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Τπόχρεοσ υποβολόσ δόλωςησ 
φορολογύασ ειςοδόματοσ:

Κϊθε φυςικό πρόςωπο >18 ετών
ανεξαρτότωσ ειςοδόματοσ 
(πραγματικού/ τεκμαρτού/ αυτοτελώσ 
φορολογητϋου)

Εφόςον δεν αποτελεύ προςτατευόμενο 
μϋλοσ ~ Άρθρο 7 ΚΥΕ.



Άρθρο 7 ΚΥΕ: Θεωρεύται ότι 
βαρύνουν το φορολογούμενο
α) Ο ό η ςύζυγοσ που δεν ϋχει φορολογούμενο ειςόδημα.
β) Σα ανόλικα ϊγαμα τϋκνα.
γ) Σα ενόλικα ϊγαμα τϋκνα τα οπούα δεν ϋχουν υπερβεύ το 25 Ο

ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ και ςπουδϊζουν ςε αναγνωριςμϋνεσ 
ςχολϋσ ό ςχολεύα του εςωτερικού ό εξωτερικού, καθώσ και εκεύνα 
τα οπούα παρακολουθούν δημόςια ό ιδιωτικϊ ινςτιτούτα 
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτο εςωτερικό.
Eιδικϊ, για τα τϋκνα του προηγούμενου εδαφύου, καθώσ και για 
τα τϋκνα που δεν ςπουδϊζουν, το χρονικό διϊςτημα κατϊ το 
οπούο θεωρούνται προςτατευόμενα μϋλη παρατεύνεται μϋχρι 
και δύο ϋτη, εφόςον κατϊ τα ϋτη αυτϊ εύναι εγγεγραμμϋνα ςτα 
μητρώα ανϋργων του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Σα ϊγαμα τϋκνα τα οπούα δεν υπϊγονται ςτην προηγούμενη 
περύπτωςη, εφόςον υπηρετούν τη ςτρατιωτικό τουσ θητεύα.



Άρθρο 7 ΚΥΕ: Θεωρεύται ότι 
βαρύνουν το φορολογούμενο:
ε) Σα τϋκνα που εύναι ϊγαμα ό διαζευγμϋνα ό τελούν 
ςε κατϊςταςη χηρεύασ, εφόςον παρουςιϊζουν 
αναπηρύα εξόντα επτϊ τοισ εκατό (67%) και πϊνω. 
ςτ) Οι ανιόντεσ και των δύο ςυζύγων.
ζ) Οι αδελφού και οι αδελφϋσ και των δύο ςυζύγων 
που εύναι ϊγαμοι ό διαζευγμϋνοι ό τελούν ςε 
κατϊςταςη χηρεύασ, εφόςον παρουςιϊζουν αναπηρύα 
εξόντα επτϊ τοισ εκατό (67%) και πϊνω.
η) Οι ανόλικοι ορφανού από πατϋρα και μητϋρα, 
ςυγγενεύσ μϋχρι τον τρύτο βαθμό οποιουδόποτε από 
τουσ ςυζύγουσ.



Άρθρο 7 ΚΥΕ: Θεωρεύται ότι 
βαρύνουν το φορολογούμενο:
Εφόςον: 

υνοικούν με αυτόν και 

Σο ετόςιο φορολογούμενο , πραγματικό 
ό τεκμαρτό και απαλλαςςόμενο ειςόδημϊ 
τουσ δεν υπερβαύνει το ποςό των τριών 
χιλιϊδων (3.000) ευρώ ό το ποςό των ϋξι 
χιλιϊδων (6.000) ευρώ αν αυτϊ 
παρουςιϊζουν αναπηρύα εξόντα επτϊ 
τοισ εκατό (67%) και ϊνω.  (*)



Ανϊλυςη κωδικών πύνακα 2:

Κωδ. 319-320

Οι κϊτοικοι εξωτερικού εύναι υπόχρεοι 
ςε υποβολό φορολογικόσ δόλωςησ για 
το ειςόδημϊ τουσ που προκύπτει ςτην 
Ελλϊδα (πραγματικό ό τεκμαρτό 
~ϊρθρου 16-17 ΚΥΕ) ανεξϊρτητα αν 
απαλλϊςςεται ό όχι του φόρου. (**)



ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ

1.      Κϊθε φυςικό πρόςωπο θεωρεύται ότι η παραμονό του ςτην 
Ελλϊδα και η ςυνόθη διαμονό του

 υπερβαύνει ςυνολικϊ τισ 183 μϋρεσ μϋςα ςτο ύδιο ϋτοσ.

