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ΓΔΝΗΚΑ 

Σν έληππν Δ3 (Καηάζηαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ απφ Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα) θαη 

ε Καηάζηαζε ηεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2020 είλαη εληαίν γηα 

φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167, 

εθεμήο ΚΦΔ),θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο 

ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ (κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα).  

Οη ζρεηηθνί πίλαθεο ζπκπιεξψλνληαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε εμαίξεζε ηνλ  Πίλαθα Σ΄, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ηηο 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

ην έληππν απηφ θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014 (Α΄ 251).   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ κε βάζε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζην Μεηξψν δειψλνληαη σο κε ππφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ, ζα πξέπεη λα 

επηθαηξνπνηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηνλ λ.4308/2014, αλαθνξηθά κε 

ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνληαη νξζά νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011 (Α΄ 152) πεξί επηβνιήο ηέινπο επηηεδεχκαηνο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έληππν Δ3 ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ινγηζηή – 

θνξνηερληθφ (ζρεη. άξζξν 38 ηνπ λ.2873/2000-Α΄285θαη ΠΟΛ.1008/2011-Β΄ 136 απφθαζε 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ φπσο ηζρχνπλ), ήηνη: 

α)  γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα / λνκηθέο νληφηεηεο αλεμαξηήησο χςνπο αθαζαξίζησλ 

εζφδσλ θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κε δηπινγξαθηθά ινγηζηηθά αξρεία, 

β)γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κε απινγξαθηθά ινγηζηηθά αξρεία κε αθαζάξηζηα έζνδα πάλσ 

απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ γηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ ή κηθηή, 

γ)  γηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 45 

ηνπ λ. 4172/2013 φηαλ έρνπλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ απφ 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ θαη ηεξνχλ απινγξαθηθά ινγηζηηθά αξρεία, θαζψο θαη 

δ) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε φηη ζπκπιεξψλεηαη απφ ινγηζηή– 

θνξνηερληθφ,  

ην έληππν απηφ ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ ινγηζηή – θνξνηερληθνχ 

θαη φρη κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ επηρεηξεκαηία (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ).  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ππνβνιή ησλ ινηπψλ εληχπσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δελ 

απαηηείηαη λα γίλεη κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ ινγηζηή – θνξνηερληθνχ. 
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Ένησπο Δ3  

Με ηελ Α.1112/2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.(Β΄2110) γηα ηνλ ηχπν θαη 

πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ Δ3 θνηλνπνηήζεθε ε κνξθή θαη ε αλάπηπμε ηνπ σο άλσ εληχπνπ 

κε ηνπο δπλακηθνχο πίλαθέο ηνπ, πξνζαξκνζκέλν ζηελ νξνινγία θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (λ.4308/2014). Σν έληππν απηφ απνηειεί ζπλνδεπηηθφ 

ησλ εληχπσλ «Δ1» θαη «Ν» γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο 

αληίζηνηρα, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε ζπκπιήξσζήο ηνπ. 

ηνλ κωδικό 008 «Πιήζνο ππνθαηαζηεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ λ.3986/2011» επηιέγνληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν κέζα απφ αλαδπφκελν 

παξάζπξν, νη εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ λννχληαη σο ππνθαηαζηήκαηα γηα ηηο αλάγθεο 

επηβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

λ.3986/2011, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.4484/2017 (Α΄ 110) θαη ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1156/2017 εγθχθιην θαη 

φρη κφλν νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξ.δ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.3874/2010 (Α΄ 151). 

ηνλ κωδικό 009 γίλεηαη δηάθξηζε ησλ αζθνχλησλ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζε θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., ζε εηδηθφ θαζεζηψο  θαη ζε αθαλείο αγξφηεο ρσξίο Κ.Α.Γ. 

(κε ππαγφκελνη νχηε ζην θαλνληθφ νχηε ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.).  

Ο κωδικός 011 «Αγξφηεο-Μέιε αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ λ.4673/2020ζπκπιεξψλεηαη απφ αζθνχληεο αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νη 

νπνίνη είλαη κέιε ζε αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λ.4673/2020. Ο έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ θαη ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε γίλεηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  

Σνλίδεηαη φηη ν κωδικός 009 θαζψο θαη ν κωδικός 011 ζπκπιεξψλεηαη γηα ηηο αλάγθεο 

επηβνιήο/απαιιαγήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ζηελ αζθνχκελε αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο Δ3 απφ ηνπο αζθνχληεο αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην θαζεζηψο Φ.Π.Α. ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ σο κέινπο ζε ζπλεηαηξηζκφ. Σν εηζφδεκα φζσλ αζθνχλ αγξνηηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θσδ.352 ηνπ πίλαθα Σ' ζηνπο 

αλάινγνπο θσδηθνχο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ Δ1 

(ΠΟΛ.1116/10.6.2015εγθχθιηνο). 

ηνλ κωδικό 010 γίλεηαη δηάθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ – νληνηήησλ αλάινγα κε ην κέγεζφο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(άξζξν 2 ηνπ λ.4308/2014) θαη ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

κε βάζε θαη ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1003/2014 εγθχθιην. 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21056
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Ο κωδικός  011 ζπκπιεξψλεηαη επίζεο θαη απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ 

άξζξνπ 46 ηνπ λ. 1566/1985 (Α΄ 167), γηα ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ.4577/2018 (Α΄ 139, ζρεη. ΠΟΛ.1235/2018 εγθχθιηνο). 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α΄. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ 

Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνχκελνπ – επηρείξεζεο (ΑΦΜ, επψλπκν, επσλπκία, 

ΚΑΓ, θ.ιπ.). 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ κωδικό 023 δηελεξγείηαη επηκεξηζκφο ησλ «Πσιήζεσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ» αλά Κ.Α.Γ. βάζεη ηνπ εζσηεξηθνχ ππνπίλαθα, φπσο απηνί έρνπλ δεισζεί ζην 

ππνζχζηεκα Μεηξψνπ ηνπ Taxis.Γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2020 ε αλάιπζε ηνπ κωδικού 

023 ζα δηελεξγείηαη βάζεη ησλ Κ.Α.Γ φπσο έρνπλ δεισζεί ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ ηνπ 

Taxis(κέρξη 4ν βαζκφ). 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β΄. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

Γελ ζπλδέεηαη κε ηνπο άιινπο πίλαθεο ηνπ εληχπνπ, νχηε θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο επηρείξεζεο (θέξδνο- δεκία) θαη ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε 

αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία  θάζε επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, επηρείξεζε 

πνπ δελ αζθεί δξαζηεξηφηεηα δηαδηθηπαθά δελ ζπκπιεξψλεη ηνλ κωδικό 045 «ηνηρεία 

πλεξγαδφκελσλ Ζιεθηξνληθψλ Πιαηθνξκψλ». Δπίζεο, δελ ζπκπιεξψλεη ηνλ κωδ.039 

«Δλεξγέο Ηζηνζειίδεο Δπηρείξεζεο» φηαλ δελ δηαζέηεη. 

ηνλ ππνπίλαθα «Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ» κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο, ν κωδικός 025 «Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ αηφκσλ» πεξηιακβάλεη 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηδηνθηεηψλ, ησλ ζπλεηαίξσλ πνπ εξγάδνληαη θαλνληθά ζε απηήλ θαη ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εξγάδνληαη ακηζζί), θαζψο θαη ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη 

εθηφο επηρείξεζεο, αιιά αλήθνπλ  ζε απηήλ θαη ακείβνληαη απφ απηήλ (π.ρ. αληηπξφζσπνη 

πσιήζεσλ, πξνζσπηθφ παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ, ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο). Πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηνπο εξγαδφκελνπο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαζψο θαη 

ηνπο επνρηαθά εξγαδφκελνπο, ηνπο καζεηεπφκελνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη’ νίθνλ νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο. Ο θσδηθφο απηφο ζπκπιεξψλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηελ επηρείξεζε 

ην θνξνινγηθφ έηνο 2020, αλεμαξηήησο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απηνί απαζρνιήζεθαλ. 

