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θοροιογηθού έηοσς 2018 ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ θαη λοκηθώλ οληοηήηωλ ηοσ
άρζροσ 45 ηοσ λ.4172/2013 θαη θαζορηζκός δηθαηοιογεηηθώλ ποσ σποβάιιοληαη κ’
ασηές – Τποβοιή κε ηε τρήζε ειεθηροληθής κεζόδοσ επηθοηλωλίας ηωλ δειώζεωλ
θοροιογίας εηζοδήκαηος ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ θαη λοκηθώλ οληοηήηωλ ηοσ
άρζροσ 45 ηοσ λ.4172/2013».
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1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167), όπσο ηζρύνπλ.
β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ α.λ.89/1967, όπσο ηζρύνπλ.
γ) ησλ άξζξσλ 44 θαη 45 ηνπ λ.4172/2013, όπσο ηζρύνπλ.
δ) ησλ άξζξσλ 71Α, 71Γ θαη 71Δ ηνπ λ.4172/2013, όπσο ηζρύνπλ.
ε) ησλ άξζξσλ 6, 18, 19, 31 θαη 41 ηνπ λ.4174/2013 (Α΄ 170), όπσο ηζρύνπλ.
ζη) ησλ άξζξσλ 53, 54, 58 θαη 72 ηνπ λ.4174/2013, όπσο ηζρύνπλ.
δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000 (Α΄ 285), όπσο ηζρύνπλ.
ε) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «ύζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ» ηνπ Μέξνπο
Πξώηνπ ηνπ λ.4389/2016 (Α΄ 94) θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνύ, όπσο ηζρύνπλ.
ζ) ηεο αξηζ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 θαη Β΄ 1238) απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», όπσο ζπκπιεξώζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2. Σελ αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130 θαη Β΄ 372) θνηλή απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ»,
όπσο ζπκπιεξώζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ α’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, όπσο ηζρύνπλ.
3. Σελ αξηζ. 1/20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη
δηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016 θαη ηελ αξηζ. 39/3/30.11.2017 (Τ.Ο.Γ.Γ.
689) απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.».
4. Σελ αλάγθε νκνηόκνξθεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ από ηνπο
ππόρξενπο, όπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013.
5. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.).

Αποθαζίδοσκε
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΣΤΠΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ
2

ΑΔΑ: ΩΨ3Ν46ΜΠ3Ζ-Α5Μ
1.

Οξίδνπκε όηη ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45
ηνπ

λ.4172/2013

έρεη

όπσο

ην

ζρεηηθό

ππόδεηγκα

«ΓΖΛΩΖ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ», ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.
2.

Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο

κεζόδνπ επηθνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην
θεθάιαην Β΄ ηεο παξνύζαο, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην ίδην θεθάιαην.
Σαπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο γίλεηαη άκεζνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόξνπ
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4174/2013. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο
ηεο, γηα θνξνινγηθό έηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθό έηνο, ιήγεη ηελ 28 Ηοσλίοσ
2019.
3.

Ζ πην πάλσ δήισζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε

δύν (2) αληίηππα θαη ζπλνδεύεηαη, θαηά πεξίπησζε, από ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα
θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή:
α.

Αληίγξαθν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όπσο νξίδνληαη από ηελ θείκελε

λνκνζεζία ηνπ λ.4308/2014.
β.

Γύν (2) αληίηππα ηνπ εληύπνπ Δ3 «ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ».
γ.

Έλα (1) αληίηππν ηνπ εληύπνπ Δ2 «ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΘΩΜΑΣΑ

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ».
δ.

Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.).

ε.

Πίλαθα ζρεκαηηζκνύ θνξνινγηθώλ απνζεκαηηθώλ.

ζη.

Απόζπαζκα πξαθηηθώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ

εηαίξσλ ΔΠΔ ή ηεο απόθαζεο ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ ησλ ινηπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ή
νληνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε δηαλνκήο ησλ θεξδώλ. Δηδηθά ζε πεξίπησζε δηαλνκήο
θεξδώλ ζε κέιε Γ.. θαζώο θαη ζην πξνζσπηθό, αληίγξαθν ηνπ ηειηθνύ ηζνδπγίνπ
ινγαξηαζκώλ από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί εμόδσλ (παξνρέο
ζε εξγαδνκέλνπο) όπνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα ζρεηηθά πνζά.
δ.

