
 

ΠΟΛ.1102/11.5.2015  

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φο-

ρολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

φορολογικού έτους 2014 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος, για το φορολογικό έτος 2014 θα 

είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του 

άρθρου 45 του ν.4172/2013 ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης 

των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης 

των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα).  

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/45
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθό-

δου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδι-

κών και πινάκων, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορο-

ύν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση 

την εξής κατηγοριοποίηση: 

 

α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία 

 

β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία 

 

γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα 

 

δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονο-

μικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. 



ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

1. Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 θα συμπληρώνονται μόνο από 

τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οι-

κονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Δ.Λ.Π.  

Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 θα συμπληρώνονται μόνο 

από αυτούς που τηρούν και τα βιβλία τους με βάση τα Δ.Λ.Π, καθό-

σον αν τηρούν τα βιβλία τους βάσει του Κ.Φ.Α.Σ θα συμπληρώνον-

ται μόνο οι κωδικοί 116 και 117 αντίστοιχα. 

 

 

 

Κέρδη ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. 116   

Ή ζημία βάσει ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. 117   

(+) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. - Φ.Β. 118   

(-)  Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. - Φ.Β. 119   



Για να χρησιμοποιηθούν οι ως άνω κωδικοί θα πρέπει να έχει ενερ-

γοποιηθεί ο κωδικός 650, προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία 

εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π.  

 

2. Οι κωδικοί 016 και 017 θα συμπληρώνονται από τα όλα τα νομι-

κά πρόσωπα ή νομικές οντότητες είτε τηρούν απλογραφικά ή διπ-

λογραφικά βιβλία. 

 

Φορολογικά κέρδη χρήσης ……………………………. 016 ………..   

Φορολογική ζημία χρήσης ……………………………. 017 ………..   

 

 



3. Στον κωδικό 455 θα μεταφέρεται το σύνολο των μη εκπιπτόμε-

νων δαπανών από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, κα-

θόσον η ανάλυση, σε επιμέρους κωδικούς, των αντίστοιχων δαπα-

νών καταχωρείται πλέον μόνο στην κατάσταση φορολογικής ανα-

μόρφωσης από όπου μεταφέρεται το συνολικό ποσό αυτών στη δή-

λωση. 

 

Σε περίπτωση κερδών προστίθενται και σε περίπτωση ζημιάς αφαιρούνται 

1. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 455   

 

Επισημαίνεται, ότι για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία 

δεν θα γίνεται η αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών στον πί-

νακα Ζ' του εντύπου Ε3 και συνεπώς δεν θα συμπληρώνονται οι αν-

τίστοιχοι κωδικοί του πίνακα αυτού.  



Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα μετά τη συμπλήρωση των κωδικών 

551, 555, 559 και 563 του υποπίνακα ζ' του εντύπου Ε3, μεταφέρουν 

το αποτέλεσμα για τυχόν φορολογική αναμόρφωση (π.χ. δαπάνες μη 

εκπιπτόμενες, απαλλασσόμενα μερίσματα, αφορολόγητα αποθεμα-

τικά αναπτυξιακών νόμων, κ.λπ.) και φορολόγηση στο έντυπο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων. 

 

Σύνολο Ακαθάριστων Εσόδων 548         551 

Μείον: Κόστος Πωληθέντων (Αναλώσεων) 552         555 

Μείον: Δαπάνες χρήσης 556         559 

Κέρδος βάσει Λογιστικού προσδιορισμού 560         563 

 

 



 

4. Στους κωδικούς 456 και 464 αναγράφονται τα πιστωτικά και 

χρεωστικά υπόλοιπα αντίστοιχα, των αποθεματικών τα οποία μετα-

φέρονται στα φορολογητέα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 

2014 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του 

άρθρου 72 του ν.4172/2013 και για τα οποία δεν επιλέχθηκε η αυτο-

τελής φορολόγηση με συντελεστή 19% (ΠΟΛ.1143/15.5.2014 εγ-

κύκλιος).  

Σε περίπτωση κερδών προστίθενται και σε περίπτωση ζημιάς αφαιρούνται 

1. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 455   

2. Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013) 456   

13. Χρεωστικό υπόλοιπο αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013) 464   

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/12
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/13
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/13
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18828


Τα ποσά των αποθεματικών αυτών εφόσον έχουν επιβαρύνει τα α-

ποτελέσματα των επιχειρήσεων στη χρήση σχηματισμού τους, θα 

καταχωρηθούν στη δήλωση του φορολογικού έτους 2014 εξωλογισ-

τικά, προκειμένου να συμψηφισθούν με τα φορολογικά αποτελέσ-

ματα (κέρδη ή ζημίες) του έτους αυτού. 