Ο κωδικός 026 «Αξηζκφο κηζζσηψλ» αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη γηα 

έλαλ εξγνδφηε κε ζχκβαζε απαζρφιεζεο θαη ιακβάλνπλ ακνηβή κε κνξθή εκεξνκηζζίσλ, 
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κηζζψλ, επηδνκάησλ, δσξεάλ παξνρψλ, πιεξσκήο κε ην θνκκάηη ή ακνηβήο ζε είδνο θαη 

απνηειεί ππνζχλνιν (κέξνο) ηνπ κωδικού 025. Χο κηζζσηνί ζεσξνχληαη νη ακεηβφκελνη 

εξγαδφκελνη ηδηνθηήηεο, νη θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο θαη θαη’ νίθνλ εξγαδφκελνη. Ο αξηζκφο 

ησλ κηζζσηψλ πεξηιακβάλεη εξγαδφκελνπο κε κεξηθή απαζρφιεζε θαη επνρηαθά 

απαζρνινχκελνπο. ηνλ κωδικό 027 θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ηνπ επνρηαθά 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο απνηειεί ππνζχλνιν (κέξνο) ηνπ κωδικού 026.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ, παξαζέηνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

Ηαηξφο απαζρνιεί κία γξακκαηέα, θαζψο θαη κία θαζαξίζηξηα γηα δχν εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα. ηνλ κωδικό 025 θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ πνπ 

είλαη 3. ηνλ κωδικό  026 θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ πνπ είλαη 2, ελψ ν 

κωδικός 027 δε ζπκπιεξψλεηαη γηαηί δελ έρεη επνρηαθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ.  

Ζ θαηαρψξεζε πνζψλ ζηνλ ππνπίλαθα «Κξηηήξηα Μεγέζνπο Οληνηήησλ άξζξνπ 2 

λ.4308/2014» γίλεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1003/2014 

εγθχθιην. εκεηψλεηαη φηη ν θχθινο εξγαζηψλ θαη γηα ηα ηξία έηε ζα είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλνο.  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΚΦΔ, ζηνλ κωδικό 051 ηνπ ππνπίλαθα 

«Αιινδαπέο Δηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξ.66 ηνπ λ.4172/2013», 

θαηαρσξνχληαη: ε επσλπκία, ν ΑΦΜ, ε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηεο Διεγρφκελεο Αιινδαπήο 

Δηαηξείαο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ βάζεη θξηηεξίνπ ηεο πεξ. α΄ παξ. 1 άξζξνπ 66 ηνπ ΚΦΔ 

ζηελ Διεγρφκελε Αιινδαπή Δηαηξεία, φηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο θνξνινγνχκελεο εηαηξείαο 

ππεξβαίλεη ην 50%, ηφζν ζηελ πεξίπησζε άκεζεο φζν θαη ζηελ πεξίπησζε έκκεζεο 

ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε έκκεζεο ζπκκεηνρήο ιακβάλνληαη ππφςε νη ελδηάκεζεο 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ πίλαθα 037 ηνπ εληχπνπ απηνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ απηνχ πξψηα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ  

ΚΦΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πνζνζηά απηψλ λα αζξνίδνληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ΔΑΔ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα μεπεξλάεη ην 50%. 

Ο κωδικός 037είλαη πξνζπκπιεξσκέλνο, κε βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή 

ππνβνιήο ηνπ ζπλνπηηθνχ πίλαθα ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηπρφλ κεηαβνιήο, πξνζζήθεο ή δηαγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ. 

ηνλ κωδικό 038 θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία (Α.Φ.Μ, επσλπκία, αξηζκφο κεηνρψλ, 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη είδνο κεηνρψλ) ησλ κεηφρσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε 

εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία γεληθή ζπλέιεπζε 

(ηαθηηθή ή έθηαθηε) ηεο εηαηξείαο.  
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ηνλ κωδικό 039 ηνπ ππνπίλαθα «Δλεξγέο Ηζηνζειίδεο  Δπηρείξεζεο» θαηαρσξνχληαη 

φιεο νη ηζηνζειίδεο  πνπ είλαη ελεξγέο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

ηνπο κωδικούς 040 θαη 041 ζηνπο ππνπίλαθεο «Δλεξγνί Δπαγγεικαηηθνί Λνγαξηαζκνί 

Δπηρείξεζεο» θαη «Δλεξγά Σεξκαηηθά POS» πξνζπκπιεξψλνληαη νη ελεξγνί 

επαγγεικαηηθνί ινγαξηαζκνί ηεο παξ. ηε’ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.4446/2016 (Α΄ 240) 

εκεδαπήο θαη φια ηα ηεξκαηηθά POS θαη ePOS, γηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο κε 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εκεδαπήο, πνπ δηέζεηε ε επηρείξεζε γηα ην θνξνινγηθφ 

έηνο 2020, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Σξαπεδψλ θαη ησλ ινηπψλ παξφρσλ 

πιεξσκψλ θαη ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηπρφλ πξνζζήθεο ή δηφξζσζεο. 

Δπηπιένλ, θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά θαη νη επαγγεικαηηθνί ινγαξηαζκνί αιινδαπήο, 

θαζψο θαη ηα POS θαη ePOS γηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο κε παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αιινδαπήο. 

ηνλ κωδικό 042 θαη ζηνλ ππνπίλαθα «Δλεξγέο Ζιεθηξνληθέο  Γηεπζχλζεηο 

Αιιεινγξαθίαο Δπηρείξεζεο» θαηαρσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο αιιεινγξαθίαο πνπ είλαη ελεξγέο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη 

νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε ηελ Α.Α.Γ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ηφζν ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα / λνκηθέο νληφηεηεο, ε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά δηαθξηηά θαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε 

θαη φρη ζε ηξίηα πξφζσπα (π.ρ. ινγηζηέο, δηθεγφξνη θ.α.) ή ζηα πξφζσπα πνπ λνκίκσο  

ηελ εθπξνζσπνχλ (π.ρ. λφκηκνη εθπξφζσπνη, δηαρεηξηζηέο θ.α.). 

ηνλ κωδικό 045θαη ζηνλ ππνπίλαθα «ηνηρεία πλεξγαδφκελσλ Ζιεθηξνληθψλ 

Πιαηθνξκψλ» θαηαρσξνχληαη νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

επηρεηξήζεηο ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ αθνξά ε δήισζε, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζνπλ 

πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ, λα ηνπο παξέρνληαη δηαθεκηζηηθέο ή ινηπέο 

ππεξεζίεο βάζεη ζχκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη απηέο πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δσξεάλ, απνθιεηζηηθά φκσο γηα ηελ εμππεξέηεζε άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη κωδικοί 049θαη 050 «Ο δειψλ είλαη:» θαη «Σν έληππν ζπκπιεξψζεθε απφ:», 

αληίζηνηρα, ηνπ ππνπίλαθα «Ηδηφηεηεο Πξνζψπσλ Δληχπνπ», ζπκπιεξψλνληαη θαηά 

πεξίπησζε. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Γ΄1. ΤΝΟΛΟ ΔΝΟΗΚΗΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΑΝ 

Όζνλ αθνξά ηα θαηαβιεζέληα ελνίθηα, ζηνλ ππνπίλαθα απηφ αλαγξάθεηαη πέξαλ ησλ 

κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα κηζζσκέλεο εγθαηαζηάζεηο ε ηεθκαξηή δαπάλε 

ηδηφρξεζεο θαζψο θαη ν Αξηζκφο Παξνρήο Ρεχκαηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ Γ΄2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΓΟΣΖΔΩΝ–ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΟΤ 

ΔΗΠΡΑΥΘΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΣΟ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδάθηνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΦΔ 

φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 112(Μέξνο Β, παξάγξαθνο 3) 

ηνπ λ.4387/2016 (Α΄ 85),εηδηθά, γηα ηνπο αζθνχληεο αηνκηθή αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πεξηιακβάλνληαη εθ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ηνπ Ππιψλα I ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο 

Πνιηηηθήο, φπσο απηέο νξίδνληαη, κφλν ε βαζηθή ελίζρπζε θαζψο θαη, θαηά ην πνζφ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ, νη πξάζηλεο θαη ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο. 

