
 

 

 ΠΟΛ.1039/3.2.2014  
Τύπος και περιεχόµενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της 
βεβαίωσης των αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και της βεβαίωσης 
των εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου  

ΠΟΛ 1039/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 271/07-02-2014) 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α'). 
 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α'). 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152), όπως αυτές ισχύουν 
µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
42 του ν.4024/2011 (Α'226). 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α'151) 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 2 της ∆6Α 1196756 ΕΞ 
2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β'3317) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του 
Υφυπουργού Οικονοµικών µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στον Γενικό 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
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 διασταύρωσης των δηλούµενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος µε εκείνα που αναγράφονται στις χορηγούµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες, αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και 
εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις από τους καταβάλλοντες τις πιο πάνω 
αποδοχές σε σύντοµο χρόνο. 
 
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
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 και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του 
ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα το 
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ - 01.042). 
 
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 1» 
 
3. Ορίζουµε ότι το περιεχόµενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ 
- 01.042) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο 
των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόµενο έντυπο και παράρτηµα 1. 
 
4. Η διαµόρφωση της δοµής και των δεδοµένων του αρχείου της βεβαίωσης 
αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
Άρθρο 2 
Ορισµός τύπου και περιεχοµένου της βεβαίωσης αµοιβών από ελευθέρια 
επαγγέλµατα (Έντυπο Φ 01-044TAXIS) 
 
1. Ορίζουµε ότι, ο τύπος και το περιεχόµενο σε υλική µορφή της βεβαίωσης 
αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα µε το σύνολο των στοιχείων που 
υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήµατος που 
παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ01-044ΤΛΧβ), 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 2». 
 
3. Ορίζουµε ότι το περιεχόµενο της βεβαίωσης αµοιβών από ελευθέρια 
επαγγέλµατα (Έντυπο Φ01-044TAXIS) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του 
άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο 
επισυναπτόµενο έντυπο και παράρτηµα 2. 
 
4. Η διαµόρφωση της δοµής και των δεδοµένων του αρχείου της βεβαίωσης 
αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 3 
Ορισµός τύπου και περιεχοµένου της βεβαίωσης εισοδηµάτων από 
εµπορικές επιχειρήσεις (Έντυπο Φ 01-043TAXIS) 
 
1. Ορίζουµε ότι, ο τύπος και το περιεχόµενο σε υλική µορφή της βεβαίωσης 
εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις µε το σύνολο των στοιχείων που 
υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήµατος που 
παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ 01-043TAXIS), 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». 
 
3. Ορίζουµε ότι το περιεχόµενο της βεβαίωσης εισοδηµάτων από εµπορικές 



 

 

 επιχειρήσεις (Έντυπο Φ 01-043TAXIS) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του 
άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο 
επισυναπτόµενο έντυπο και παράρτηµα 3. 
 
4. Η διαµόρφωση της δοµής και των δεδοµένων του αρχείου της βεβαίωσης 
εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 4 
Τρόπος υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται 
στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αµοιβών από 
ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις 
(Έντυπα Φ - 01.042, Φ 01-044TAXIS, Φ 01-043TAXIS) 
 
1. Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών ή συντάξεων ή αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισοδηµάτων 
από εµπορικές επιχειρήσεις οικονοµικού έτους 2014, υποβάλλονται 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 προκειµένου για βεβαιώσεις 
αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες, και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων 
του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενηµέρωσής τους (µηχανογραφικά 
ή χειρόγραφα), υποβάλλονται ενιαία και υποχρεωτικά µε το σύνολο των στοιχείων 
που προβλέπεται να περιλαµβάνεται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή 
συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αµοιβών από 
ελευθέρια επαγγέλµατα και στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις από εµπορικές 
επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και µε τον φόρο που παρακρατήθηκε επί 
αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του 
ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκε προκειµένου για βεβαιώσεις αποδοχών 
από µισθωτές υπηρεσίες. 
 
2. Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δηµόσιο 
και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο µισθωτών υπηρεσιών, φόρο από ελευθέρια 
επαγγέλµατα και φόρο από εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις και δεν έχει 
υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., οριστικής δήλωσης από 
ελευθέρια επαγγέλµατα και οριστική δήλωση από εµπορικές επιχειρήσεις, 
υποβάλλουν υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) σε ειδικές εφαρµογές που έχουν στηθεί για τον σκοπό 
αυτό, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις 
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις 
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και στις εκδιδόµενες 
βεβαιώσεις από εµπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο 
που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκε προκειµένου για 
βεβαιώσεις αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες. 
 
3. 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. 
 
4. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει 



 

 

 αποβιώσει εντός του 2013 δύνανται να υποβάλλονται µε µαγνητικό µέσο στην 
∆.Ο.Υ. από τους κληρονόµους του. 
 
Άρθρο 5 
∆ιαδικασία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται 
στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ή αµοιβών από 
ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις ανά 
δικαιούχο, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου. 
 
α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις 
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις 
βεβαιώσεις αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα ή στις βεβαιώσεις εισοδηµάτων 
από εµπορικές επιχειρήσεις, πραγµατοποιείται µε την αποστολή ηλεκτρονικού 
αρχείου µέσω διαδικτύου (Internet). 
 
β) οι υπόχρεοι µπορούν, για τη δηµιουργία των κατάλληλων αρχείων, να 
χρησιµοποιούν τις ειδικές εφαρµογές που έχει αναπτύξει η Γενική Γραµµατεία 
Πληροφορικών Συστηµάτων και οι οποίες διατίθενται δωρεάν, στον δικτυακό τόπο 
www.gsis.gr 
 
γ) τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις 
αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, ανά δικαιούχο, και µόνο αυτά 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 6 
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις αποδοχής 
 
1. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, ή αµοιβών 
από ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις γίνονται 
αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου ή 
 
β) Υποβάλλονται µε µαγνητικό µέσο στην ∆.Ο.Υ.(µόνο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 της παρούσας) 
 
γ) Οι δικαιούχοι µισθών ή συντάξεων ή αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα ή 
εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις καταχωρούνται υποχρεωτικά µε τον 
σωστό Α.Φ.Μ. τους και προκειµένου για µισθωτούς προαιρετικά για το οικονοµικό 
έτος 2014 µε το ΑΜΚΑ τους. 
 
2. Από το πεδίο εφαρµογής αυτής της απόφασης εξαιρείται η υποβολή των 
βεβαιώσεων αποδοχών των αξιωµατικών του εµπορικού ναυτικού και των 
κατώτερων πληρωµάτων, λόγω µη εισέτι ένταξής τους στο σύστηµα taxisnet. 
 
3. 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 7 
Ηµεροµηνία υποβολής 
 
1. Η προθεσµία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2014 ως 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ορίζεται η 28η Μαρτίου 2014. 
 
2. Ως ηµεροµηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η 
ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστηµα υποβολής 
των σχετικών βεβαιώσεων του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. µε αυτόµατη 
απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο µοναδικού αριθµού καταχώρισης. 
 
Άρθρο 8 
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 
 
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή 
συντάξεων ή αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισοδηµάτων από εµπορικές 
επιχειρήσεις, ως αποδεικτικά 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, προκειµένου για αµοιβές από µισθωτές 
υπηρεσίες. 
 
8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων. 
 
9. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) προκειµένου για αµοιβές από µισθωτές 
υπηρεσίες. 
 
Άρθρο 9 
Έλεγχος - ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ηµερήσια βάση για τα 
υποβαλλόµενα αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αµοιβών από 
ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και για 
το αναλυτικό περιεχόµενό τους ανά δικαιούχο. 
 
2. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 περί 
«Φορολογίας Εισοδήµατος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 
 
Άρθρο 10 
Ισχύς της απόφασης 
 
Από το οικονοµικό έτος 2014 και µετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των 
βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, των βεβαιώσεων 



 

 

 αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και των βεβαιώσεων εισοδηµάτων από 
εµπορικές επιχειρήσεις µε τη χρήση της ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου ή µε µαγνητικό µέσο στην ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παρούσα. 
 
Τα αρχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, 
των βεβαιώσεων αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και των βεβαιώσεων 
εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις θα συνυποβάλλονται εκ νέου µε τις 
αντίστοιχες οριστικές δηλώσεις από τους υπόχρεους υποβολής των δηλώσεων 
αυτών στις προθεσµίες που ορίζονται για αυτές τις υποβολές και σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στις σχετικές Α.Υ.Ο. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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/      -  

      

1.1   (Record) 1 1 9 0 

1.2   2 9 (8) JL10 

1.3   10 17 9(8) YYYYMMDD 

1.4 .    18 21 9(4) 2013     2013 

1.5  (FILLER) 22 120 (99)  

  

/      -  

      

2.1   (Record) 1 1 9 1 

2.2  2 5 9(4) 2013     2013 

2.3   /   

 .  6 23 (18)  

 .  24 32 (9)  

 .  33 35 (3)  

2.4    

 

36 36  ( =0, 

=1) 

2.5 . . .  37 45 (9)  

2.6  

 

 

 

46 

 

61 

 

(16) 

 



 

 

 
3494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2.7  62 71 (10)  
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2.9  88 92 (5)  

2.10  93 97 9(5)  

2.11  (FILLER) 98 120 X(23)  

     

/      -  

      

3.1   (Record) 

( ) 

1 1 9 2 

3.2   2 16 9(13)V99 ** 

3.3   17 31 9(13)V99 ** 

3.4   32 46 9(13)V99 ** 

3.5    

  

47 60 9(12)V99 ** 

3.6   

 

61 74 9(12)V99 ** 

3.7    

  29 
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75 88 9(12)V99 ** 

3.8  (FILLER) 89 120 (32) ** 
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/      -
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( ) 

1 1 9 3 

4.2 . . .  2 10 (9)  

4.3  (FILLER) 11 11   

4.4  12 29 (18)  

4.5  30 38 (9)  

4.6     39 41 (3)  

4.7 AMKA 42 52 (11)  

4.8   53 54 99  

   

4.9   55 56 99    

4.10   57 66 9(8)V99 ** 

4.11  (  ) 67 75 9(7)V99 ** 

4.12   76 85 9(8)V99 ** 

4.13    86 94 9(7)V99 ** 

4.14   

  

95 103 9(7)V99 ** 

4.15   

  29 

.3986/2011 

104 112 9(7)V99 ** 

4.16  (FILLER) 113 120 (8)  
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/  

 
(%) 

     .48 .2238/1994  

1.  20  48§1 .2238/1994     

2.  20  48§1 .2238/1994       (   

     30/6    31/12 

3.  20  48§2 . , .2238/1994      

4.  20  48§3 .2238/1994           

           2   4. 

5.  20  48§4 .2238/1994     . . . 

   . 

6.   

.9 

 48§5 .2238/1994        

  . . . 

7.  0  48§6 .2238/1994       

     13  13  . . 

2190/1920 

8.  15          

   7§3 .2753/1999  (    

<300,00€) 

9.  15          

   7§4 .2753/1999 (    

<300,00€) 

10.  0        5.000€ 

 58 .2238/1994 

11.  0    300€   58 §1 .2238/1994    

1/1/2011 

12.  10         
 58 .2238/1994 
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28  .2238/1994       

      55   .  
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8.  20  55§1  .2238/1994     

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

:            

     record          

. 
 

 

 

 



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3503



 

 

 
3504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3505



 

 

 
3506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3507



 

 

 
3508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002710702140020*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  