2.  Η ςυνόθησ διαμονό του από τη φορολογικό του κατοικύα 
διαφοροποιεύται όταν το φυςικό πρόςωπο μεταφϋρει τη 
ςυνόθη διαμονό του  την φορολογικό του κατοικύα ςε κρϊτη μη 
ςυνεργϊςιμα και χώρεσ με Υορολογικό Προνομιακό Καθεςτώσ 
(Α.Τ.Ο. ΔΟ Α 1011408 ΕΞ 2012/20.1.2012).

3. Η φορολογικό κατοικύα τεκμαύρεται ωσ ςυνόθωσ με 
δικαιολογητικϊ (ΠΟΛ. 1145/2012).

 4. Σο βϊροσ τησ απόδειξησ το φϋρει ο φορολογούμενοσ.



ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

Όταν ο φορολογούμενοσ δηλώνει «κϊτοικοσ εξωτερικού» δηλαδό 
δηλώνει τόπο κατοικύασ ό ςυνόθησ διαμονό ςτο εξωτερικό, ϋχει 
υποχρϋωςη να προςκομύςει τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:

α) Πιςτοποιητικό Υορολογικόσ Κατοικύασ (για τισ χώρεσ που ϋχουμε 
υπογρϊψει ύμβαςη Αποφυγόσ Διπλόσ Υορολογύασ Ειςοδόματοσ 
ΑΔΥΕ).

β) Αντύγραφο τησ δόλωςησ φορολογύασ και πιςτοποιητικό 
κατοικύασ για τισ υπόλοιπεσ χώρεσ.

γ) Εϊν δεν μπορεύ να προςκομιςτεύ τύποτα από τα δύο παραπϊνω 
πιςτοποιητικϊ τότε θα πρϋπει να φϋρει πιςτοποιητικό μόνιμησ 
κατοικύασ από τη χώρα προϋλευςησ του ύδιου αλλϊ και των 
μελών τησ οικογϋνειϊσ του για να αποδεύξει τον ιςχυρό δεςμό 
του με τη χώρα προϋλευςησ.



Ανϊλυςη κωδικών πύνακα 2:

Κωδ. 023-024

Εξαύρεςη από προςκόμιςη αποδεύξεων:

 Δ.Τ που υπηρετεύ ςτο εξωτερικό

 Κϊτοικοσ ΕΕ με ειςόδημα ςτην Ελλϊδα 
>90% του ςυνολικού ειςοδόματοσ του

 Υυλακιςμϋνοσ

 Διαμϋνων ςε ούκο ευγηρύασ ό ςε 
ψυχιατρικό ύδρυμα

 Κϊτοικοι εξωτερικού που αποκτούν 
πραγματικό ειςόδημα ςτην Ελλϊδα.



Ανϊλυςη κωδικών πύνακα 2:

Κωδ. 013-014

SOS:

Έκπτωςη 30% από τισ αντικειμενικϋσ 
δαπϊνεσ διαβύωςησ.



Ανϊλυςη κωδικών πύνακα 2:

Κωδ. 017-018:

Για τα πρώτα 3 χρόνια από την ϋναρξη, ο 
φορολογικόσ ςυντελεςτόσ μειώνεται 
κατϊ 50% (=13%) για καθαρϊ κϋρδη ϋωσ 
10.000,00 ευρώ.