Οη αγξνηηθέο απνδεκηψζεηο (κωδ.070)ζην ζχλνιφ ηνπο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη βεβαηψζεηο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηηο επηδνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην έηνο 2020ζα θέξνπλ αθξηβή 

ραξαθηεξηζκφ γηα ηνλ νξζφ θνξνινγηθφ ρεηξηζκφ ηνπο. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε βαζηθή ελίζρπζε θνξνινγείηαη απφ ην πξψην επξψ, ελψ 

νη πξάζηλεο θαη νη ζπλδεδεκέλεο θνξνινγνχληαη κφλν θαηά ην κέξνο πνπ, αζξνηδφκελεο, 

ππεξβαίλνπλ ηηο δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ. Χζηφζν, θάζε πεξίπησζε αγξνηηθήο 

επηδφηεζεο/ελίζρπζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά  ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ Δ3, 

αξρηθά, γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο (Πίλαθαο Γ2, θσδηθνί071, 072, 073, 074, 075, 076, 

077, 078, 079 θαη 080). Σν πνζφ ηεο βαζηθήο ελίζρπζεο (κωδ.071)θαζψο θαη ην άζξνηζκα 

ησλ πξάζηλσλ (κωδ.072) θαη ζπλδεδεκέλσλ εληζρχζεσλ (κωδ.073)γηα ην κέξνο άλσ ησλ 

12.000 επξψ, κεηαθέξεηαη ζηνλ κωδ.362 ηνπ πίλαθα Ε1 θαη ζηνλ κωδ.322 ηνπ πίλαθα Γ8, 

γηα λα πξνζκεηξεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θέξδνπο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε πνπ 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ κέζσ ηεο απνζηνιήο αξρείσλ.  

εκεηψλεηαη φηη νη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο απνηεινχλ εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο. 

Όιεο νη πεξηπηψζεηο ησλ επελδπηηθψλ επηδνηήζεσλ (κωδικοί 074, 076 θαη 079), νη ινηπέο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ (κωδικοί 075, 077 θαη 080) θαη ε θαηεγνξία 

ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο (κωδικός 078), δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζρεηηθφ ην 

175019/01.12.2016 έγγξαθν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ).   

Πεξαηηέξσ, νη ινηπέο πεξηπηψζεηο εηζνδεκαηηθψλ επηδνηήζεσλ/εληζρχζεσλ, (κωδικοί 

075, 077 θαη 080), ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε (κωδικός 078), θαζψο θαη ην κέξνο ησλ 

πξαζίλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ πνπ δε ιήθζεθε ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο 

(αζξνηδφκελεο δειαδή κέρξη ηηο 12.000 επξψ), δχλαληαη λα θαιχπηνπλ ηεθκήξηα.Σα πνζά 
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απηά αλαγξάθνληαη ζηνπο κωδ. 659/660 ηνπ πίλαθα 6 ηνπ Δληχπνπ Δ1 ηεο δήισζεο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

Αληηζέησο, νη αγξνηηθέο απνδεκηψζεηο (κωδικός 070) θαη ηα πνζά ησλ επελδπηηθψλ 

εληζρχζεσλ/επηδνηήζεσλ (κωδικοί 074, 076 θαη079) ζπκπιεξψλνληαη γηα 

πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο θαη δελ δχλαληαη λα θαιχπηνπλ ηεθκήξην (ζρεη. ε ΠΟΛ. 

1116/2015 εγθχθιηνο). 

Δηδηθά νη αγξνηηθέο εληζρχζεηο(κωδικός 081) πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζην 

πιαίζην δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξνλντνχ COVID-19 ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα είλαη αθνξνιφγεηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο (άξζξν 146 ηνπ λ.4764/2020-Α΄256). Σα πνζά ησλ 

εληζρχζεσλ απηψλ  αλαγξάθνληαη ζηελ λέα πεξίπησζε ησλ θσδηθψλ 657- 658 ηνπ Πίλαθα 

6 ηνπ εληχπνπ Δ1 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο («Έθηαθηεο ακνηβέο,  

επηρνξεγήζεηο θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο αζθνχληεο αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ 

COVID-19»)θαη δχλαληαη λα  θαιχπηνπλ ηεθκήξηα. 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1116/2015 εγθχθιην, νη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο αληηκεησπίδνληαη 

θνξνινγηθά ζην έηνο πνπ αθνξνχλ. πλεπψο, νη επηδνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα έηε 2019 

θαη πξνεγνχκελα ζα αληηκεησπηζηνχλ θνξνινγηθά κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ θνξνινγηθφ 

πιαίζην. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα αλαξηεζνχλ νη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο –εληζρχζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ 

θαηά ην έηνο 2020 θαη αθνξνχλ είηε ην ίδην, είηε πξνγελέζηεξα θνξνινγηθά έηε κε βάζε 

ζηνηρεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα  δηεπθνιπλζεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ Γ΄. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (Απλογραθικά – 

Γιπλογραθικά Βιβλία) 

ηνλ πίλαθα Γ΄ πξνζδηνξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα (θέξδε- δεκίεο)ησλ επηρεηξήζεσλ(κε 

απινγξαθηθά- δηπινγξαθηθά)θαζψο θαη ησλ ππφρξεσλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηήξεζε 

ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ). Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα απηφλ πξνζδηνξίδεηαη ην 

θνξνινγηθφ απνηέιεζκα(θέξδνο- δεκία) ησλ δεινχλησλ ηελ πεξίπησζε 3 ηνπ κωδικού 

009 «Αθαλείο αγξφηεο ρσξίο Κ.Α.Γ.» κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1116/2015 

εγθχθιην. 

Πεξαηηέξσ, ν πίλαθαο Γ΄ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

αζθνχλησλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φηαλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ θαη θνξνινγνχληαη σο 

κηζζσηνί (εξγαδφκελνη κε κπινθάθη). 
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Ο θιάδνο ηεο εκπνξίαο – κεηαπνίεζεο, αλαιχεηαη ζε «εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο» θαη 

«παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο». Ο θιάδνο ηεο «αγξνηηθήο-βηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 

απαηηεί ρσξηζηή ζηήιε, θαζφζνλ νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ ηε δηθή ηνπο θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε ζε ζπλάξηεζε κε ηα ινηπά εηζνδήκαηα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηνλ 

θιάδν ηεο «παξνρήο ππεξεζηψλ» πεξηιακβάλεηαη θάζε εκπνξηθή επηρείξεζε κε αληίζηνηρν 

θιάδν, θαζψο θαη ηα πξψελ θαηνλνκαδφκελα ειεπζέξηα επαγγέικαηα (ζρεη. 

ΠΟΛ.1047/2015). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ απφ ηελ θαηαρψξεζε πνζψλ ζηνλ πίλαθα Γ΄, απαηηείηαη λα έρνπλ 

πξψηα ζπκπιεξσζεί νη θσδηθνί ηνπ πίλαθα Ε΄. Ζ θαηαρψξεζε πνζψλ ζηνλ πίλαθα Ε΄ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο ππφρξενπο, αλεμάξηεηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ 

(απινγξαθηθά, δηπινγξαθηθά) θαη ηνπ ζρεδίνπ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ, θαζφζνλ ηα 

πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ πίλαθα Ε΄ κεηαθέξνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηνλ πίλαθα Γ΄. 

Δηδηθφηεξα, νη κωδικοί 100, 200, 300 θαη 400 «Πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ» αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπιεξψλνληαη κε πνζά πνπ κεηαθέξνληαη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κωδικούς 161, 261, 361 θαη 461 ηνπ ππνπίλαθα Ε1. 

Σα  ππφινηπα πνζά ησλ εζφδσλ ηνπ ππνπίλαθα Ε1 εμαηξνχκελσλ ησλ κωδικών 163, 

263, 363 θαη 463«πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα» θαη ησλ θσδηθψλ 169, 269, 369 θαη 

469 «θφξνο εηζνδήκαηνο έζνδα», κεηαθέξνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο κωδικούς 122, 222, 

322 θαη 422ηνπ πίλαθα  Γ8 «Λνηπά έζνδα εμαηξνπκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηφθσλ».  

Οη κωδικοί163, 263, 363, 463«πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα» ηνπ Ε1κεηαθέξνληαη 

ζηνπο κωδικούς 127, 227, 327 θαη 427 «πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα» ηνπ Γ13. 