 

5. Ο κωδικός 457 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις για τις ο-

ποίες προκύπτει χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου 

από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, κατ' εφαρμογή των διατά-

ξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.  

Στον σχετικό κωδικό θα δηλωθούν το τρέχον φορολογικό έτος τα 

14/15 της προκύπτουσας διαφοράς, προκειμένου να μπορέσει να εκ-

πεσθεί το 1/15. 

3. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013) 457   

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/27/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


 

Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις συμπληρώνονται πρώτα οι κωδι-

κοί αριθμοί 811, 812 και 813 προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό 

ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής 

διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο 

ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. 

 

VI. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013) 

Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς 811   

Ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους 812   

Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση 813   

 

 



 

6. Στους κωδικούς 495, 458, 465, 466, 467, 463, 459, 468, 469, 559, 

462, 752 και 550 αναγράφονται τα έσοδα που με βάση τις αναφερό-

μενες στους οικείους κωδικούς διατάξεις του ν.4172/2013 απαλλάσ-

σονται του φόρου εισοδήματος.  

Ειδικότερα: 

 

α) Στον κωδικό 495 αναγράφεται το ποσό των εισπραττόμενων με-

ρισμάτων που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση 

τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48 του ν.4172/2013. 

Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων το νομικό 

πρόσωπο θα συμπληρώνει υποχρεωτικά τον πίνακα 4. 

  

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/48
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Πίνακας 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν.4172/2013 

Πίνακας 4Α: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ 

α/α 

Χώρα Α.Φ.Μ. Επωνυμία Πλήρης Διεύθυνη 
%                  Συμ-          

μετοχής 
Ημ/νία κτήσης της συμ-

μετοχής 
Ποσό 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

ΣΥΝΟΛΑ  :   

 

Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία 

των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) που τηρούν τα νομικά 

πρόσωπα ή νομικές οντότητες, προκειμένου για τον προσδιορισμό 

των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους, χωρίς να ελέγχεται η ε-

πάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016.  



Επίσης, σε περίπτωση που ο λήπτης νομικό πρόσωπο ζητήσει προ-

σωρινά απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος με κατάθεση αντίστοι-

χης εγγυητικής επιστολής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 

του άρθρο 48, θα πρέπει να αναγράψει στο ίδιο πίνακα τα στοιχεία 

της εγγυητικής επιστολής (ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιος). 

 

Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται 

1. Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Π. (άρθ. 48 ν.4172/2013) 495     

 

β) Στον κωδικό 458 αναγράφεται η υπερτίμηση που προκύπτει από 

τυχόν αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου η οποία δεν υπόκειται 

σε φόρο εισοδήματος, όπως διευκρινίσθηκε στην 

ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20371
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20560


Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται 

1. Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Π. (άρθ. 48 ν.4172/2013) 495     

2. Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου 458     

 

γ) Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από με-

ταβίβαση εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή 

του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί 

από εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως 

έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκύκλιό μας. 

 

3. Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων (ν.3156/2003) και εται-
ρικών 

  
  

  ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ   465   

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/120
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20353


 

δ) Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από 

εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως 

έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκύκλιό μας, καθώς 

και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., 

ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/26.1.2015 

εγκύκλιό μας. 

 

4. Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ) 466   

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20353
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20376


Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαι-

ούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, καθόσον κα-

τισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του 

ν.4099/2012, από τις οποίες προκύπτει ότι οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι, 

κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δε-

δομένου ότι με την καταβολή του φόρου στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ 

(ειδικός φόρος επί του ενεργητικού του), εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων ή μετόχων του. 

 

Επισημαίνεται, ότι η τυχόν ζημία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, 

θα πρέπει να καταχωρηθεί στην κατάσταση φορολογικής αναμόρ-

φωσης ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη. 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/47/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4099/year/2012/article/103/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/487


ε) Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποσό των τόκων που προκύπ-

τουν από ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρη-

ματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ' εφαρμογή του προγ-

ράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, οι 

οποίοι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ.5 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 

 

Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται 

5. Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ' εφαρμογή του προγράμματος P.S.I. 467     

στ) Στον κωδικό 463 αναγράφεται η υπεραξία που προέκυψε από 

την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με 

βάση τις διατάξεις των άρθρων 52 - 54 του ν. 4172/2013 και η οποία 

για φορολογικούς σκοπούς δεν αναγνωρίζεται. 
6. Υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθ. 52, 53 και 54 ν.4172/2013) 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/47/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


 

ζ) Ο κωδικός 459 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτο-

ύν κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν.4172/2013. 

 

7. Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013) 459   

η) Στον κωδικό 468 αναγράφονται τα απαλλασσόμενα έσοδα των 

φορέων γενικής κυβέρνησης που είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και 

στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δι-

καίου με ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα 

να φορολογηθούν για το εισόδημά τους από κεφάλαιο και υπεραξία 

μεταβίβασης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' 

του άρθρου 46 του ν.4172/2013. 

