
 

 

 Αθήνα, 17 . 2 . 2014 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Θαν.Σαφαρής 
Τηλέφωνο : 210 -3375314 
Fax : 210 -3375001 
 
2.∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ(e- εφαρµογές) 
 
Ταχ. ∆/νση : Χανδρή 1 και Θεσ/κης 
18346 Μοσχάτο 
 
ΠΟΛ 1054/2014 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων οικονοµικού έτους 2014: 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 τον ν.4110/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 17/23-1-2013), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την συµπλήρωση 
των παραπάνω εντύπων: 
 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. (Έντυπο Ε5)  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 
α) ∆ιαγράφεται η περίπτωση γ΄ για την έκπτωση που προβλεπόταν από το άρθρο 18 
ν.3296/2004 καθόσον δεν ισχύουν οι διατάξεις αυτές. 
 
Τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ή οι ζηµιές που θα προκύψουν, µεταφέρονται από τους 
κωδικούς 500 και 501 αντίστοιχα στους κωδικούς 001 και 003. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ.» 
 
Κωδ.: 004-523 
 
Για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία : στον κωδικό 521 αναγράφονται τα κέρδη (έως 
50.000 ευρώ και στον κωδ. 522 τα κέρδη πάνω από 50.000 ευρώ. 
 
Για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία αναγράφονται τα κέρδη ανεξάρτητα από το 
ύψος τους στον κωδικό 521. 



 

 

  
∆ιαγραφή κωδ. 580-581: 
 
α) ∆ιαγράφηκε ο κωδικός 580 ο οποίος αφορούσε το ποσό της δαπάνης που 
καταβλήθηκε από το Νοµικό Πρόσωπο για την αποκατάσταση και εκσυγχρονισµό 
κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή ¨Γεράνι¨ ή ¨Μεταξουργείο¨ για να εκπεσθεί από το 
φόρο που προκύπτει, το 80% αυτής και 
 
β) ∆ιαγράφηκε επίσης και ο κωδικός 581 ο οποίος αφορούσε το ποσό της δαπάνης που 
καταβλήθηκε από το Νοµικό Πρόσωπο για την αποκατάσταση και εκσυγχρονισµό 
διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή 
¨Μεταξουργείο¨, για να εκπεσθεί από το φόρο που προκύπτει, στο σύνολο της. 
 
Οι παραπάνω κωδικοί διαγράφηκαν λόγω της µη έκδοσης της προβλεπόµενης κοινής 
Υπουργικής Απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση του νόµου 
 
Κωδ.911: 
 
Προστέθηκε κωδικός 911 στον οποίο αναγράφεται το τέλος επιτηδεύµατος λόγω της 
συµβεβαίωσης αυτού µε τον φόρο εισοδήµατος. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ «ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ» 
 
Στον κωδικό 798 αναγράφονται τα συνολικά εισοδήµατα του πίνακα ΣΤ΄, ενώ στον 
κωδικό 430 αναγράφονται τα εισοδήµατα του ίδιου πίνακα που φορολογούνται µε τις 
γενικές διατάξεις του ΚΦΕ και τα οποία µεταφέρονται στον πίνακα Η΄ για να 
φορολογηθούν στο όνοµα του Νοµικού Προσώπου. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄ «ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 
αλλοδαπές επιχ. κτλ.» 
 
Στον κωδικό 799 αναγράφονται τα συνολικά εισοδήµατα του πίνακα Ζ΄, ενώ στον 
κωδικό 435 αναγράφονται τα εισοδήµατα του ίδιου πίνακα που φορολογούνται µε τις 
γενικές διατάξεις του ΚΦΕ και τα οποία µεταφέρονται στον πίνακα Η΄ για να 
φορολογηθούν στο όνοµα του Νοµικού Προσώπου. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 άρθρ. 10 του ν.2238/1994 όπως 
αντικαταστάθηκαν µε την παραγρ.1 άρθρ.3 του ν.4110/2013, τα κέρδη των υπόχρεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, 
κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές κερδοσκοπικές 
ή µη εταιρείες, συµµετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία φορολογούνται κλιµακωτά µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό 
(26%) για τα κέρδη µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και µε συντελεστή τριάντα 
τρία τοις εκατό (33%) για τα κέρδη άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Με την 
επιβολή του φόρου αυτού, για τους υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ 
Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των προσώπων που συµµετέχουν 
σε αυτά για τα συγκεκριµένα κέρδη. 
 
Τα κέρδη των παραπάνω υπόχρεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλλονται σε 
φόρο µε συντελεστή 26%. 
 



 

 

 Σε περίπτωση διανοµής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του άρθρου 55 του ν. 2238/1994, δηλαδή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος µε 
συντελεστή 10%, ο οποίος αποδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της δήλωσης 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., του νοµικού προσώπου και καταχωρείται στο είδος φόρου 1172 
και στον ΚΑΕ 142. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. 
 
Επισηµαίνεται ότι, στα υπόψη νοµικά πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. από 
τη στιγµή που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί 
διανοµής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεµόµενα και συνεπώς σε όλα τα κέρδη 
επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10%. 
 
Απαλείφτηκε ο πίνακας για την αφαίρεση της επιχειρηµατικής αµοιβής (κωδικοί 
505,506.507,510 και 515) 
 
Β. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ 
 
(Έντυπο Ε3): 
 
Προστέθηκε κωδ. 591 (στην πρώτη σελίδα) (περίπτωση της παραγρ.1 άρθρου 45 
ν.2238/1994) ο οποίος συµπληρώνεται από τους επιτηδευµατίες που φορολογούνται µε 
τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 45 ν. 2238/1994. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ 
 
Υποπίνακας δ΄: Προστέθηκαν κωδικοί 516, 517, 518 στους οποίους αναγράφονται οι 
υποχρεωτικές εισφορές σε ταµεία (Ο.ΑΕ.Ε. κτλ). 
 
Σε περίπτωση µικτής δραστηριότητας η παραπάνω δαπάνη µερίζεται βάσει των 
ακαθαρίστων εσόδων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄ 
 
Προστέθηκε κωδικός 348 στον οποίο αναγράφεται το φορολογητέο καθαρό αποτέλεσµα 
που αποµένει µετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών σε ταµεία από τα 
ακαθάριστα έσοδα από κάθε πηγή αντίστοιχα. Το αποτέλεσµα αυτό θα µεταφερθεί στο 
έντυπο Ε1 και θα φορολογηθεί σαν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 
 
Ο κωδικός αυτός συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 
591 της πρώτης σελίδας του εντύπου. 
 
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι όσον αφορά για τα υπόλοιπα θέµατα της συµπλήρωσης του 
εντύπου Ε5, τη συµπλήρωση του εντύπου Ε3 καθώς και για την φορολογική 
αναµόρφωση, εξακολουθούν να ισχύουν για το οικον. έτος 2014 κατά περίπτωση οι 
παλαιότερες εγκύκλιοί µας. 
 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας 
Χάρης Θεοχάρης  