Οη αγνξέο θαηαρσξνχληαη ζηνλ πίλαθα Γ΄  κε ηελ αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ εζσηεξηθψλ 

ππνπηλάθσλ (κωδικοί 102, 202, 302 θαη 313), ελψ ηα έμνδα θαηαρσξνχληαη θαηαξρήλ  

ζηνλ πίλαθα Ε΄  φπσο επίζεο θαη ζηνλ πίλαθα Γ΄, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο 

αλά δξαζηεξηφηεηα (εκπνξηθή- παξαγσγηθή θ.ν.θ). 

Οη κωδικοί 186, 286, 386 θαη 486 «Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα» ηνπ ππνπίλαθα 

Ε2 ζπκπιεξψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Γ΄ ζηνπο αληίζηνηρνπο κωδικούς 128, 

228, 328 θαη 428ηνπ Γ14. 

Όζνλ αθνξά ηνλ κεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ (ινηπά έμνδα παξαγσγήο, ινηπά έμνδα 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο), απηέο θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηπρφλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

αλάισζε πξντφλησλ θαη γεληθά επεξεάδνπλ ην θφζηνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ ππνπίλαθα Ε2 θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξνληαη ζηνλ κωδικό 401, ελψ νη ππφινηπεο δαπάλεο κεηαθέξνληαη ζηνλ κωδικό 

423. 
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Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο κωδικούς 106, 205, 210, 305, 310 θαη 318 

«Ηδηνπαξαγσγή παγίσλ – Απηνπαξαδφζεηο – Καηαζηξνθέο απνζεκάησλ» γηα ηνπο 

θιάδνπο ηεο «Δκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο», «Παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» θαη 

«Αγξνηηθήο-Βηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» αληίζηνηρα αθαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο.  

Πεξαηηέξσ, ως προς ηον προζδιοριζμό ηοσ κόζηοσς πωληθένηων, νη επηρεηξήζεηο σο 

απνγξαθή έλαξμεο, ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα πξαγκαηηθήο απνγξαθήο, εθφζνλ 

δηελήξγεζαλ πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά απνγξαθή θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ήηνη 

κε δηελέξγεηαο απνγξαθήο, κεδεληθφ αξρηθφ απφζεκα. Χο απνγξαθή ηέινπο, ιακβάλνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή απνγξαθή ζε πεξίπησζε πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο απνγξαθήο θαη 

κεδεληθφ ηειηθφ απφζεκα φηαλ δελ έρνπλ πξνβεί ζε απνγξαθή. Γειαδή, αλ γηα ην 

θνξνινγηθφ έηνο 2020, ε επηρείξεζε δελ είλαη ππφρξεε ζε ζχληαμε απνγξαθήο θαη δελ 

έρεη πξνβεί ζε πξναηξεηηθή απνγξαθή βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4308/2014, ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ηηο αγνξέο, κε κεδεληθφ απφζεκα ηέινπο θαη 

κεδεληθφ απφζεκα αξρήο, εθφζνλ δελ ππήξρε απνγξαθή ην πξνεγνχκελν έηνο. 

ηνπο κωδικούς 125, 225, 325 θαη 425 «Απνζβέζεηο» ηνπ Γ11θαηαρσξνχληαη νη 

απνζβέζεηο πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θφζηνο πσιεζέλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηνχλ ηα «Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη ηφθσλ EBIT». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα Γ (Γ10-Κωδ: 124, 224, 324, 424 θαη 524), ν ππνινγηζκφο 

ηνπ δείθηε EBITDA πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα  ηνπ EBIT (Γ12-Κωδ:126, 226, 326, 426 

και 526) θαη ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθψλ ησλ απνζβέζεσλ (Γ11-Κωδ:125, 225, 325, 425 

και 525) πιένλ φζσλ απφ απηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, πνζφ 

δειαδή απνζβέζεσλ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηνπο θσδηθνχο 187, 287, 387, 487 θαη 587 

πνπ έρνπλ δεισζεί ζην πίλαθα Ε2 θαη γίλεηαη απηφκαηα απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή. 

ηνπο θσδηθνχο 130, 230,330 θαη 430ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο επί 

πσιήζεσλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ κεηά ηε δηαίξεζε ησλ θσδηθψλ 

121,221,321 και 421 ηνπ πίλαθα Γ7 κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο 100,200,300και 400 

ηνπ πίλαθα Γ1. 

ηνπο θσδηθνχο 131, 231,331 θαη 431ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο επί 

θφζηνπο,  ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ κεηά ηε δηαίξεζε ησλ θσδηθψλ121,221,321 

και 421 ηνπ πίλαθα Γ7 κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο 120,220,320 και 420 ηνπ πίλαθα 

Γ6. 

ηνπο θσδηθνχο 132, 232, 332 θαη 432 ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ θαζαξνχ  θέξδνπο επί 

πσιήζεσλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ κεηά ηε δηαίξεζε ησλ θσδηθψλ 

129,229,329 και 429 ηνπ πίλαθα Γ15 κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο 100,200,300 και 400 

ηνπ πίλαθα Γ1. 
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ΠΗΝΑΚΑ Δ΄. ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΜΔΣΑΞΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ – ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΒΑΖ  

ηνλ πίλαθα Δ΄ θαηαρσξνχληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο, γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π) ή 

ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.) θαη θνξνινγηθήο αμίαο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ. 

Δηδηθφηεξα, ζηε ζηήιε «Λνγηζηηθή Βάζε» θαηαρσξείηαη ε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ ηεο πεξηγξαθφκελεο θαηεγνξίαο (π.ρ. ελζψκαηα πάγηα, 

πξνβιέςεηο θ.ν.θ), φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία (Γ.Λ.Π. ή Δ.Λ.Π) ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία πθίζηαληαη δηαθνξέο απφ ηελ αληίζηνηρε αμία πνπ πξνθχπηεη κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ θαη ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηελ ζηήιε «Φνξνινγηθή Βάζε». 

ηελ ζπλέρεηα, ζηε ζηήιε «Γηαθνξέο» θαη εηδηθφηεξα ζηνπο κωδικούς 722, 730, 

ππνινγίδνληαη απφ ην ζχζηεκα νη δηαθνξέο (ζεηηθέο-αξλεηηθέο) γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο 

εζφδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ππνπίλαθεο ησλ 

κωδικών706 θαη 714, ελψ ζηνπο κωδικούς 723, 731, ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο 

δηαθνξέο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ππνπίλαθεο ησλ κωδικών 707 θαη 715, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα 

κεηαθεξζεί ην ζχλνιν ησλ δηαθνξψλ (ζεηηθψλ- αξλεηηθψλ) απφ ηνπο κωδικούς 732 θαη 

733 ζηνπο αληίζηνηρνπο κωδικούς 118 θαη 119 ηνπ εληχπνπ Ν.  Πξνθεηκέλνπ γηα αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο ηα πνζά ησλ κωδικών 732 θαη 733θαηαρσξνχληαηζηοσς κωδικούς141, 241, 

341 θαη 441 θαζψο θαη 142, 242, 342 θαη 442 ηνπ πίλαθα Σ΄ ηνπ εληχπνπΔ3 θαηά 

πεξίπησζε.  

Σα πνζά απφ εηεξνρξνληζκφ εμφδσλ θαη εζφδσλ πνπ αληηκεησπίδνληαη σο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο δελ θαηαρσξνχληαη θαη ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο ή ζηνλ 

κωδικό 462 ηνπ εληχπνπ Ν, αληίζηνηρα. 

Σέινο, ζηνπο αληίζηνηρνπο κωδικούς 716, 724, 717, 725, 718, 726, 719,727, 720, 728, 

721θαη 729 δελ ππνινγίδνληαη δηαθνξέο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο 

βάζεο θαζφζνλ νη δηαθνξέο απηέο αθνξνχλ ινγαξηαζκνχο ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ, νη 

νπνίεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ζην έληππν Ν θαη ζηνλ πίλαθα Σ΄ ηνπ εληχπνπ Δ3 γηα 

ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Σ΄. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΩΝ ΚΔΡΓΩΝ ΑΣΟΜΗΚΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (Απλογραθικά – Γιπλογραθικά Βιβλία) 
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Ο πίλαθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

αλεμάξηεηα αλ ηεξνχλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ 

ηα θνξνινγεηέα θαζαξά απνηειέζκαηα ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ (έληππν Δ1).  