8. Απαλλασσόμενα έσοδα φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθ. 46 ν.4172/2013) 468   

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/58/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/46
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο 

κωδικός 2017 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με 

βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έ-

σοδα, προκειμένου να υπαχθεί τελικά σε φορολόγηση, κατά την εκ-

καθάριση της δήλωσης, το οριζόμενο από το νόμο αντίστοιχο εισό-

δημα (κεφάλαιο και υπεραξία κεφαλαίου). 

 

θ) Στον κωδικό 469 αναγράφονται τα έσοδα των νομικών προσώ-

πων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται της φορολογίας 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4172/2013 (π.χ. 

Τράπεζα Ελλάδος).  

9. Έσοδα απαλλασσόμενων Ν.Π. (άρθ. 46 ν.4172/2013) 469   

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/46
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο 

κωδικός 2019 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με 

βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και οντοτήτων 

προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων των 

υπόψη νομικών προσώπων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός 

τους. 

 

ι) Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα κέρδη (έσοδα) των ναυτιλια-

κών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις δια-

τάξεις του ν.27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 

15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. 

10. "Κέρδη απαλλασσόμενων 559   

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/14
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/15
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


 Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο 

κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με 

βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα απαλλασσόμενα έσο-

δα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης. 

 

Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται στην περίπτωση που 

οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν εισόδημα και από άλλες πηγές, καθό-

σον όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση δεν υποχρεούνται σε υ-

ποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα γραφεία ή υποκατασ-

τήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται 

στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975, 

για το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις αυτές εισόδημα 

(ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιος). 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/27/year/1975/article/25
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20559


ια) Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρησιμοποίητο ποσό των 

προβλέψεων το οποίο επιβαρύνει τα αποτελέσματα του τρέχοντος 

φορολογικού έτους το οποίο όμως έχει ήδη φορολογηθεί τα προηγο-

ύμενα έτη (λόγω αναμόρφωσης). 

 

11. Ποσό που φορολογήθηκε από τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων 462   

 

 

 

 

 



ιβ) Ο κωδικός 752 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις για τις ο-

ποίες η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την 

ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολό-

γων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγ-

ράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκ-

πίπτει ισόποσα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γε-

νομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλ-

λαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των 

ομολόγων.  

12. Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των   
  περιπτώσεων α', γ' και δ' άρθ. 45 ν.4172/2013 752   

 

 



Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις συμπληρώνονται οι κωδικοί 746, 

747, 753 και 748, προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της 

χρεωστικής διαφοράς, το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς 

που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις, το ποσό απόσβεσης 

της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το 

υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αν-

τίστοιχα. 

 

V. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - P.S.I. (ν.4046/2012) 

Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς  746   

Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις 747   

Ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους 753   

Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση 748   

 



 

ιγ) Στον κωδικό 550 αναγράφεται το ποσό των αποσβέσεων των α-

δειών Φ.Δ.Χ που εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του ν.3888/2010 και 

με βάση τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την 

ΠΟΛ.1106/11.5.2011 εγκύκλιό μας. 

 

14. Αποσβέσεις αδειών Φ.Δ.Χ. του ν.3888/2010 (εξωλογ. απόσβεση σε [097]_χρόνια) 550   

Επισημαίνεται, ότι οι ως άνω κωδικοί συμπληρώνονται χωρίς να 

ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016.  

Φορολογικά κέρδη χρήσης ……………………………. 016 ………..   

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/258
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12236


Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον 

κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολο-

γικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι 

ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης των πιο πάνω κωδι-

κών. 

 

Σε περίπτωση κερδών προστίθενται και σε περίπτωση ζημιάς αφαιρούνται   

1. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 455     

2. Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013) 456     

3. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013) 457     

Σύνολο κερδών ……………………………. 024 ………..   

Υπόλοιπο ζημιών ……………………………. 224 ………..   

 

 



 

7. Στους κωδικούς 379, 380 και 381 καταχωρούνται τα διανεμόμενα 

κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως περιγράφονται στους 

αντίστοιχους κωδικούς. 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 

α) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα 379     

β) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήμ. 390     

γ) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν 

   έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος 381     

 

 

 



Ειδικότερα: 

 

α) Στον κωδικό 379 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέ-

χοντος φορολογικού έτους που προκύπτουν από επιχειρηματική 

δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, 

δηλαδή κέρδη που έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που υπά-

γονται σε φορολόγηση με τις διατάξεις του ν.4172/2013 

 

 

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


β) Στον κωδικό 380 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέ-

χοντος φορολογικού έτους που προκύπτουν από έσοδα για τα οποία 

δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή κέρδη που έχουν 

προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που δεν υπάγονται σε φορολόγηση 