+ Απαλλαγό από Σϋλοσ Επιτηδεύματοσ 
για 5 ϋτη



Ανϊλυςη κωδικών πύνακα 2:

Κωδ. 019-020: «Μπλοκϊκι»

Επύςησ, ωσ ειςόδημα από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ, 
αφαιρουμϋνων των αςφαλιςτικών ειςφορών, 
θεωρεύται το ειςόδημα από ατομικό επιχεύρηςη 
παροχόσ υπηρεςιών ό ελευθϋριο επϊγγελμα, 
εφόςον ςυντρϋχουν ςωρευτικϊ οι ακόλουθεσ 
προώποθϋςεισ:



Ανϊλυςη κωδικών πύνακα 2:
Κωδ. 019-020: «Μπλοκϊκι»
αα) Έχουν έγγραφη ςύμβαςη με τα φυςικϊ ό/και νομικϊ 
πρόςωπα τα οπούα λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ τουσ, και

ββ) Σα φυςικϊ ό/και νομικϊ πρόςωπα τα οπούα 
λαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή 
εφόςον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποςοςτό 
εβδομήντα πέντε τοισ εκατό (75%) των ακαθαρίςτων 
εςόδων του ειςοδήματοσ από ατομική επιχείρηςη ή 
ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα 
φυςικά ή νομικά πρόςωπα που λαμβάνουν τισ υπηρεςίεσ 
αυτέσ.

SOS: Αναγράφεται το ΑΦΜ εργοδότη>75% αμοιβών 

Τέλοσ επιτηδεύματοσ 500 ευρώ (αντί 650 ευρώ)



Ανϊλυςη κωδικών πύνακα 2:

 Κωδ. 027-028: ~ απαλλαγό από τϋλοσ 
επιτηδεύματοσ  (για εμπορικό επιχεύρηςη)

 Κωδ. 025-026: αν το 2013 μειώθηκε ο τζύροσ ό 
τα κϋρδη αλλϊ όχι ο αριθμόσ των 
εργαζομϋνων  ϋκπτωςη καθαρών κερδών 
κατϊ 20%

 Κωδ. 007-008: Κατοικύα ςε νηςύ < 3100 
κατούκων  προςαύξηςη 1ου κλιμακύου 
φορολογύασ κατϊ 50%



Κωδ.905-906
Συφλού, όςοι βρύςκονται διαρκώσ ςε κατϊςταςη που 
απαιτεύ ςυνεχό επύβλεψη, περιπούηςη και 
ςυμπαρϊςταςη ϊλλων προςώπων (απόλυτοσ 
αναπηρύα), βαριϋσ κινητικϋσ αναπηρύεσ, που 
υπερβαύνουν ςε ποςοςτό πϊνω από το ογδόντα τοισ 
εκατό (80%). 

Σα απαλλαςςόμενα ποςϊ των πιο πϊνω προςώπων 
θα πρϋπει να ϋχουν αναγραφεύ ςτουσ κωδικούσ 657-
658 του πύνακα 6 τησ δόλωςησ, ενώ ο τυχόν φόροσ 
που ϋχει παρακρατηθεύ για τα υπόψη ποςϊ ςτουσ 
κωδικούσ 313-316 του πύνακα 8. 

Αν δεν ϋχει παρακρατηθεύ φόροσ για τα ποςϊ αυτϊ 
δεν απαιτεύται η ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών 
905-906.



Κωδ. 913-914

 Αφορϊ ϊτομα με βαριϊ κινητικό 
αναπηρύα με ποςοςτό 80%, και 
ςυμπληρώνεται για να ϋχουν απαλλαγό 
από την ειςφορϊ αλληλεγγύησ.



Κωδ. 911-912

Από το ϋτοσ 2013 και μετϊ, οι αμοιβϋσ που αποκτούν οι 
αξιωματικού και το κατώτερο πλόρωμα εμπορικού 
ναυτικού από την παροχό υπηρεςιών ςε εμπορικϊ 
πλούα, φορολογούνται με αναλογικούσ ςυντελεςτϋσ 
15% και 10% αντύςτοιχα.