ηνπο κωδικούς 140, 240, 340, 440 «Απνηειέζκαηα πξν θφξνπ» γηα ηνπο θιάδνπο 

Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα/Παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα/Αγξνηηθή-Βηνινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα/Παξνρή Τπεξεζηψλ αληίζηνηρα, κεηαθέξνληαη ηα πνζά ησλ κωδικών 129, 

229, 329 θαη 429 «Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ» (Γ15) ηνπ πίλαθα Γ΄, γηα ηελ αλάινγε 

θνξνινγηθή πξνζαξκνγή (αλακφξθσζε), αλ βέβαηα πθίζηαηαη ηέηνην ζέκα κε βάζε ηα 

βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

Απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεην, θαζφζνλ επί ηνπ εληχπνπ Δ1 δελ κπνξεί λα γίλεη θακία 

θνξνινγηθή αλακφξθσζε, αιιά κεηαθέξεηαη κφλν ην θαζαξφ θνξνινγεηέν απνηέιεζκα 

πνπ ζα ππαρζεί ζε θνξνινγία.  

ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ ηπρφλ πξνζαξκνγή (αλακφξθσζε) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 

Δ΄, απφ ηε θαηάζηαζε ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο (κωδ.2100) θαη απφ ηνπο ινηπνχο 

θσδηθνχο ηνπ πίλαθα Σ΄, ην άζξνηζκα ησλ κωδικών 152, 252 θαη 452  «Φνξνινγεηέα 

θαζαξά απνηειέζκαηα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα» κεηαθέξεηαη ζηνπο κωδικούς 

401-402 θαη 413-414 (θέξδε- δεκίεο) απφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πίλαθα 4Γ2, ηνπ Δ1. Σν πνζφ ηνπ κωδικού 352 «Φνξνινγεηέα θαζαξά απνηειέζκαηα 

απφ αγξνηηθή-βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα» κεηαθέξεηαη ζηνπο κωδικούς 461-462 θαη 465-

466(θέξδε – δεκίεο)απφ ηελ άζθεζε αηνκηθήο αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

ηνπ ππνπίλαθα 4Γ1 ηνπ Δ1.  

Σέινο, ην πνζφ ηνπ κωδικού 453 «Καζαξφ εηζφδεκα πεξ. ζη’παξαγξ.2 άξζξνπ 12 

λ.4172/2013», κεηαθέξεηαη ζηνπο κωδικούς 307-308 ηνπ ππνπίλαθα 4Α ηνπ Δ1 γηα λα 

θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία. Γηα ηα πξφζσπα απηά ε κνλαδηθή 

δαπάλε πνπ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο είλαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ θαη εθπίπηνπλ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιην. 

Ζ δαπάλε απηή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ κωδικό 401 ηνπ πίλαθα Γ΄(Γ5) έρεη κεηαθεξζεί 

απφ ηνλ κωδικό 485 «Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα» ηνπ πίλαθα Ε΄ (ππνπίλαθαο Ε΄2 –

χλνιν Δμφδσλ- Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο Απηναπαζρνινπκέλσλ επηινγή 7).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ γηα ηνλ παξέρνληα ππεξεζίεο κε «κπινθάθη» έλα κέξνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απνδίδεηαη σο εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη έλα κέξνο παξαθξαηείηαη 

απφ απηφλ σο εηζθνξά εξγαδφκελνπ καδί κε Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.), ηφηε 

αθαηξείηαη κφλν ε εηζθνξά εξγαδφκελνπ γηα ηελ εχξεζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

ηνλ πίλαθα Σ΄ επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

ΑΔΑ: ΨΑΡΜ46ΜΠ3Ζ-ΟΚΑ



                                                             

13 

 

α) ηνπο κωδικούς 144, 244, 344 θαη 444 «Μείνλ: Αθνξνιφγεηα έζνδα», 

κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζρεηηθνχ Τπνπίλαθα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ζηνλ νπνίνλ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 ην πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ θαηαβάιινληαη, βάζεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο 

εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ θαη ην νπνίν είλαη αθνξνιφγεην. Σν 

πνζφ απηφ αλαγξάθεηαη ζηνπο θσδ.781-782 ηνπ πίλαθα 6 ηνπ εληχπνπ Δ1.  

 ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4728/2020 (Α΄ 186) 

πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα πιεγέληα θπζηθά πξφζσπα πνπ πεξηέξρνληαη ή 

πεξηήιζαλ πξνζσξηλά ή κφληκα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο 

ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πνξεία ηνπ 

κεζνγεηαθνχ θπθιψλα «Ηαλφο» θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο πιεκκχξεο πνπ 

έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, θαζψο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Φζηψηηδαο, Κεθαιιελίαο, Ηζάθεο, Εαθχλζνπ, 

Λεπθάδαο, Κνξηλζίαο θαη Δπξπηαλίαο, ζηηο 18 θαη 19 επηεκβξίνπ 2020 θαη ε 

νπνία νξίδεηαη σο αθνξνιφγεηε θαη δελ ππφθεηηαη ζε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ ΚΦΔ (ζρεη. Δ.2212/2020 εγθχθιηνο).  

 ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4722/2020 (Α΄ 177) 

πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα πιεγέληα θπζηθά πξφζσπα πνπ πεξηέξρνληαη ή 

πεξηήιζαλ πξνζσξηλά ή κφληκα ζε θαηάζηαζε απξφβιεπηεο έθηαθηεο 

αλάγθεο εμαηηίαο ησλ πιεκκπξψλ πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Δχβνηαο ζηηο 8 θαη 9 Απγνχζηνπ 2020, ε νπνία νξίδεηαη σο 

αθνξνιφγεηε θαη δελ ππφθεηηαη ζε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 

43Α ηνπ ΚΦΔ 

 ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κίζζσζε ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

πξνζσξηλή δηακνλή θπζηθψλ πξνζψπσλ ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηνπ COVID-19, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη δπλάκεη ηεο ππ` 

αξ. 8825/12.6.2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Σνπξηζκνχ (Β` 2270)  είλαη αθνξνιφγεην θαη δελ ππφθεηηαη ζε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ ΚΦΔ(ζρεη. άξζξν 36, λ.4753/2020 –Α’ 

227). 

 ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.4758/2020(Α΄ 242) πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζην πιαίζην δξάζεσλ επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη ην νπνίν, 

κεηαμχ άιισλ, δελ ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή άιιε 

ΑΔΑ: ΨΑΡΜ46ΜΠ3Ζ-ΟΚΑ



                                                             

14 

 

θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43A ηνπ ΚΦΔ 

 ην πνζφ ηεο σθέιεηαο ηνπ λ.4682/2020 (Α΄ 76) θαη ηνπ λ.4690/2020 (Α΄ 104) 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ  έθπησζε ζε πνζνζηφ 25% επί ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ 

ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ιφγσ εθάπαμ εμφθιεζεο νθεηιψλ, ην νπνίν ζπληζηά 

αθνξνιφγεην έθηαθην  έζνδν.(ζρεη. Δ.2207/2020 εγθχθιηνο). 

 ην πνζφ ην νπνίν σθειείηαη επηρείξεζε απφ ηε δηαγξαθή ππνρξεψζεψλ ηεο, 

θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ  ην νπνίν δελ απνηειεί 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαηά ην ρξφλν δηαγξαθήο ηνπο θαη ζα πξέπεη λα 

εκθαληζηεί ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ. ε πεξίπησζε πνπ θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, ην πνζφ ηεο 

σο άλσ σθέιεηαο παξαθνινπζείηαη εμσινγηζηηθά. 

 ηα πνζά ησλ εληζρχζεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ λ.4764/2020 (Α΄ 256) πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε θπζηθά πξφζσπα ζην πιαίζην δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξνλντνχ COVID-19 ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή κε, νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε νπνηνλδήπνηε 

θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή άιιε θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 

43A ηνπ ΚΦΔ 

 ην πνζφ ηεο έθηαθηεο επηδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ.4714/2020 (Α΄ 148), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ λ.4764/2020 πνπ 

ρνξεγείηαη σο απνδεκίσζε ζηηο εηαηξείεο ΚΣΔΛ, ΚΣΔΛ Α.Δ. θαη ΣΡΑΗΝΟΔ 

Α.Δ., ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νδηθψλ 

κεηαθνξψλ, πνπ δηαζέηνπλ εηδηθά ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία δεκφζηαο ρξήζεο, 

θαζψο θαη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ δηαζέηνπλ θαη έρνπλ ζέζεη ζε 

θπθινθνξία ηνπξηζηηθά ηξέλα, νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ ηνλ αλαγθαζηηθφ 

πεξηνξηζκφ ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ εμαηηίαο 

κέηξσλ θξαηηθήο παξέκβαζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 θαη ε νπνία ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ λ.4753/2020 είλαη αθνξνιφγεηε θαη δελ 

ππφθεηηαη ζε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43 Α ηνπ ΚΦΔ. 

 ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ ηεο κείσζεο ησλ κηζζσκάησλ πνπ επηζηξέθεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020 (Α΄104), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 54 ηνπ λ.4758/2020, ζε εθκηζζσηέο - θπζηθά 

πξφζσπα, ηα νπνία εηζπξάηηνπλ κεησκέλν κίζζσκα θαηά ζαξάληα ηνηο 

εθαηφ (40%), ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζην πιαίζην ηεο 
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αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. Σα πνζά απηά 

δελ ππφθεηληαη ζε θφξν θαζψο θαη ζε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ 

άξζξνπ 43 Α ηνπ ΚΦΔ. 

 ηα πνζά απφ «λοιπές περιπηώζεις αθορολόγηηων εζόδων» (φπσο π.ρ. 

πνζά πνπ ρνξεγνχληαη σο «Αληηζηάζκηζκα Νεζησηηθνχ Κφζηνπο», κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4551/2018-Α΄ 116, πνζά ηπρφλ 

ινηπψλ αθνξνιφγεησλ απνδεκηψζεσλ / εληζρχζεσλ ιφγσ COVID-19), 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνζκεηξεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

απνηειέζκαηνο αλ βέβαηα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο σο 

έζνδα) 

β) Οη κωδικοί 145, 245, 345 θαη 445 «Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ άξζξνπ 71Α 

λ.4172/2013»,αθνξνχλην θνξνινγηθφ θίλεηξν επξεζηηερλίαο (ΠΟΛ.1145/25.7.2018 

εγθχθιηνο). 

 γ) Οη κωδικοί 148, 248, 348 θαη 448  «Τπεξαμία κεηαβίβαζεο απηνθηλήηνπ (άξζξν 

10 λ.2579/1998 θαη άξζξν 5 λ.δ. 1146/1972)» απνηππψλνπλ ηελ ππεξαμία απφ ηε 

κεηαβίβαζε ηφζν ησλ Η.Υ. απηνθηλήησλ φζν θαη ησλ δεκφζηαο ρξήζεο, ε νπνία, θαη’ 

επηινγή ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, θνξνινγείηαη απηνηειψο  κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο. 

δ) ηνπο κωδικούς 150, 250, 350, 450 και 550ε πεξηγξαθή «Μείνλ: Γαπάλεο 

Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (άξζξν 22Α, λ.4172/2013)» έρεη αληηθαηαζηαζεί 

κε ηελ πεξηγξαθή «Μείνλ: Γαπάλεο άξζξσλ 22Α, 22Β θαη 22Γ ηνπ λ.4172/2013» 

(εμσινγηζηηθά) πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξείηαη ην ζχλνιν δαπαλψλ ησλ άξζξσλ απηψλ θαη 

φρη κφλν απηέο ηνπ άξζξνπ 22Α.Δηδηθφηεξα, ζηνπο θσδηθνχο απηνχο, κεηαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ Τπνπίλαθα 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά ησλ πξνζαπμεκέλσλ 

εθπηψζεσλ γηα ηηο: 

 Γαπάλεο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Άξζξν 22Α, ΚΦΔ) 

 Γαπάλεο άξζξνπ 22Β ΚΦΔ γηα ηε ρνξήγεζε πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο (ζρεη. Δ.2031/2021 εγθχθιηνο). 

 Γαπάλεο άξζξνπ 22Γ ΚΦΔ γηα ηε ρνξήγεζε πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο θαηά ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021 (ζρεη. 

Δ.2033/2021 εγθχθιηνο). 

 ε) Οη κωδικοί 151, 251, 351, 451 θαη 551«Ποζό επένδσζης για ηην ενίζτσζη ηης 

παραγωγής οπηικοακοσζηικών έργων(άρθρο 71Δ ν.4172/2013)»αθνξνχλ αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ δαπάλεο ζχκθσλα κε ηελ Α.1007/2019 Κ.Τ.Α).Οη 
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δηαηάμεηο απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ ΚΦΔ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ. 

4549/2018 (Α΄ 105) θαη ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4704/2020 (Α΄ 133, ζρεη. 

Δ. 2189/2020 εγθχθιηνο).Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ππαρζνχλ ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο 

απαηηείηαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηέζεζαλ ην 

θνξνινγηθφ έηνο 2020 ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ειιεληθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

ηεο παξαγσγνχ εηαηξείαο γηα ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζην θνξνινγηθφ θίλεηξν πνπ εγθξίζεθε απφ ην ΔΚΟΜΔ ΑΔ, 

κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Α.1007/2019 (Β΄ 38) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.1220/2019 (Β΄ 2383), θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

αξηζκ.31548/2020 (Β΄ 5021) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 

Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 ζη) ηνπο κωδικούς 156, 256, 356, 456 θαη 556 ε πεξηγξαθή «Μείνλ: 

Πξνζαπμεκέλεο απνζβέζεηο γηα θφζηνο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (παξ.10 άξζξνπ 24, 

λ.4172/2013)» έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ πεξηγξαθή «Μείνλ: Πξνζαπμεκέλεο απνζβέζεηο 

άξζξνπ 24 λ.4172/2013 (εμσινγηζηηθά)», πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξνχληαη νη ζπλνιηθέο 

πξνζαπμεκέλεο απνζβέζεηο γηα θφζηνο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΔ, 

φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηα άξζξα 14 θαη 78 ηνπ λ. 4646/2019 (Α΄ 201) 

θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020(Α΄ 142) θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηελ Δ.2206/2020 εγθχθιην. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνζαπμεκέλεο 

απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη εμσινγηζηηθά κε ηελ αλαγξαθή ηνπο ζηνπο ππφςε θσδηθνχο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπο άξρεηαη απφ ηνλ επφκελν κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ ην πάγην ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη ζε ππεξεζία σο ζηνηρείν επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο ραξαθηεξηζκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο σο ζπλαθείο κε ελεξγεηαθή απφδνζε ή εμνηθνλφκεζε λεξνχ (ζρεη. 

ΠΟΛ.1221/2018 ΚΤΑ-Β΄5557). 

 δ) Οη κωδικοί 157, 257, 357, 457 θαη 557 «Έθπησζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (άξζξν 71Γ λ.4172/2013)» (εμσινγηζηηθά) αθνξνχλ 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο  πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έθπησζε  πξνζαπμεκέλσλ θαηά 50% 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηελ ΠΟΛ.1244/2018  (Β΄ 6044) θνηλή Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

ε) ηνπο λένπο θσδηθνχο 158, 258, 358, 458 θαη 558 «Γαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο άξζξνπ 71Σ΄ λ.4172/2013» (εμσινγηζηηθά) θαηαρσξνχληαη 

νη πξνζαπμεκέλεο απνζβέζεηο γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαζψο θαη ε 
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πξνζαπμεκέλε έθπησζε γηα δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή, δηαβίβαζε θαη ειεθηξνληθή 

αξρεηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ γηα ην πξψην έηνο έθδνζεο ησλ παξαζηαηηθψλ 

πψιεζεο κέζσ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ΚΦΔ, 

κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 71Σ΄ ηνπ ΚΦΔ φπσο πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4701/2020 (Α’ 128) θαη  κε ηελ  Α.1258/2020 (Β΄5243) Απφθαζε Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ. 