με βάση διατάξεις του ν. 4172/2013 (π.χ. τόκοι που προκύπτουν από 

ομόλογα που εκδίδονται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομι-

κής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρ-

θρου 37 του ν.4172/2013) ή ειδικότερες διατάξεις νόμων (π.χ. υπε-

ραξία από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του ν.3156/2013, υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4099/2012) καθώς επίσης και δια-

νεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων που προκύπτουν βάσει Δ.Λ.Π., 

κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/37/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/37/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/487


 

γ) Στον κωδικό 381 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέ-

χοντος φορολογικού έτους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα 

οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα κέρδη 

που έχουν προκύψει από έσοδα πέραν αυτών που αφορούν στα έσο-

δα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

 

 

Επισημαίνεται, ότι και οι τρεις κωδικοί δεν επηρεάζουν την εκκα-

θάριση φόρου, αλλά σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωσή τους είναι 

υποχρεωτική από τους υπόχρεους εφόσον υφίστανται αντίστοιχα 

ποσά. 

 



8. Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερ-

δών του τρέχοντος φορολογικού έτους για τα οποία δεν έχει καταβ-

ληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα ποσά που έχουν αναγραφεί 

στους κωδικούς 380 και 381 και περαιτέρω, στον κωδικό 383 το ί-

διο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φό-

ρου εισοδήματος. 

 

1. Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει   
  καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθ. 47 ν.4172/2013) 382     

1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' , του Μέρους 

Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετι-

κά στο παρόν κεφάλαιο. 

Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει και η κεφαλα-

ιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντο-

τήτων.  

 

2. Πλέον φόρος που αναλογεί 383     



 

 

9. Στον κωδικό 384 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων 

κερδών που αφορά εισπραττόμενα μερίσματα που απαλλάσσον-

ται της φορολογίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του 

ν.4172/2013.  

3. Ποσό διανεμηθέντων κερδών από μερίσματα (άρθ. 48 ν.4172/2013) 384     

Επίσης, στον πιο πάνω κωδικό καταχωρείται και το ποσό των 

διανεμηθέντων κερδών που αφορά στην υπεραξία από αναγκασ-

τική απαλλοτρίωση ακινήτου (κωδικός 458), καθώς και το ποσό 

του κωδικού 466.  

Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται 

2. Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου 458     

4. Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ) 466     

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/48
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Τα ποσά που αναγράφονται στον κωδικό αυτό δεν προστίθενται 

στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενα με τα λοιπά κέρδη 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον δεν έχουν εφαρ-

μογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013. 

 

3. Ποσό διανεμηθέντων κερδών από μερίσματα (άρθ. 48 ν.4172/2013) 384     

 

 

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/47/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


10. Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή 

κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που δεν έχουν υπαχθεί στην 

αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, 

καθώς επίσης και το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέν-

των αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του 

ν.4172/2013 και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και τα 

οποία φορολογούνται κατά έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ιδίου νόμου και περαιτέρω 

στον κωδικό 386 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό ποσό με την προσ-

θήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 

4. Ποσό διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει   
  καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθ. 47 ν.4172/2013) 385     

5. Πλέον φόρος που αναλογεί 386     

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/12
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/47/paragraph/1


 

Τα ως άνω ποσά διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών 

(πλην του κωδικού 384), θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορο-

λογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίη-

ση και φορολογούνται, συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα 

(κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Επισημαίνεται, ότι αναφορικά με τη φύση των ποσών που καταχω-

ρούνται στους ανωτέρω κωδικούς έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες 

και διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας. 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20560


 

11. Στους κωδικούς 046, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κι-

νήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατά-

ξεων νόμων προκειμένου τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

να τύχουν των ευεργετημάτων των σχετικών διατάξεων.  

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ. 

1. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1892/1990 046   

2. Αφορολόγητο αποθεματικό ν.3299/2004 045   

3. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ. 71 ν.3842/2010 041   

4. Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα   
  (παρ. 3 άρθ. 62 ν.3982/2011) 099   

 

Προϋπόθεση καταχώρησης ποσών στους ως άνω κωδικούς είναι να 

εμφανίζονται αντίστοιχα ποσά στον κωδικό 016 «Φορολογικά κέρ-

δη χρήσης». 



Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον 

κωδικό 040 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορο-

λογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι 

ζημίες του κωδικού 400 λόγω της αφαίρεσης των πιο πάνω κωδι-

κών. 

 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ……………………………. 040 ……….. 

ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ……………………………. 400 ……….. 