Ο τρόποσ αυτόσ φορολόγηςησ ιςχύει ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ 
για αυτϊ τα πρόςωπα και ΔΕΝ τουσ παρϋχεται η 
δυνατότητα να φορολογηθούν με την κλύμακα των 
μιςθωτών και ςυνταξιούχων και δεν ςυμπληρώνεται ο 
κωδικόσ 049 (αποδεύξεισ).

Σο ςυνολικό ποςό των καθαρών αποδοχών ςασ, όπωσ 
αυτό προκύπτει από τισ βεβαιώςεισ των εργοδοτών 
ςασ, θα τισ δηλώνετε ςτουσ κωδικούσ 343-344.



Κωδ. 301-302

 Από την 1-1-2010 και εφεξόσ θα προςδιορύζεται 
ειςόδημα από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ (που θα 
γρϊφονται ςτουσ κωδικούσ 301-302 του εντύπου Ε1 
χωρύσ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ), και φορολογεύται το 
κόςτοσ ςυντόρηςησ - επιςκευόσ - κυκλοφορύασ και 
μιςθώματα για ΕΙΦ αυτοκύνητα ανϊλογα με την 
τιμολογιακό αξύα του ϋτουσ τησ 1ησ κυκλοφορύασ τουσ 
ςτην Ελλϊδα, ανεξϊρτητα αν τα αυτοκύνητα αυτϊ 
εύναι ιδιόκτητα ό μιςθωμϋνα από την επιχεύρηςη, για 
τον διευθυντό - διαχειριςτό - εντεταλμϋνο ό 
διευθύνοντα ςύμβουλο - μϋλοσ διοικητικού 
ςυμβουλύου - πρόεδρο ό ςτϋλεχοσ γενικϊ εταιρειών.



Κωδ. 317-318  (Προ-ςυμπληρωμϋνοι 
κωδικού)

 ε αυτούσ τουσ κωδικούσ ςυμπληρώνονται οι 
καθαρϋσ αμοιβϋσ των ποδοςφαιριςτών, 
καλαθοςφαιριςτών, προπονητών ό ϊλλων 
αμειβόμενων αθλητών και τα ειδικϊ επιδόματα 
ανϋργων (ϊνεργοι προβληματικών επιχειρόςεων 
Ν.1892/1990 ΟΦΙ ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑ).

 Ο Υόροσ που παρακρατόθηκε πρϋπει να 
ςυμπληρωθεύ ςτην 4η ςελύδα ςτον πύνακα 8 ςτουσ 
κωδικούσ 609-610. 



κωδ. 307-308 «Μπλοκϊκια»

Υορολογητϋο ειςόδημα= 
Ακαθϊριςτα ϋςοδα-
αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ 

Όμωσ:

Θα πρϋπει να ςυμπληρώςετε 
ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ το ϋντυπο Ε3. 



«Μπλοκϊκια» διευκρινόςεισ:

την 1η ςελύδα του εντύπου Ε3 να ςυμπληρώςετε τον κωδικό 591. 
Να ςυμπληρώςετε όλουσ τουσ πύνακεσ του εντύπου Ε3, την 
κατϊςταςη Υορολογικόσ Αναμόρφωςησ και τουσ αντύςτοιχουσ 
κωδικούσ για τισ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ (κωδικού 516-517-518 του 
Ε3), τισ υπόλοιπεσ δαπϊνεσ που ϋχετε καταχωρόςει ςτα βιβλύα 
ςασ ςτον πύνακα δ‘ του εντύπου Ε3.

 Προςοχό ςυμπληρώνεται ΜΟΝΟ τον κωδικό 348 του πύνακα Ζ 
(ακαθϊριςτο ειςόδημα - αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ) και ΟΦΙ τον 
κωδικό 346.

 Παρότι φορολογεύςτε με τη κλύμακα των μιςθωτών και 
ςυνταξιούχων ΔΕΝ χϊνετε την ιδιότητα του επιτηδευματύα (γι’ 
αυτό ςυμπληρώνετε και υποβϊλλετε και το Ε3).