Απόζπαζκα πξαθηηθώλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Α.Δ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ

εηαίξσλ ΔΠΔ ή ηεο απόθαζεο ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ ησλ ινηπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ή
νληνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε δηαλνκήο ησλ πξνκεξηζκάησλ ή πξνζσξηλώλ
απνιήςεσλ θεξδώλ.
ε.

Απόζπαζκα πξαθηηθώλ ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ, ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε δηαλνκήο

ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθώλ ή θεξδώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ.
ζ.

Βεβαηώζεηο γηα ηα πνζά ησλ θόξσλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηνπ λνκηθνύ

πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο.
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η.

Βεβαηώζεηο γηα ην πνζό ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο θαηά ην κέξνο πνπ

αθνξά ζηα δηαλεκόκελα θέξδε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο πνπ
πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή θεξδώλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 115 παξ. 16 λ.4549/2018 θαη ηζρύεη από ην θνξνινγηθό έηνο 2018.
ηα.

Έγγξαθν εθπξνζώπεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο.

ηβ.

Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, γηα ην ύςνο ησλ ηόθσλ από έληνθα γξακκάηηα

ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ην λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα κέζα ζην
θνξνινγηθό έηνο 2018 θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ 15% πνπ αλαινγεί ζε απηνύο.
ηγ.

Σξία (3) αληίηππα δειώζεσλ ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή

πεξίνδν επελδύζεσλ θαη αθνξνινγήησλ εθπηώζεσλ ησλ δηαθόξσλ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ
(λ.1892/1990, λ.1262/1982, λ.2601/1998, θ.ιπ.).
ηδ.

Σελ παξαγόκελε από ην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ (ΠΚΔ)

εθηύπσζε ηεο ειεθηξνληθά παξαιεθζείζαο από ηελ αξκόδηα Γεκόζηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία

(Γ.Ο.Τ)

«Γήισζε

Φνξνινγηθήο

Απαιιαγήο»

πνπ

νξίζζεθε

κε

ηελ

ΠΟΛ.1130/2006 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ (Β΄ 1860), ε νπνία
εθδόζεθε θαη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ.3299/2004, γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο ηεο ελίζρπζεο ηεο
θνξνινγηθήο απαιιαγήο ηνπ λόκνπ απηνύ.
ηε.

Σηο νξηδόκελεο ζηελ πεξίπησζε ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 26 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ

λ.3299/2004 γλσκνδνηήζεηο, ραξαθηεξηζκνύο ή εγθξίζεηο ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ από
ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο ή άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο νπνίεο νη θνξείο πνπ
επέιεμαλ ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο, ππνρξενύληαη λα εθνδηαζηνύλ κε ηδία
πξσηνβνπιία.
ηζη.

Απόθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, γηα

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3908/2011 (Α΄ 8), γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο.
ηδ.

Απόθαζε πηζηνπνίεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ θόζηνπο ηνπ επελδπηηθνύ

ζρεδίνπ ή απόθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
επέλδπζεο, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4399/2016
(Α΄ 117), γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο.
ηε.

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλήηξνπ ηεο έθπησζεο ηνπ δηπιάζηνπ κηζζώκαηνο πνπ

θαηαβάιιεηαη από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξηηνγελνύο ηνκέα πνπ
κηζζώλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ Iζηνξηθνύ
Kέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.Β2 ηνπ άξζξνπ 43 θαη ηεο παξ.Β2 ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ.4030/2011, ζπλππνβάιινληαη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά
νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1096/2012 Α.Τ.Ο. (Β΄ 1162):
4