12. Ο κωδικός 060 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νο-

μικές οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες επιστη-

μονικής και τεχνολογικής έρευνας προκειμένου, πέραν της έκπτω-

σης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν (εξωλογιστικά) 

και ποσοστό των δαπανών αυτών από τα καθαρά κέρδη τους. 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ. 

5. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά) 060   



1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο 

της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο ε-

ξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) 

έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του 

ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος. 

 

13. Ο κωδικός 076 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νο-

μικές οντότητες που πραγματοποιούν επένδυση στην παραγωγή κι-

νηματογραφικού έργου προκειμένου να αφαιρείται (εξωλογιστικά) 

από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό που επένδυσαν, κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων των παρ. 9-12 του άρθρου 73 του ν.3842/2010. 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ. 

6. Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματ/κού έργου (παρ. 9-12 άρθ.73 ν.3842/2010) 076   

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/73
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189


 

14. Ο κωδικός 071 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νο-

μικές οντότητες προκειμένου να αφαιρείται (εξωλογιστικά) από τα 

καθαρά τους κέρδη το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που 

απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% 

και άνω. 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ. 

7. Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθ. 4 ν.3522/2010) (Εξωλογιστ.) 071   

 

 

 

 



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ. 

5. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά) 060   

6. Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματ/κού έργου (παρ. 9-12 άρθ.73 ν.3842/2010) 076   

 

Από τα ποσά που καταχωρούνται στους κωδικούς 060, 076 και 071 

μόνο το ποσό του κωδικού 060, συναθροιζόμενο με τα αποτελέσμα-

τα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου 

φορολογικού έτους δημιουργεί αναγνωρίσιμη φορολογικά ζημία. 

 

 

 

 



15. Στον κωδικό 900 καταχωρούνται τα φορολογητέα κέρδη που 

προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε 

νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να φο-

ρολογηθούν με μειωμένο συντελεστή κατ' εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.4172/2013. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ……………………………. 048 ………..   

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ……………………………. 448 ………..   

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ   
(παρ. 4, αρθ. 58, ν.4172/2013)   

  
  

  

……………………………. 900 ………..   

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/58/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


16. Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσε-

ις, προκειμένου να προσδιορισθούν τα κέρδη τους τεκμαρτά, για τα 

ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν από την 

1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους (από 

πρώην νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν.2238/1994) ή πωλή-

θηκαν ανεξάρτητα της αποπεράτωσης ή μη (από πρώην νομικά 

πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994) μέσα στο φορο-

λογικό έτος 2014, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του 

ν. 4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιος). 

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ……………………………. 100   

ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (άρθ. 13 ν.3877/2010) ……………………………. 909   

 

  

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/101
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/2/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20559


Το ποσό του κωδικού αυτού συναθροίζεται μόνο με αντίστοιχα κέρ-

δη του κωδικού 048 και όχι με τυχόν ζημίες του κωδικού 448, για 

τις οικοδομικές επιχειρήσεις που έχουν και άλλα κέρδη πλην αυτών 

που προσδιορίζονται τεκμαρτά, όπως αναφέρεται και στην παράγ-

ραφο 11 του Κεφαλαίου III της παρούσας «Εκκαθάριση Φόρου». 

Ειδικά, για τις οικοδομικές επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα της παρ. 

4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) στα οποία δεν συμ-

μετέχει ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 

101 του ν.2238/1994, όπου μέχρι 31.12.2013 ίσχυαν οι διατάξεις του 

άρθρου 34 του ν.2238/1994,  

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/2/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/2/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/101/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/101/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/34
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7


επισημαίνονται τα εξής: 

 

Με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του 

ν.4172/2013 ορίζεται ότι, οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιο-

ρισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστη-

ριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα 

για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και 

μετά.  

Δηλαδή, για πωλήσεις οικοδομών από 1.1.2014 και μετά οι επιχει-

ρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εξάγουν λογιστικό απο-

τέλεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 1.1.2006 και με-

τά, ενώ για πωληθέντα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας 

πριν την 1.1.2006 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του 

ν.2238/1994. 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/23
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/34
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7


Ειδικότερα: 

 

α) Για πωλήσεις ακινήτων από 1.1.2014 και μετά, των οποίων η ά-

δεια οικοδομής εκδόθηκε από 1.1.2006 και μετά, και η ανέγερση 

των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί σε προηγούμενα έτη, για να ε-

ξαχθεί ορθό λογιστικό αποτέλεσμα, λαμβάνονται υπόψη οι καταχω-

ρηθείσες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν 

αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο 

φορολογικό έτος, δηλαδή στο έτος ή στα έτη κατασκευής. 