Κωδ. 309-310

τουσ κωδικούσ αυτούσ ςημειώνουμε  το 
καθαρό ποςό που προκύπτει από όλα 
τα εργόςημα του 2013 που ϋλαβε ο 
φορολογούμενοσ. 

Σο καθαρό ειςόδημα προκύπτει ΜΟΝΟ 
εϊν από τα ακαθϊριςτα ϋςοδα 
αφαιρϋςουμε τισ αςφαλιςτικϋσ 
ειςφορϋσ ( Από 23-05-2013 αυξόθηκαν 
ςτο 25% από 20%). 



Κωδ. 311-312

τουσ κωδικούσ αυτούσ ςημειώνουμε  το 
ειςόδημα που προκύπτει από όςουσ 
απαςχολόθηκαν ςε οικοδομικϋσ εργαςύεσ και 
τουσ επικολλόθηκαν ϋνςημα από τουσ 
εργοδότεσ τουσ. Οι εργοδότεσ μπορεύ να εύναι 
ιδιώτεσ ό ϊλλοι φορεύσ. Σο καθαρό ποςό 
προςδιορύζεται από τισ αναλυτικϋσ 
καταςτϊςεισ του αςφαλιςτικού φορϋα(ΙΚΑ). 

Σο ύδιο ιςχύει εϊν ϋχει γύνει αυταςφϊλιςη. 



Κωδ. 343-344

τουσ κωδικούσ αυτούσ ςημειώνουμε  το 
καθαρό ειςόδημα  από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ, 
που ϋχει αποκτηθεύ από τον φορολογούμενο 
αλλϊ δεν υπϊρχει ηλεκτρονικό πληροφόρηςη 
για αυτό και δεν ϋχει προ-ςυμπληρωθεύ ςτουσ 
ςχετικούσ κωδικούσ. Επύςησ ςτουσ κωδικούσ 
αυτούσ ςυμπληρώνονται και οι πραγματικϋσ 
καθαρϋσ αμοιβϋσ των αξιωματικών και του 
κατώτερου πληρώματοσ εμπορικού ναυτικού 

που προαναφϋραμε. 



ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

 Ειδικϊ για τη χρόςη 2013 (οικ. ϋτοσ 2014), τα δηλωθϋντα 
ειςοδόματα από Ατομικό γεωργικό επιχεύρηςη φορολογούνται 
με την κλύμακα των μιςθωτών -ςυνταξιούχων αλλϊ 
ΑΤΣΟΣΕΛΩ.

 Δηλαδό το ειςόδημα αυτό ΔΕΝ ςυναθρούζεται με τυχόν 
ειςοδόματα από μιςθούσ και ςυντϊξεισ για να υπολογιςθεύ ο 
ςυνολικόσ φόροσ.

 Για το ειςόδημα αυτό όμωσ υπϊρχει ΤΠΟΦΡΕΩΗ προςκόμιςησ 
αποδεύξεων (κωδικόσ 049) για να τύχουν τησ προβλεπόμενησ 
μεύωςησ του φόρου.

 Όταν ο φορολογούμενοσ ϋχει ειςόδημα από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ 
- ςυντϊξεισ και από γεωργικϋσ επιχειρόςεισ θα υπολογιςθεύ ο 
ςυνολικόσ φόροσ (και από τισ δυο πηγϋσ ξεχωριςτϊ) και μετϊ θα 
ϋχει τη μεύωςη του φόρου με βϊςη την προςκόμιςη αποδεύξεων 
(το 25% του δηλωμϋνου και φορολογούμενου ατομικού 
ειςοδόματοσ).





Κωδ.921-922

 ’ αυτούσ τουσ κωδικούσγρϊφεται το 
καθαρό ειςόδημα από αλιευτικό 
δραςτηριότητα το οπούο ϋχει όδη 
ςυμπεριληφθεύ ςτουσ παραπϊνω 
κωδικούσ 461-462.