ζ) Σέινο, ζηνπο λένπο θσδηθνχο 259 και 559 «Φνξνινγεηέα θαζαξά απνηειέζκαηα 

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ ΚΦΔ (παξαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή 

εηδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα»)θαηαρσξείηαη ην θνξνινγεηέν θαζαξφ 

απνηέιεζκα (θέξδνο – δεκηά)  ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ ΚΦΔ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ 

θσδ. 552 εκθαλίδεηαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο 

ελψ ζηνπο θσδ.259 θαη559 πεξηνξηζηηθά  κφλν ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

θιάδν ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θιπ. Σν εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη κε ηελ εθαξκνγή 

κεησκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαηά πέληε (5) πνζνζηηαίεο κνλάδεο αλά θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή θάζε θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΦΔ θαη απνθηάηαη 

απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη αγαζψλ ή εηδψλ 

ζρεηηθψλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 

θνξνινγηθφ έηνο κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά θέξδε απφ ηελ 

παξαγσγή απηήλ θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) θεξδνθφξσλ θνξνινγηθψλ εηψλ(ζρεη. 

Δγθχθιηνο Δ.2051/2021). Σν εηζφδεκα απηφ κεηαθέξεηαη ζηνπο θσδ. 437-438 και 439-440 

ηνπ Πίλαθα 4Γ1 ηνπ Δ1 πξνθεηκέλνπ γηα θέξδε θαη δεκηέο αληίζηνηρα. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ πίλαθα απηφ επηζεκαίλεηαη φηη νη αιηείο-πινηνθηήηεο αιηεπηηθψλ πινίσλ 

πνπ θνξνινγνχληαη κε ηελ εηδηθή θνξνινγία ηνπ λ. 27/1975 θαη κεηά ηελ ςήθηζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4646/2019 απφ 1.1.2020 θαη κεηά, ζπλερίδνπλ λα 

θαηαηάζζνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία πινίσλ. Χο πξνο ηνλ θφξν ρσξεηηθφηεηαο γηα ηα 

αιηεπηηθά πινία ν ζπληειεζηήο είλαη κεδεληθφο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.27/1975, ελψ παξάιιεια επηβάιιεηαη ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κε βάζε ην κήθνο 

απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4646/2019. Γηα ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή  θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Δ3. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ Κ.Φ.Δ. πλεπψο, έζνδα θαη δαπάλεο θαηαρσξνχληαη 

επί ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Ε΄. ΓΔΝΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ (Απινγξαθηθά-

Γηπινγξαθηθά Βηβιία), θαηφπηλ κέζσ ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Γ΄ πξνζδηνξίδεηαη ην απνηέιεζκα ην 

νπνίν μέζω ηοσ ΠΗΝΑΚΑ Σ΄ (κωδικός 344) αλακνξθψλεηαη – κεδελίδεηαη θαη δε 

κεηαθέξεηαη ζην έληππν Δ1 γηα λα θνξνινγεζεί κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Ο 
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θνξνινγνχκελνο φκσο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαθέξεη ην θέξδνο ηνπ ζηνπο αλάινγνπο 

θσδηθνχο 659-660 ηνπ ΠΗΝΑΚΑ  6 ηνπ Δ1  γηα ηελ επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο 

θαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ηεθκεξίσλ.  

Δπίζεο, νη πινηνθηήηεο ξπκνπιθψλ πινίσλ (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) είηε θνξνινγνχληαη κε 

ηελ εηδηθή θνξνινγία ηνπ λ. 27/1975 είηε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 

λ.4646/2019 απφ 1.1.2020 θαη κεηά, ζπκπιεξψλνπλ αλάινγα ηνπο ίδηνπο πίλαθεο ηνπ Δ3 

θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο 659-660 ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 6 ηνπ Δ1, γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο 

φπσο νη αιηείο. 

Δπηπιένλ, νη ίδηνη πίλαθεο ηνπ Δ3 ζπκπιεξψλνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο άιιεο αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ λ. 27/1975, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ζθαθψλ αλαςπρήο ή επηβαηεγψλ 

πινίσλ ή εθπαηδεπηηθψλ ή εθνδηαζηηθψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη ίδηνη θσδηθνί ηνπ πίλαθα 6 ηνπ 

Δ1 γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο φπσο νη αιηείο. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηα εηζνδήκαηα απηά εηδηθά γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2020 δελ 

επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο (άξζξν 298 ηνπ λ.4738/2020 – Α’ 207, ζρεη. 

Δ.2204/2020). 

 

ΠΗΝΑΚΑ Ε΄. ΓΔΝΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ (Απλογραθικά – 

Γιπλογραθικά Βιβλία) 

Ο Πίλαθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα ηεο ηήξεζεο 

βηβιίσλ (απινγξαθηθψλ ή δηπινγξαθηθψλ). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πίλαθα Ε΄ πξνεγείηαη απφ απηή ηνπ πίλαθα Γ΄, θαζφζνλ απφ ηα έζνδα θαη έμνδα 

(ππνπίλαθεο Ε1, Ε2) πξνθχπηεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα Γ΄.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία ζα κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ 

ηνπο ζηνλ πίλαθα Ε΄ ν νπνίνο είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο Γ ηνπ λ.4308/2014. ε πεξίπησζε πνπ ε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ 

ηεο επηρείξεζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ σο άλσ παξαξηήκαηνο, 

ζα πξέπεη ε επηρείξεζε θαη’ αλάγθε λα  πξνζαξκφζεη ηα δεδνκέλα ηεο πάλσ ζε απηφ κε 

βάζε ηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή. 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα Ε΄ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ  

ηεξνχλ  απινγξαθηθά βηβιία, νη νπνίεο ζα θαηαρσξνχλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπο κε 

βάζε ηελ πξνηεηλφκελε πεξηγξαθή ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 

απηφ. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαρψξεζε ελφο θσδηθνχ ηνπ εληχπνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνεγνχκελε θαηαρψξηζε ππνπίλαθα (ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε δίπια απφ ηελ πεξηγξαθή 
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ηνπ θσδηθνχ) γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ ιφγσ αλαληηζηνηρίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ κε ηα 

δεηνχκελα, ππάξρεη θαη ε έλδεημε «ινηπά». 

ηνπο κωδικούς 161, 261, 361 θαη 461 «Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ» 

θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, κε πεξαηηέξσ 

αλάιπζε κε βάζε ηε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε  ηνπ  αληίζηνηρνπ εζσηεξηθνχ ππνπίλαθα.  

Δηδηθφηεξα, ζηνλ κωδικό 002 ηνπ ππνπίλαθα Ε1, αλαγξάθεηαη ε αμία ησλ ρνλδξηθψλ 

πσιήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ  παξάγξαθν 5 ηνπ  άξζξνπ 39α ηνπ 

Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000) θαη πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1150/2017εγθχθιην, 

αλεμάξηεηα εάλ ε πψιεζή ηνπο έρεη επηβαξπλζεί ή φρη κε Φ.Π.Α. ηνλ κωδικό 004 ηνπ 

ίδηνπ ππνπίλαθα Ε1 αλαγξάθεηαη ε αμία ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ  άξζξνπ 39α ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000) θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1150/2017 εγθχθιην θαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο νη ελ ιφγσ 

πσιήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηβαξπλζεί κε Φ.Π.Α. 

Οη  κωδικοί 181, 281, 381 θαη 481 «Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο», 185, 285, 385 θαη 485 

«Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα», 198, 298, 398 θαη 498 «Λνηπά» γηα ηνπο αληίζηνηρνπο 

ηέζζεξηο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο,  αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εζσηεξηθνχο ππνπίλαθεο γηα 

ηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ησλ νπνίσλ ε ζπκπιήξσζε είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

ηνπο κωδικούς 800, 820, 840 θαη 860 «Πσιήζεηο Παγίσλ» θαη ζηνπο κωδικούς 801, 

821, 841 θαη 861 «Πσιήζεηο γηα ινγ/ζκν Σξίησλ» ηνπ Πίλαθα Ε3 θαηαρσξνχληαη 

ππνρξεσηηθά νη πσιήζεηο παγίσλ θαη νη πσιήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ αληίζηνηρα, νη 

νπνίεο δελ αζξνίδνληαη ζην ζχλνιν πσιήζεσλ, φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηνπο κωδικούς 

161, 261, 361 θαη 461 «Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ», κε πεξαηηέξσ αλάιπζε κε 

βάζε ηε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ εζσηεξηθνχ ππνπίλαθα. 