 

 

 

 



Επισημαίνεται, ότι οι οικοδομικές επιχειρήσεις που ανεγείρουν οι-

κοδομές προς πώληση όταν μετά την ανέγερση τους, επακολουθήσει 

εκμετάλλευση της οικοδομής με οποιοδήποτε τρόπο, όπως εκμίσ-

θωση, ιδιοχρησιμοποίηση κλπ., τότε τα εν λόγω ακίνητα αποκτούν 

την ιδιότητα του ενσώματου πάγιου στοιχείου της επιχείρησης, σε 

αντιδιαστολή με τα εμπορεύσιμα στοιχεία αυτής, οπότε κατά την 

πώληση αυτών η επιχείρηση αποκτά εισόδημα που προσδιορίζεται 

σε κάθε περίπτωση λογιστικά και φορολογείται ως εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσης 

της οικοδομικής άδειας. 

 

 

 



β) Για οικοδομικές επιχειρήσεις και για τα πωληθέντα ακίνητα των 

οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, ανεξάρ-

τητα εάν αυτή στη συνέχεια αναθεωρήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, 

το κέρδος από την πώλησή τους θα υπολογιστεί με τις προϊσχύουσες 

διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, δηλαδή με συντελεστή 

20% επί των πωλήσεων.  

Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή για οικοδομές με άδεια πριν την 

1.1.2006, ανεξάρτητα του εύρους της παλαιότητας της οικοδομής, 

υπό την προϋπόθεση το ακίνητο να μην αποτελεί πάγιο στοιχείο της 

επιχείρησης (προηγούμενη παράγραφος του παρόντος). 

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/34
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7


γ) Τέλος, για οικοδομές που σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 

1024543/ 1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/9.3.2006 Απόφασης, εξαιρέθη-

καν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), εφόσον είχαν καταθέσει 

πλήρη φάκελο στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση 

της άδειας και είχε υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβό-

λαιο κατασκευής μέχρι την 25.11.2005, γίνεται δεκτό ότι, έστω και 

αν η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 1.1.2006 φορολογούνται 

με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του άρθρου 34 του ν.2238/1994, κα-

θόσον για τις οικοδομές αυτές δεν υπήρχε υποχρέωση προσδιορισ-

μού του κόστους ανέγερσης κατά οικοδομή και δεν υπάρχει δυνατό-

τητα συλλογής των στοιχείων κόστους (δαπάνες ανέγερσης για κάθε 

οικοδομή). 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/5515
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/6/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/6/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/34
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7


 

17. Στους κωδικούς 049, 050 και 051 υπολογίζεται η προκαταβολή 

του τρέχοντος φορολογικού έτους. 

 

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

1. Φόρος κερδών                  χ 55% ή 80% ή 100% (τράπεζες) 049   

2. Μείον παρακρατηθείς φόρος από πηγή Ελλάδος  050   

3. Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους 051   

18. Ο κωδικός 610 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκ-

τούν εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή, ο 

οποίος δηλώνεται στον κωδικό 620. 

III. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

Εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή 610   

Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 620   



19. Οι κωδικοί 576, 577 και 578 συμπληρώνονται από τις επιχειρή-

σεις, προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της εγκριθείσας 

συνολικής απαλλαγής από την καταβολή φόρου βάσει του αναπτυ-

ξιακού νομού ν.3908/2011, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή 

φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό 

της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα. 

 

IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.3908/2011) 

Εγκριθείσα συνολική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του ν.3908/2011  576   

Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος βάσει του ν.3908/2011 577   

Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου βάσει του ν.3908/2011 578   

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/296


 

20. Ο πίνακας 1 εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με τα μέλη του νο-

μικού προσώπου της περιπτ. β' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που 

συμμετέχουν κατά τη λήξη του φορολογικού έτους. Για όσες επιχει-

ρήσεις τηρούν απλογραφικά βιβλία υπολογίζεται η κατανομή των 

κερδών στους εταίρους/μέλη. 

 

Πίνακας 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ περ. β ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013 

Στοιχεία Εταίρων   /   Μελών   -   Κατανομή Κερδών στους Εταίρους   /   Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία 

            %   Κέρδη Φορολογούμενα στο όνομα της εται-
ρείας, κ.λιτ. (προ φόρου)  

Κύριος Φόρος 
Εταιρείας, 

κ.λπ.  

Καθαρό Ποσό 

α/α 
Α.Φ.Μ. Με-

λών 

Ονοματεπώνυ-
μο ή  Συμ- Ιδιό- Κερδών 

Επωνυμία μετο- τητα Εταίρων / Μελών 

            χης   (α) (β) (γ) = (α) - (β) 

1.               

2.               

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/45
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


 

21. Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013, κα-

θώς και από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που αποτελούν τέτοια πρό-

σωπα. 

