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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ησλ άξζξσλ 67 θαη 68 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167), 

β) ησλ άξζξσλ 6θαη 18 ηνπ λ.4174/2013 (Α΄170),  

γ)ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2753/1999 (Α΄ 249),  

δ) 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,  

ε) ησλ άξζξσλ 8, 21, 22, 22Α, 22Β, 22Γ,23, 29,47, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71Γ, 71Δ, 71Σ, 

71Ε΄ θαη 72 ηνπ λ.4172/2013, 

ζη) ησλ άξζξσλ 5,10,11,15, 19, 31, 32,33,34,35,36, 37 θαη 41 ηνπ λ.4174/2013,  

δ)ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000 (Α΄ 285), 

ε) ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 75), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α΄ 45), 

ζ) ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ.3522/2006 (Α΄ 276),  

η) ηεο ππό ζηνηρεία ΠΟΛ.1008/2011 Α.Τ.Ο. (Β΄136) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, πνπ 

αθνξά ηνλ θαζνξηζκό νξίσλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηώλ, πάλσ από ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ δειώζεσλ 

από ινγηζηή θνξνηερληθό, 

ηα) ηεο ππό ζηνηρεία αξηζ. Γ.ΟΡΓ.Α΄1125859 ΔΞ 2020/23.10.2020 (Β΄1280) απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)».  

2. Σελ ππό ζηνηρεία αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ2013/28.01.2013 (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 αξηζκ.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, 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  
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Α.Α.Γ.Δ.» θαη ηελ αξηζ.5294 ΔΞ 2020/17.1.2020 (Τ.Ο.Γ.Γ. 27) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ». 

4. Σελ αλάγθε νκνηόκνξθεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

ππόρξενπο, όπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ησλ άξζξσλ 67 θαη 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.). 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

Άρζρο 1 

1. Οξίδνπκε γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2020 ηνλ ηύπν θαη ην πεξηερόκελν ηεο 

«ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ»  (έληππν Δ3)  θαζώο θαη ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο 

πνπ ηε ζπλνδεύεη σο ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

2. Ζ θαηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζπλππνβάιιεηαη κε ηηο εκπξόζεζκεο θαη εθπξόζεζκεο αξρηθέο θαη ηξνπνπνηεηηθέο 

δειώζεηο κε ηα έληππα «Δ1» (Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ) θαη 

«Ν» (Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ) 

ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο ή ζε ρεηξόγξαθε κνξθή 

ζηε Γ.Ο.Τ. θαηά πεξίπησζε. 

3. ηηο πεξηπηώζεηο ζπδύγσλ θαη θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζύκθσλν 

ζπκβίσζεο θαη ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο, ην έληππν Δ3 

ππνβάιιεηαη γηα θαζέλα από ηνπο ζπδύγνπο/κέιε ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο όπνπ απηό 

απαηηείηαη από ηα επηκέξνπο εηζνδήκαηά ηνπο. 

4. ε πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηώλ θαη έλαξμεο εληόο ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, 

ππνβάιιεηαη κία (1) θαηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

γηα όιν ην θνξνινγηθό έηνο.  

5. Γελ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηνπ εληύπνπ Δ3 κε επηθύιαμε, θαζόζνλ ε  επηθύιαμε 

αθνξά απνθιεηζηηθά ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1 ή 

N, θαηά πεξίπησζε).  
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6. Ζ θαηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ππνβάιιεηαη κία θνξά γηα ην ζύλνιν ηεο επηρείξεζεο αλεμαξηήησο αξηζκνύ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη θιάδσλ. 

7. Ο ππόρξενο ζε ππνβνιή θαηάζηαζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζπκπιεξώλεη ηνπο πίλαθεο εθείλνπο πνπ ηνλ αθνξνύλ. 

8. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζην 

θνξνινγηθό έηνο δελ κπνξεί λα δεισζεί ζην έληππν Δ3 εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη 

δεισζεί ζην Σκήκα Μεηξώνπ θαη Δγγξαθήο Φνξνινγνπκέλσλ ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ.  

9. Πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζσπα, ε θαηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζπλππνβάιιεηαη από ηνπο απνθηώληεο εηζόδεκα από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηηο αλάγθεο ινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ 

απνηειέζκαηνο, αλεμάξηεηα ηεο ππνρξέσζεο ηεο ηήξεζεο θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ 

αξρείσλ (βηβιία θαη ζηνηρεία), ζύκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξόηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία.   

10. Οη αηνκηθέο πινηνθηήηξηεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1) θαη θνξνινγνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 

θαη ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4646/2019 ππνβάιινπλ ην έληππν Δ3 θαηαρσξώληαο ηα έζνδα 

θαη ηηο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο ηνπο κε αλάινγν κεδεληζκό ηνπ απνηειέζκαηνο από ηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή κέζσ θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, θαζόζνλ θνξνινγνύληαη κε ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο. 

11. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ην έληππν Δ3 ππνβάιιεηαη 

όηαλ έρνπλ εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

εηζόδεκα κόλν από θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, θαζώο θαη όηαλ 

απνθηνύλ έζνδα κε θνξνινγνύκελα ππνβάιινπλ ην έληππν Δ3 ρσξίο λα αλαγξάθνληαη 

πνζά. 

12. Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Ν) θαη πνπ θνξνινγνύληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 θαη ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4646/2019, ππνβάιινπλ ην έληππν Δ3, 

θαηαρσξώληαο ηα έζνδα θαη ηηο θαηά πεξίπησζε δαπάλεο ηνπο. Γηα ηα γξαθεία 

αιινδαπώλ λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, θαζώο θαη γηα ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ 
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ππάγνληαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ην έληππν Δ3 ππνβάιιεηαη κόλν όηαλ απνθηνύλ 

θνξνινγεηέν εηζόδεκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013. 

13. Ζ ππνβνιή εθπξόζεζκεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο γηα ζπκπιήξσζε ή κεηαβνιή 

ακηγώο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, δειαδή ζηνηρείσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην θνξνινγηθό 

απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο, δελ επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. 

 

Άρζρο 2 

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

   

 

 

                                                                                  

                                                                                 Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ  ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

                                                                     

                                                                                                       ΓΕΩΡΓΘΟ ΠΘΣΘΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: (Μόλν σο πξνο ην Δζληθό Σππνγξαθείν) 

Παξάξηεκα : Έληππν θαηάζηαζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (Δ3) κε ζπλεκκέλνπο πίλαθεο θαη θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο. 
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ: 

Θ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 

1. Δζληθό Σππνγξαθείν, κε ηελ παξάθιεζε γηα ηε δεκνζίεπζε απηήο ηεο απόθαζεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

2. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

3. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

4. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

5.Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ 

6. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΘΘ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 

1. 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΄ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 

81, Αζήλα    

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 

4.ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

5. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

7. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 
8.Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
 

 

ΘΘΘ. ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2.  Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γηεπζύληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3.  Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

4.  Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄ 

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

6.  Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

ΑΔΑ: 6Ι6346ΜΠ3Ζ-9Ξ4
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