ΑΔΑ: ΩΨ3Ν46ΜΠ3Ζ-Α5Μ
αα. Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Μεηξώνπ ηεο αξκόδηαο ΓΟΤ, από ηελ νπνία λα
πξνθύπηεη ην είδνο ηεο αζθνύκελεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε
εγθαηάζηαζή ηεο από ηελ 25ε Ννεκβξίνπ 2011 θαη κεηά ζηηο πην πάλσ νξηδόκελεο
πεξηνρέο Γεξάλη θαη Μεηαμνπξγείν ηνπ Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο.
ββ. Σν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξεκέλν από ηε ΓΟΤ ή ην
ζπκβνιαηνγξαθηθό κηζζσηήξην (γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη ζεώξεζε από ηε ΓΟΤ), από ην
νπνίν λα πξνθύπηεη ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο νηθείαο κίζζσζεο, ε δηάξθεηα απηήο, ην είδνο
θαη ε ζέζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζό ηνπ ζπκθσλεκέλνπ κηζζώκαηνο. ηελ
πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο ππνβάιινληαη θαη ηα δύν κηζζσηήξηα ησλ δηθαηνύρσλ.
γγ. Σα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ αηηείηαη.
δδ. Βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, όηη ην πξνο ππαγσγή
θηίξην ή ρώξνο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο πθίζηαηαη λνκίκσο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.
εε. Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ε εγθαηάζηαζε ηεο ρξήζεο ηεο αζθνύκελεο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο, επηηξέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο ησλ π. δ/ησλ ηεο 2/13.7.1994 (Γ΄ 704) θαη 23.7/19.8.1998 (Γ΄ 616) θαη είλαη
κεηαμύ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο.
ηζ.

Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζην θνξνινγηθό έηνο 2018 δαπάλεο

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη
ηερλνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ.
θ.

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71Α ηνπ λ.4172/2013, πεξί

θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ επξεζηηερληώλ, απόθαζε Τπαγσγήο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Β΄ 1843).
θα.

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ

24 ηνπ λ.4172/2013, ηελ έθζεζε κεραληθνύ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.
1121/2018 θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Β’ 5597), θαζώο θαη ηελ
ηερληθή έθζεζε εξγαζηώλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ίδηαο απόθαζεο.
θβ.

Γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη

εθδνζεί πξηλ από ηελ 1.1.2006 θαη ηα νπνία πσιήζεθαλ πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο
(πξνθεηκέλνπ γηα πξώελ λνκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994) ή
πσιήζεθαλ απνπεξαησκέλα (πξνθεηκέλνπ γηα πξώελ λνκηθά πξόζσπα ηεο παξαγξάθνπ
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4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994) κέζα ζην θνξνινγηθό έηνο 2018, ππνβάιιεηαη αλαιπηηθή
θαηάζηαζε ησλ νηθνδνκώλ απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θνξνινγεηέν
εηζόδεκά ηνπο, θαηά πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013 κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 24 ζην άξζξν 72 ηνπ
λ.4172/2013.
ηελ θαηάζηαζε απηή εκθαλίδνληαη ηα αθόινπζα:
αα. ζηνηρεία, αλά δηεύζπλζε, νηθνδνκώλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε άξρηζε πξηλ από
ηελ 1.1.2006 θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αλέγεξζε ή ε πώιεζή ηνπο,
ββ. ηα αθαζάξηζηα έζνδα όπσο πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζην θνξνινγηθό έηνο 2018 από ηελ
πώιεζε θάζε κίαο ρσξηζηά νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο ή άιινπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζε
νηθνδνκή, ε άδεηα θαηαζθεπήο ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί πξηλ από ηελ 1.1.2006.
θγ.

Σε δήισζε «ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΟΥΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ» (Δ16) ζε δύν (2)

αληίηππα, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν έρεη ζηελ θπξηόηεηά ηνπ ηέηνηα κεραλήκαηα, γηα ηα
νπνία νθείιεηαη ηέινο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2052/1992 (Α΄ 94).
θδ.

Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρόιεζαλ από 1.1.2018 κε

πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ.3522/2006 (Α΄ 276), ππνβάιινληαη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
αα. θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πην πάλσ αηόκσλ πνπ
απαζρόιεζαλ,
ββ. γλσκάηεπζε ηεο αξκόδηαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΔΠΑ ή
ηεο ΑΤΔ, κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη θαη βεβαηώλεηαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο ησλ πην
πάλσ πξνζώπσλ,
γγ. ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη
απαζρόιεζαλ ηα πην πάλσ πξόζσπα θαζώο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο απαζρόιεζήο
ηνπο.
θε.

Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπώλ εκπνξνβηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/1967 θαη ηνπ λ.3427/2005, θαζώο θαη γηα ηηο
εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο, θσηνηππία ηεο απόθαζεο ηεο
Γ/λζεο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε ηελ νπνία
έρεη θαζνξηζζεί ην εηήζην πνζνζηό θέξδνπο επί ησλ δαπαλώλ (cost-plus), θαζώο θαη
θαηάζηαζε δαπαλώλ επί ησλ νπνίσλ εθαξκόδεηαη ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο.
θζη.

Καηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη από όια ηα λνκηθά

πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο, θεξδνζθνπηθνύ ή κε ραξαθηήξα.
Δηδηθά νη λαπηηθέο εηαηξείεο ηνπ λ.959/1979, ηα γξαθεία αιινδαπώλ λαπηηιηαθώλ
επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
λ.27/1975 θαζώο θαη νη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο
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ππνβάιινπλ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθηνύλ
θνξνινγεηέν εηζόδεκα. Οη εγθαηαζηάζεηο αιινδαπώλ εκπνξνβηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ Διιάδα ηνπ α.λ.89/1967 (λ.3427/2005) θαη νη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη
ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ θαηάζηαζεο, όκσο κόλν γηα ηηο
δαπάλεο πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε
λνκνζεζία ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ, αλεμάξηεηα εάλ απηέο εκπίπηνπλ ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.4172/2013, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρόλ
ζρεκαηηδόκελσλ πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο εθπίπηνπλ θνξνινγηθά εθόζνλ ηεθκεξησζνύλ
από ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά (κε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, όπνπ απαηηείηαη,
ζηε ρξήζε πνπ αθνξνύλ).
4.

Σα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα

πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή ππνβάιινπλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαη
αλαιπηηθή

θαηάζηαζε

ησλ

δαπαλώλ

επηζθεπήο,

ζπληήξεζεο,

αλαθαίληζεο

θαη

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηα
αθίλεηα θαη εθπίπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013.
5.

Οη θσδηθνί 076 θαη 054 κέλνπλ αλελεξγνί γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ
ΓΖΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΗ
ΝΟΜΗΚΩΝ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 45 ΣΟΤ Ν.4172/2013
1. Σρόπος σποβοιής ηες δήιωζες θοροιογίας εηζοδήκαηος ηωλ λοκηθώλ
προζώπωλ θαη λοκηθώλ οληοηήηωλ ηοσ άρζροσ 45 ηοσ λ.4172/2013
α. Οη αξρηθέο θαη ηξνπνπνηεηηθέο, εκπξόζεζκεο θαη εθπξόζεζκεο δειώζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ην πξνθύπηνλ από απηέο ππόινηπν είλαη ρξεσζηηθό,
πηζησηηθό ή κεδεληθό θαη ηα ζπλππνβαιιόκελα κε απηέο έληππα Δ2 «ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΗΘΩΜΑΣΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ» θαη Δ3 «ΚΑΣΑΣΑΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΣΟΗΥΔΗΩΝ

ΑΠΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ»,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, ππνβάιινληαη
ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηύνπ, ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο TAXISnet.
β. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο αξρηθά ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα
έληππα (Δ3) θαη (Δ2) (εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) θαη αθνινπζεί ε ππνβνιή ηεο
δήισζεο «ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΗ
ΝΟΜΗΚΩΝ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ». Ζ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ 3 θαη 4 ηεο δήισζεο είλαη
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ππνρξεσηηθή εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν.
γ. Σα λνκηθά πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ θαζίζηαληαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη
ζηηο