Πίνακας 2: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ περ. γ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013 

Πίνακας 2Α: Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία 

Συνολικό Εισόδημα                  από Ακί-
νητα 

Δαπάνες που εκπίπτουν και αφορούν τα 

Δαπάνη Ιδιοχρη-        σιμοποίησης   Κέρδος Ζημία 
ακίνητα (πλην ιδιοχρησιμοποίησης) 

(παρ. 3β και 3γ άρθ. 39 ν.4172/2013 

75% 100% 

            

Πίνακας 2Β: Λοιπά Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Έσοδα 
Ακαθάριστο Ποσό 

Δαπάνες που εκπίπτουν                             
(άρθ. 22 και 23 ν.4172/2013) 

Καθαρό Εισόδημα 

Κέρδος Ζημία 

Εισόδ. από κεφάλαιο (πλην ακίνητ. περιουσίας)   

Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβ. κεφαλαίου   

Ζημία από μεταβίβαση κεφαλαίου   

Εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές   

ΣΥΝΟΛΟ:         

Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα     

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/45
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων:   

 

 

Ειδικότερα, στον πίνακα 2Α αναγράφεται το συνολικό εισόδημα 

από ακίνητη περιουσία όπως μεταφέρεται από τον κωδικό 198 του 

πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίστοιχες δαπάνες που 

αφορούν τα ακίνητα (75% ή 100%) κατά περίπτωση, με βάση τις 

διευκρινίσεις που έχουν δοθεί στην ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιό 

μας, καθώς και η αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη ιδιοχρησιμοποίησης 

στο σύνολό της. 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20559


Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποτελούν αντικείμενο φόρου (πλην του εισο-

δήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές αντίστοιχες 

δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του 

σχετικού πίνακα. 

Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του 

πίνακα 2Α καθώς και με την τυχόν ζημία από επιχειρηματική δρασ-

τηριότητα παρελθουσών χρήσεων, θα διαμορφώσει το φορολογητέο 

εισόδημα στον πίνακα 2Γ. 

 

Πίνακας 2Γ: Φορολογητέο Εισόδημα 
Φορολογητέα 

Κέρδη:   Ζημία:   

 

 



 

Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε Νομικά Πρό-

σωπα Δημοσίου Δικαίου, είτε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

δεν θα συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα από επιχε-

ιρηματική δραστηριότητα, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φο-

ρολογούνται μόνο για εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβί-

βασης κεφαλαίου. 

 

 

 

 



 

Τέλος, στον πίνακα 2Δ έχει ενσωματωθεί η κατάσταση Εσόδων-

Εξόδων, προκειμένου να αναγράφονται τα συνολικά έσοδα και έξο-

δα των υπόψη νομικών προσώπων για πληροφοριακούς λόγους. 

 

Πίνακας 2Δ: Κατάσταση Εσόδων-Εξόδων 

Α. 
Εκμίσθωση Ακινήτων:   

  

B. 
Ενοίκια  :   

Κινητές Αξίες 

Μερίσματα  :   Μισθοί  :   

  Τόκοι  :     Εργοδοτικές Εισφορές  :   

Ε ………………………  :   Ε Αμοιβές Τρίτων :   

Σ Διαφημίσεις  :   Ξ Φόροι,  Τέλη Χαρτοσήμου  :   

Ο Συνδρομές  :   Ο Ανέγερση Ακινήτων  :   

Δ Χορηγίες  :   Δ Δαπάνες Ακινήτων  :   

Α Eπιδοτήσεις Δημοσίου  :   Α Για πραγματοποίηση σκοπόυ  :   

  Λοιπά Έσοδα  :     ………………………………  :     

  Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ  :     Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ  :   

 



 

22. Στους πίνακες 3Α και 3Β αναγράφονται το εισόδημα από κεφά-

λαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα, Ακίνητη Περιουσία) και από 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου αντίστοιχα, με βάση την επιμέρο-

υς ανάλυση των αντίστοιχων υποπινάκων. 

 

 

 

 

 

 



 

ΙΙΙ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ 

 

1. Στους κωδικούς 004 και 523 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί 

στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από τον κωδικό 001.  

 

 

                    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ , κ.λπ. 

Φόρος που ανάλογεί: [521]                               x 26% ή 13%         004   

(α) 

Φόρος που ανάλογεί: [522]                               
x 
33%           523   

Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 3908/2011 (λόγω πραγματ. Επενδύσεων)         579   

Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθ. 44 ν.4030/2011       575   

Άθροισμα:  [(004) + (523)] - [(579) + (575)] 700   

(-) 

Φόρος που παρακρατήθηκε               009   

Φόρος που προκαταβλήθηκε               008   

Φόρος που καταβλήθηκε               052   



Φόρος οικοδομικών επιχειρήσεων λόγω πώλησης ημιτελών οικοδομών 111   

Πιστωτικό ποσό προηγουμένων χρήσεων (εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012 751       

Φόρος αλλοδαπής               600       

 

 

Στον κωδικό 004, υπολογίζεται ο φόρος για το ποσό των κερδών 

που φορολογείται με συντελεστή 26% (για τους τηρούντες διπλογ-

ραφικά βιβλία ή κέρδη ^ 50.000 για τους τηρούντες απλογραφικά 

βιβλία), καθώς επίσης και το ποσό των κερδών που αποκτούν οι αγ-

ροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών το οποίο φορολο-

γείται με συντελεστή 13% (σχετ. ΠΟΛ.1059/18.3.2015).  