ηνπο κωδικούς 802, 822, 842 θαη 862 «Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ ρξήζεο» θαη ζηοσς 

κωδικούς 803, 823, 843 θαη 863 «Αγνξέο κε ελζψκαησλ παγίσλ ρξήζεο» ηνπ πίλαθα Ε3 

θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά νη αγνξέο ελζψκαησλ θαη κε ελζψκαησλ παγίσλ αληίζηνηρα, 

κε πεξαηηέξσ αλάιπζε κε βάζε ηε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ εζσηεξηθνχ 

ππνπίλαθα. Σα πνζά ησλ θσδηθψλ απηψλ δελ αζξνίδνληαη ζηα ζχλνια αγνξψλ ηνπ Πίλαθα 

Γ΄. 

Δηδηθά γηα ηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηνπο αθαλείο αγξφηεο ρσξίο Κ.Α.Γ. 

(κωδ.009 κε έλδεημε 2 ή 3 νη πσιήζεηο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζα ζπκπιεξψλνληαη 

ζηνλ κωδικό 361,ελψ νη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 
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ζπκπιεξψλνληαη ζηνλ κωδικό 362,φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζηνλ πίλαθα Γ2 ηεο 

παξνχζαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα πάζεο θχζεσο έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ 

άιισλ θαη νη θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο, απνδεκηψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη επηδνηήζεηο – επηρνξεγήζεηο, πιελ ησλ αγξνηηθψλ, αλαγξάθνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Ε΄ ΓΔΝΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ (Απινγξαθηθά – Γηπινγξαθηθά 

Βηβιία) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνπίλαθα  Ε΄3 (Λνηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία) ζηνπο 

κωδικούς 197, 297 θαη 497 «Δπηδνηήζεηο - Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο – 

θάιπςε δαπαλψλ» γηα ηελ Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ Παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ, αληίζηνηρα.  

Γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη ζην πιαίζην αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (π.ρ. 

λ.1892/1990, λ.3299/2004) ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο θαζψο θαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ελψ νη 

επηρνξεγήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, δελ 

πξνζαπμάλνπλ ηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά απνηεινχλ κεησηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο πνπ επηρνξεγήζεθε (π.ρ. νη επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ 

ΟΑΔΓ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο απνηεινχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ηεο δαπάλεο γηα 

ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζρεη. ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηνο). 

ην λέν θσδηθφ 999 ηνπ ππνπίλαθα Ε3 πξνζπκπιεξψλεηαη γηα πιεξνθνξηαθνχο 

ζθνπνχο ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εηζπξαρζείζαο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

Σέινο, ζηνπο κωδικούς 196, 296 θαη 496 θαηαρσξείηαη θαη ην εηζπξαηηφκελν πνζφ ην 

νπνίν ρνξεγείηαη σο «Αληηζηάζκηζκα Νεζησηηθνχ Κφζηνπο», κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4551/2018 (Α΄ 116), θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε απηφ 

πξνζαπμάλεη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην εηζπξαηηφκελν πνζφ πνπ αθνξά «Αληηζηάζκηζκα Νεζησηηθνχ Κφζηνπο» 

γηα επηδφηεζε επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, απηφ θαηαρσξείηαη ζηνλ 

νέο κωδ.396 ηνπ πίλαθα Ε3 ηνπ εληχπνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδ.361 ηνπ Πίλαθα Ε1 

(Λνηπά. Κσδ.007 –Τπνπίλαθα Ε1). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο-

επηρνξεγήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζπλερίδνπλ λα αλαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα Γ2  θαη λα κεηαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ Κσδ.362 ηνπ ΠίλαθαΕ1. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Ζ΄. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (παρ.23 άρθροσ 72 ν.4172/2013) 

Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ πίλαθα απηνχ ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ 

ΠΟΛ.1043/2017 εγθχθιηφ καο.   
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ΠΗΚΑΝΑ Θ΄. ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΑΝΖΚΔΗ Δ ΟΜΗΛΟ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΤΦΗΣΑΣΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΖ 

ΑΝΑ ΥΩΡΑ (ΔαΥ.) ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 4484/2017 Ζ΄ 4490/2017 Ζ΄ 

4534/2018 

Ο Πίλαθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη απφ λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζηελ Διιάδα θαη είλαη κέιε Οκίινπ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Όκηινο ΠΔ), ν νπνίνο 

Όκηινο έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο Έθζεζεο αλά Υψξα (ΔαΥ), κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 4484/2017 (A΄110) ή 4490/2017 (A΄150) ή 4534/2018 (Α΄ 77).  

ηελ έλδεημε «Δπσλπκία Οκίινπ», ζα ζπκπιεξσζεί ε επσλπκία ηνπ Οκίινπ Πνιπεζληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Όκηινο ΠΔ) ζηνλ νπνίν αλήθεη ην λνκηθφ πξφζσπν. Πεξαηηέξσ, 

ζπκπιεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ή φρη Έθζεζεο αλά Υψξα (ΔαΥ) απφ ην ίδην ην 

λνκηθφ πξφζσπν.   

Δθφζνλ ε ππνρξέσζε πθίζηαηαη (NAI), ζηνλ κωδικό 671αλαγξάθεηαη ην 

Κξάηνο/Γηθαηνδνζία ζην νπνίν έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ε Σειηθή Μεηξηθή Οληφηεηα ηνπ 

Οκίινπ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Όκηινο ΠΔ) (π.ρ. Διιάδα ή Γεξκαλία, ή θ.ιπ.). 

Δθφζνλ ην λνκηθφ πξφζσπν δελ ππνβάιεη ην ίδην ηελ ΔαΥ εθ κέξνπο ηνπ Οκίινπ ΠΔ 

(OXI), ζηνλ κωδικό 672αλαγξάθεηαη ην Κξάηνο/Γηθαηνδνζία ζην νπνίν ζα ππνβιεζεί ε 

Έθζεζε αλά Υψξα (ΔαΥ) (π.ρ. Διιάδα ή Γεξκαλία, ή θ.ιπ.).   

 

ΠΗΝΑΚΑ Η΄. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Ν.4557/2018 ΠΔΡΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 

ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ 

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Ο πίλαθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ππφρξενπο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.4557/2018 (Α΄ 139), νη νπνίνη επνπηεχνληαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 

(ε) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμσηεξηθνχο ινγηζηέο – 

θνξνηερληθνχο, λνκηθά πξφζσπα παξνρήο ινγηζηηθψλ - θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηδηψηεο ειεγθηέο, κεζίηεο αθηλήησλ θαη εκπφξνπο θαη εθπιεηζηεξηαζηέο αγαζψλ κεγάιεο 

αμίαο. 

Σα πεδία ηεο ζηήιεο «Γξαζηεξηφηεηα» ζπκπιεξψλνληαη απφ φινπο ηνπο ππφρξενπο κε 

βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αλαδπφκελεο ιίζηαο ηηκψλ. 

Σα πεδία ηεο ζηήιεο «Δίδνο ζπλαιιαγήο» ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ ηνπο κεζίηεο 

αθηλήησλ κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αλαδπφκελεο ιίζηαο ηηκψλ. 

Σα πεδία ησλ ζηειψλ «Πιήζνο ζπλαιιαγψλ Δθάζηε ≥ 10.000,00 €», «χλνιν αμίαο 

ζπλαιιαγψλ» θαη «χλνιν αμίαο ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά» ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ 
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ηνπο κεζίηεο αθηλήησλ θαη ηνπο έκπνξνπο θαη εθπιεηζηεξηαζηέο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο. 

Δηδηθφηεξα ζηε ζηήιε «Πιήζνο ζπλαιιαγψλ Δθάζηε ≥ 10.000,00 €» ζπκπιεξψλεηαη ην 

πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθάζηε εμ απηψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10.000 επξψ θαη 

ζηε ζηήιε «χλνιν αμίαο ζπλαιιαγψλ» ζπκπιεξψλνληαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ελ 

ιφγσ ζπλαιιαγψλ. ηε ζηήιε «χλνιν αμίαο ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά» ζπκπιεξψλεηαη ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

κεηξεηά. 

 
                                                                                 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ. 
 
                                                                                       ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

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

3. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, 

ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

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

81, Αζήλα    

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

Βνπιήο 7 – Σ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4.ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

5. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

6. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

7. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2.  Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3.  Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 

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

5. Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

6.Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθψλ Δθαξκνγψλ 

7.  Γηεχζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

8.  Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 
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