
ȆǹȇǹȀȇǹȉǾĬǾȀǼ

28
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

29

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ıİȜ 1

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ
ȆȡȠȢ ĲȠȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ.:
………………………..

ǾȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ…………………
ȂȒȞĮȢ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ

…………..

ǹ.ĭ.Ȃ………………………………..
ǹȡȚșȝ. ǻȒȜȦıȘȢ……………………
ǹȡȚșȝ. ĭĮțȑȜȠȣ……………………

ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ:
ǹȡȤȚțȒ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

ǹȃȉ/ȉȅȊ

ȉȅȊ
ȊȆȅȋȇǼȅȊ

ǻȒȜȦıȘ
ǹʌȩįȠıȘȢ ʌĮȡĮțȡĮĲȠȪȝİȞȠȣ ĳȩȡȠȣ İȚıȠįȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȩțȠȣȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ
ʌİȡ. ȕ' ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 64 ĲȠȣ Ȟ.4172/2013
ǼʌȦȞȣȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ: …………………………………………………………………………..………………………………………................................................................
ǲįȡĮ: ȆȩȜȘ.................................................................ȅįȩȢ.........................................ǹȡȚșȝȩȢ…………..……........ȉ.Ȁ. ...…….............ȉȘȜ...................................
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ ……………………...……...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:....................................................................................................................................................................................................................................
ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:..............................................................................................................................................................................................................................
ǻȚİȪșȣȞıȘ: ………………………….................................................………………………….ȉȘȜ......................................................................................................
ȆȩıȠ (Ǽȣȡȫ)

ǼȓįȠȢ ǼȚıȠįȒȝĮĲȠȢ
Į/Į

ȈȣȞĲ/ıĲȒȢ ĳȩȡȠȣ

ȉȩțȠȚ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒȢ țĮĲȐșİıȘȢ ıİ ĲȡȐʌİȗĮ Ȓ
ĲĮȝȚİȣĲȒȡȚȠ ıĲȘȞ ȘȝİįĮʌȒ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
1 țĮĲĮșȑıİȦȞ ıĲȠ ȉĮȝİȓȠ ȆĮȡĮțĮĲĮșȘțȫȞ țĮȚ ǻĮȞİȓȦȞ

01

15%

ȉȩțȠȚ Įʌȩ ȠȝȩȜȠȖĮ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ (ȩĲĮȞ
2 ȝİıȠȜĮȕİȓ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘ ĲȠȣ ȠȝȠȜȩȖȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲȠțȠȝİȡȚįȓȠȣ)

02

15%

ȉȩțȠȚ Įʌȩ țĮĲĮșȑıİȚȢ ıĲȘȞ ĮȜȜȠįĮʌȒ (ȩĲĮȞ ȝİıȠȜĮȕİȓ
3 ȘȝİįĮʌȩ ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ)

03

15%

4 ȉȩțȠȚ Įʌȩ ıȣȝĳȦȞȓİȢ İʌĮȞĮȖȠȡȐȢ (ʌȡȐȟİȚȢ repos)

04

15%

ȉȩțȠȚ Įʌȩ İĲĮȚȡȚțȐ ȠȝȠȜȠȖȚĮțȐ įȐȞİȚĮ ʌȠȣ İțįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
5 ȘȝİįĮʌȒ

05

15%

ȉȩțȠȚ Įʌȩ ȠȝȩȜȠȖĮ ʌȠȣ İțįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȜȜȠįĮʌȒ (ȩĲĮȞ
6 ȝİıȠȜĮȕİȓ ȘȝİįĮʌȩ ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ)

06

15%

7 ȉȩțȠȚ ʌȠȣ İʌȚįȚțȐȗȠȞĲĮȚ ȝİ įȚțĮıĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ

07

15%

8 ȉȩțȠȚ Įʌȩ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤİȢ ȝİĲȠȤȑȢ

08

15%

9 ȉȩțȠȚ Įʌȩ įȐȞİȚĮ

09

15%

10

15%

10 ȁȠȚʌȠȓ ĲȩțȠȚ ʌȠȣ įİȞ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ȉȩțȠȚ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ 1, 2, 4-5, 7-10 ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪȢ țĮĲȠȓțȠȣȢ ȤȦȡȫȞ ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
11 Ȉǹǻĭ

ȆȠıȩ ĭȩȡȠȣ (Ǽȣȡȫ)

*
11

ȉȩțȠȚ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ 1, 2, 4-5, 7-10 ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ
12 ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪȢ țĮĲȠȓțȠȣȢ ȜȠȚʌȫȞ ȤȦȡȫȞ

12

ȈȪȞȠȜȠ

30

15%

* īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Į/Į 11 Ƞ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĳȩȡȠȣ İȓȞĮȚ 15% ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ Ȉǹǻĭ

ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ǺİȕĮȚȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ țĮȚ ȝİ İʌȓȖȞȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ įȒȜȦıȘȢ
………/……../ 201…..
ȅ ǻȘȜȫȞ
…………………..
ǺİȕĮȚȫșȘțİ
ǹ.ȋ.Ȁ. …………………………………………

ȆĮȡĮȜȒĳșȘțİ:
ǼȝʌȡȩșİıȝĮ
ǼțʌȡȩșİıȝĮ

………/……../ 201…..
ȅ ȆĮȡĮȜĮȕȫȞ țĮȚ İȞİȡȖȒıĮȢ ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ
. …………………………………………

Į/Į

ıİȜ 2

ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǳ ǼȆȍȃȊȂȅ - ȅȃȅȂǹ - ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ

ȋȍȇǹ
ĭȅȇȅȁȅīǿȀǾȈ
ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ /
ȂȅȃǿȂǾȈ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ǼǿǻȅȈ
ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ
ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ

ȆȅȈȅ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ĭȅȇȅȊ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
īȚĮ ĲȠ İȓįȠȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ Į/Į ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ
Ǿ ıĲȒȜȘ "ȆİȡȚȖȡĮĳȒ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ" ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ Į/Į 10-12 ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ (ĮʌĮȓĲȘıȘ, įĮȞİȚĮțȒ ıȤȑıȘ, ț.Ȝʌ. Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȚ ĲȩțȠȚ)
Ǿ ıĲȒȜȘ "ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĳȩȡȠȣ" ıȣʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ İȓįȠȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ Į/Į 11 ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ

ǹ.ĭ.Ȃ.

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
ȆȅȈȅ ĭȅȇȅȊ ȆȅȊ
ȆǹȇǹȀȇǹȉǾĬǾȀǼ

ȆǿȃǹȀǹȈ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ ǹȆȅ ȉȅȀȅȊȈ - ȉȅȀȅǿ ȆȅȊ ȀǹȉǹǺǹȁȁȅȃȉǹǿ ȈǼ ǹȁȁȅǻǹȆȅȊȈ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊȈ - ǹȃǹȁȊȈǾ ȁȅǿȆȍȃ ȉȅȀȍȃ
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ İȓįȘ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ıİȜȓįĮȢ. ǻİȞ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȘȝİįĮʌȐ ʌȚıĲȦĲțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲĮ İȓįȘ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȕȐıİȚ İȚįȚțȩĲİȡȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ

30
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

31

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ī
ȆȡȠȢ ĲȠȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ.:………………………..

ǾȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ
ȂȒȞĮȢ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ǹȡȚșȝ. ǻȒȜȦıȘȢ
ǹȡȚșȝ. ĭĮțȑȜȠȣ
ǼȓįȠȢ: ǹȡȤȚțȒ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ǻǾȁȍȈǾ

ǹȁȁȅǻǹȆȅȊ
ȉȅȊ
ǹȃȉ/ȉȅȊ
ǻǿȀǹȅȊȋȅȊ
ȊȆȅȋȇǼȅȊ

ǹʌȩįȠıȘȢ ʌĮȡĮțȡĮĲȠȪȝİȞȠȣ ĳȩȡȠȣ İȚıȠįȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌİȡ. Ȗ' ĲȘȢ ʌĮȡ.
1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 64 ĲȠȣ Ȟ.4172/2013

Į/Į

ǼʌȦȞȣȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ: ………………………………………………………………..……………………………………….......................................................................................................
ǲįȡĮ: ȆȩȜȘ.................................................................ȅįȩȢ.........................................ǹȡȚșȝȩȢ…………..……........ȉ.Ȁ. ...…….............ȉȘȜ..............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
.........................................................................................................................................................................................................................................................
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:..........................................................................................................................................................................................................................................................
ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:...................................................................................................................................................................................................................................
ǻȚİȪșȣȞıȘ: ………………………….................................................………………………….ȉȘȜ.................................................................................................................................................
ǼʌȦȞȣȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
ǻȚİȪșȣȞıȘ: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
ȈȣȞĲ/ıĲȒȢ
ȈĲȠȚȤİȓĮ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ
ȋȡȠȞȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮȕȠȜȒȢ Ȓ
ȆȠıȩ ĭȩȡȠȣ (Ǽȣȡȫ)
ǹțĮșȐȡȚıĲȠ ȆȩıȠ (Ǽȣȡȫ)
ĳȩȡȠȣ *
(ǼʌȦȞȣȝȓĮ, ǻ/ȞıȘ, ȋȫȡĮ)
ʌȓıĲȦıȘȢ

ǼȓįȠȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ

1

2

3

4

5

6

7

8

ȈȪȞȠȜȠ

* ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĳȩȡȠȣ İȓȞĮȚ 20% ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ Ȉǹǻĭ
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Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