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20560


 

Στον κωδικό 523 υπολογίζεται το ποσό του φόρου για κέρδη > 

50.000 τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 33% (για τους τηρο-

ύντες απλογραφικά βιβλία). 

2. Οι κωδικοί 579 και 575 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις 

που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαι-

ρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το 

τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών ε-

πενδύσεων, στα πλαίσια των διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογι-

κή απαλλαγή ν.3908/2011), καθώς και το διπλάσιο ποσό του μισθώ-

ματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γε-

ράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 των άρ-

θρων 43 και 44 του ν. 4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστα-

σης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/296
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/296
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4030/year/2011/article/43/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4030/year/2011/article/43/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4030/year/2011/article/44/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/401


 

 

 

3. Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρα-

τήθηκε τόσο σε εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όσο 

και σε εισοδήματα προηγούμενων φορολογικών ετών (αποθεματικά 

κατ' ειδικό τρόπο) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής το-

υς. 

 

4. Στον κωδικό 008 αναγράφεται το ποσό του φόρου που προκαταβ-

λήθηκε από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το προηγούμενο 

φορολογικό έτος, το οποίο άλλωστε εμφανίζεται στον αντίστοιχο 

κωδικό από το σύστημα TAXIS. 

 



5. Στον κωδικό 052 αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλή-

θηκε για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία 

από ημεδαπή θυγατρική της, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, δηλαδή τα ποσά των φόρων Ν.Π. 

που εμφανίζονται στους πίνακες 3Α1α και 3Α1δ. 

 

6. Στον κωδικό 111 αναγράφεται ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί 

με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο 

οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδομής της οποίας 

ολοκληρώθηκε η ανέγερση, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική ά-

δεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 1.1.2006. 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/48
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528


Ειδικά, τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του 

ν.2238/1994, συμψηφίζουν φόρο που προέρχεται μόνο από πωλήσεις 

ημιτελών οικοδομών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2013, η 

κατασκευή των οικοδομών αυτών ολοκληρώθηκε το φορολογικό 

έτος 2014 και των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 

1.1.2006. 

 

7. Στον κωδικό 600 αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλή-

θηκε στην αλλοδαπή. 

 

Επισημαίνεται, ότι αναλυτικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την κα-

ταχώρηση των κωδικών 009, 008, 052, 111 και 600 έχουν δοθεί στην 

ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιό μας. 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/2/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20559


8. Ο κωδικός 751 συμπληρώνεται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις 

και αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου προηγούμε-

νων χρήσεων (οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013 και 2014) που 

συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του 

ν.4046/2012. Περαιτέρω, στον κωδικό 749 αναγράφεται το μέρος 

του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στο φορολογικό έτος 

2014 και μεταφέρεται για συμψηφισμό με το φόρο εισοδήματος των 

πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, προκειμένου να διαχωριστεί 

από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750). 

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4046/year/2012/article/3/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/411


 

9. Ο κωδικός 911 αφορά τους υπόχρεους καταβολής του τέλους επι-

τηδεύματος του ν.3986/2011, υπολογίζεται από το σύστημα και είναι 

προεκτυπωμένος στη φόρμα της δήλωσης, καθόσον συμβεβαιώνε-

ται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

 

Τέλος επιτη-
δεύματος 
(άρθ. 31 
ν.3986/2011)                   911   

 

10. Ο κωδικός 649 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες 

δηλώνουν αν υπόκεινται σε έλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτή 

ή ελεγκτικό γραφείο. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328


11. Στον κωδικό 003 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 448 και 

στον κωδικό 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 048 και τυχόν 

ποσό που υφίσταται στον κωδικό 100. 

Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση που υπάρχει μεταφερόμενη ζη-

μία στον κωδικό 448 και ταυτόχρονα είναι συμπληρωμένο ποσό 

στον κωδικό 100, τότε στον 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 

100 και στον κωδικό 003 το ποσό του κωδικού 448.  

 

Φορολογητέα Αποτελέσμα-
τα:         

Φορολογητέα Κέρδη:   001     

ή Ζημία:     003     

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ……………………………. 048 ………..   

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ……………………………. 448 ………..   

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ   
(παρ. 4, αρθ. 58, ν.4172/2013)   

  
  

  

……………………………. 900 ………..   

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ……………………………. 100   



 