Κωδ. 919-920

τουσ κωδικούσ αυτούσ ςημειώνουμε  το 
καθαρό ΑΓΡΟΣΙΚΟ ειςόδημα που αναλογεύ 
ςτο φορολογούμενο όταν αυτό προϋρχεται 
από ςυνεκμετϊλλευςη ό ςυμπλοιοκτηςύα 
αλιευτικών ςκαφών μϋχρι 10 κόρων με μϋλη 
κατϊ κύριο επϊγγελμα αγρότεσ. Οι 
ςυμμετϋχοντεσ ςτην  ςυνεκμετϊλλευςη  ό 
ςυμπλοιοκτηςύα αλιευτικών ςκαφών μϋχρι 10 
κόρων δεν πρϋπει να ϋχουν Ο.Ε., Ε.Ε., 
κοινοπραξύα κ.λ.π. Σο κϊθε πρόςωπο που 
ςυμμετϋχει θα ςυμπληρώςει το ποςό που του 
αναλογεύ



Κωδ. 337-338

Γρϊφεται το 25% ό το 50% τησ αξύασ του 
καινούργιου πϊγιου εξοπλιςμού, εϊν 
εύςθε νϋοσ κατϊ κύριο επϊγγελμα 
αγρότησ ηλικύασ μϋχρι 40 ετών.



Κωδ. 339-340

τουσ κωδικούσ αυτούσ ςημειώνουμε  το 
ποςό που απαλλϊςςεται από το φόρο 
ανϊλογα με την περύπτωςη που υπϊγεται ο 
αγρότησ. 

Σην απαλλαγό αυτό τη δικαιούνται ΜΟΝΟ 
όςοι εύναι κατϊ κύριο επϊγγελμα αγρότεσ. 



ΑΠΑΛΛΑΟΜΕΝΑ ΠΟΑ ΑΓΡΟΣΩΝ

Κατηγορύα                       Απ/ςόμενο Ποςό

• Αγρότεσ κατϊ κύριο επϊγγελμα 1.500,00 €

• Αγρότεσ που παύρνουν εξιςωτικϋσ αποζημιώςεισ             3.000,00 €

• Νϋοι Αγρότεσ κατϊ κύριο επϊγγελμα (1η πενταετύα)        2.250,00€

• Νϋοι  Αγρότεσ που παύρνουν εξιςωτικϋσ αποζημιώςεισ  4.500,00€

(1η πενταετύα)

• Νϋοι Αγρότεσ κατϊ κύριο επϊγγελμα (2η πενταετύα)         1.875,00€

• Νϋοι  Αγρότεσ που παύρνουν εξιςωτικϋσ αποζημιώςεισ   3.750,00€

(2η πενταετύα)



Ειςόδημα από εμπορικϋσ 
επιχειρόςεισ:
Κωδ. 401-402: 

Γράθονηαι ηα ζσνολικά καθαρά κέρδη από άζκηζη αηομικής 

επιτείρηζης (από ηο Ε3).

Σσμπεριλαμβάνεηαι: Το σπερηίμημα από ηην πώληζη παγίων 

περιοσζιακών ζηοιτείων ηης αηομικής επιτείρηζης, (εκηός από 

ηην πώληζη ασηοκινήηοσ φς εμπορεύμαηος, ηο οποίο θέλεηε να 

θορολογηθεί με ηην κλίμακα, ποσ θα γραθηεί ζηοσς κφδικούς 407-408 

και ο θόρος ζηον πίνακα 8).

Σηοσς ζσγκεκριμένοσς κφδικούς γράθονηαι, επίζης, ηο κέρδος ή η ωθέλεια 

αγοραπωληζίας ακινήηων από άζκηζη επιτείρηζης.

Σηοσς κφδικούς ασηούς θα γράυεηε ακόμα και ηα καθαρά κέρδη 

αηομικής επιτείρηζης ανανεώζιμων πηγών ενέργειας ιζτύος 

μέτρι 100 ΚW καθώς και αγροηοσριζηικής επιτείρηζης 

δσναμικόηηηας μέτρι 10 δωμάηια. (Σηοσς κφδικούς 479-480 και 481-
482 ηοσ πίνακα 4Β έτοσν αναγραθεί ΜΟΝΟ για πληροθοριακούς

λόγουσ).