ειεθηξνληθέο

ππεξεζίεο

ζύκθσλα

TAXISnet

κε

όζα

νξίδνληαη

κε

ηελ

ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Ζ δηαδηθαζία απηή
δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή.
δ. Σα λνκηθά πξόζσπα ή νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο κε επηθύιαμε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ.4174/2013,
πξνζθνκίδνπλ ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπο Γ.Ο.Τ. εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξώλ αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,
ζπλνδεπόκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία, έηζη ώζηε ε Γ.Ο.Τ.
λα απνθαλζεί γηα ηε ζρεηηθή επηθύιαμε.
ε. Ζ δήισζε σποβάιιεηαη σποτρεωηηθά ζηε Γ.Ο.Τ. εληόο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηώλ,
όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν θαη ε λνκηθή νληόηεηα έρεη θάλεη ρξήζε θηλήηξσλ αλαπηπμηαθώλ
λόκσλ (λ.δ.1297/1972, λ.2166/1993, λ.2515/1997, θ.ιπ.), θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 52 θαη
54 ηνπ λ.4172/2013. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ έλλνηα ησλ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ δελ
εκπίπηνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ θίλεηξνπ ησλ αθνξνιόγεησλ
εθπηώζεσλ (λ.2601/1998, λ.3299/2004, θνθ), θαζώο θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο απαιιαγήο
θαηαβνιήο θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3908/2011. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθώλ
πξνζώπσλ ή λνκηθώλ νληνηήησλ ππό εθθαζάξηζε σποβάιιεηαη σποτρεωηηθά ζηε
Γ.Ο.Τ. ε νξηζηηθή δήισζε ηεο εθθαζάξηζεο.
ζη. Δθηόο ηεο πεξίπησζεο ε’, ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ηερληθήο αδπλακίαο
νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη
λνκηθώλ νληνηήησλ θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ εληύπσλ θαη εθόζνλ δελ θαηέζηε δπλαηόλ
λα επηιπζεί ην πξόβιεκα κεηά από επηθνηλσλία κε ην αξκόδην ηκήκα ηεο Γηεύζπλζεο
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Σκήκα Ε΄ – Απαηηήζεσλ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγώλ Άκεζεο
Φνξνινγίαο & Κεθαιαίνπ), ε δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα εληόο δέθα (10)
εξγαζίκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.
δ. Γηα ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ πεξηπηώζεσλ ε’ θαη ζη’ ζα ππνβάιινληαη
ζηε Γ.Ο.Τ. θαη ηα έληππα (Δ2) θαη (Δ3), θαζώο θαη ε θαηάζηαζε θνξνινγηθήο
αλακόξθσζεο.
ε. Σα έληππα γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο εθηππώλνληαη από ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
TAXISnet.
ζ. ηελ πεξίπησζε πνπ λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ή
δηαθόπηεη ηηο εξγαζίεο ηνπ κέζα ζην θνξνινγηθό έηνο 2018 θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο (TAXISnet), ε
δήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά (κέζσ TAXISnet) ζηα ήδε δηαζέζηκα από ην
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πξνγελέζηεξν θνξνινγηθό έηνο έληππα (Ν – Δ2 – Δ3). ηα ίδηα έληππα ππνβάιινληαη θαη
ηπρόλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο.
2. Υρόλος ειεθηροληθής σποβοιής
α. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο πνπ ππνβάιινπλ ηε δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ, σο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο
δήισζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο νξηζηηθνπνίεζεο απηήο από ηνλ ππόρξεν. Με ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, βεβαηώλεηαη ν θόξνο ζηελ Γεκόζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο όπνπ βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή έδξα ηνπ
ππόρξενπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη εθδίδεηαη «Σαπηόηεηα Οθεηιήο», κε βάζε ηελ νπνία
ζα θαηαβάιιεηαη ν θόξνο κέζσ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ν
ππόρξενο έρεη επηιέμεη (εθάπαμ ή κε δόζεηο) κέρξη ηε ιήμε ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο όπσο
απηή νξίδεηαη.
β. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαζώο θαη κε θαηαβνιήο ή
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ βεβαησζέληνο θόξνπ, επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ
54 θαη ν ηόθνο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4174/2013.
3. Έιεγτος – Δλεκέρωζε Γ.Ο.Τ.
α. Ζ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξώλεηαη ειεθηξνληθά ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ησλ
δειώζεσλ αλά ππόρξεν, κε ηαπηόρξνλε θαηαρώξεζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ παξαιαβήο
θαη πιεξσκήο ζην ζύζηεκα TAXIS.
β. Ζ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. έρεη δπλαηόηεηα εκθάληζεο θαη εθηύπσζεο ησλ δειώζεσλ απηώλ,
θαζώο θαη ησλ ζπλππνβαιιόκελσλ εληύπσλ.
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

4.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ - Σκήκα Δ΄
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)

5.

Δζληθό Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα επηά (7) θύιια γηα δεκνζίεπζε)

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

2.

Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

3.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄,
ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄

4.

ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

5.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ
Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα

6.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ)
Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα

7.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ

2.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

4.

Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄

5.

Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.

6.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
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