Ειςόδημα από εμπορικϋσ 
επιχειρόςεισ:
Κωδ. 405-406:

 Καθαρϊ κϋρδη που αναλογούν από την 
ςυμμετοχό ςε:

 Kοινωνύεσ αςτικού δικαύου που 
εκμεταλλεύονται μϋχρι 2 επιβατικϊ 
αυτοκύνητα (ΣΑΞΙ ό λεωφορεύα ό Υ.Δ.Φ.)

 Λοιπούσ υπόχρεουσ του ϊρθρου 2 παρ. 4 του 
Ν 2238/1994 (ΟΕ-ΕΕ κ.τ.λ.) οι οπούοι 
εκμεταλλεύονται μόνο ϋνα (1) επιβατικό 
αυτοκύνητο (ΣΑΦΙ-ΥΔΦ-ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ).



Ειςόδημα από εμπορικϋσ επιχειρόςεισ:

Κωδ. 407-408
Γρϊφεται το κϋρδοσ που προϋρχεται από την πώληςη αυτοκινότου Ι.Φ. που 
αποτελούςε  πϊγιο περιουςιακό ςτοιχεύο ατομικόσ επιχεύρηςησ, η οπούα  
τηρεύ βιβλύα κατώτερησ τησ Γ κατηγορύασ του Κ.Β. ., αν θϋλει ο 
φορολογούμενοσ το κϋρδοσ αυτό να προςτεθεύ ςτα υπόλοιπα 
ειςοδόματϊ του και να φορολογηθεύ με τισ γενικϋσ διατϊξεισ. 

H φορολόγηςη του κϋρδουσ αυτού μπορεύ να γύνει με αναλογικό 
ςυντελεςτό εϊν η επιχεύρηςη τηρεύ Β΄ κατηγ. βιβλύα (απλογραφικϊ) και 
να εξαντληθεύ η φορολογικό υποχρϋωςη ό να προςτεθεύ ςτα υπόλοιπα 
ειςοδόματα του φορολογούμενου και να φορολογηθεύ με βϊςη την 
κλύμακα φορολογύασ ειςοδόματοσ οπότε θα γρϊψει και το φόρο που 
παρακρατόθηκε ςτουσ κωδικούσ 607-608 του πύνακα 8. Εϊν η επιχεύρηςη 
επιλϋξει να φορολογηθεύ αυτοτελώσ το ποςό του υπερτιμόματοσ και 
του φόρου που καταβλόθηκε δεν θα αναγραφούν ςτουσ κωδικούσ. 

ΌΜΩ: Οι επιχειρόςεισ που τηρούν βιβλύα Γ κατηγορύασ 
(διπλογραφικϊ) η ωφϋλεια που τυχόν αποκτούν από την πώληςη 
αυτοκινότου φορολογεύται με τισ γενικϋσ διατϊξεισ από την 1/1/2004 και 
μετϊ.



Ειςόδημα από εμπορικϋσ επιχειρόςεισ:

 Κωδ. 413-414

Πότε αναγνωρύζεται η ζημιϊ:
 Για να αναγνωριςθεύ η ζημιϊ που προκύπτει από 

επιχεύρηςη που ϋχει βιβλύα Β’ ό  Γ’ κατηγορύασ 
(απλογραφικϊ ό διπλογραφικϊ) πρϋπει η δόλωςη να 
ϋχει υποβληθεύ μϋχρι το τϋλοσ του οικεύου 
οικονομικού ϋτουσ και τα βιβλύα τησ επιχεύρηςησ να 
εύναι επαρκό και ακριβό.

 την περύπτωςη «αυτοελϋγχου» η ζημιϊ μηδενύζεται, 
επομϋνωσ ςτουσ κωδικούσ αυτούσ δε γρϊφεται κανϋνα 
ποςό ζημιϊσ.



Ειςόδημα από εμπορικϋσ επιχειρόςεισ:

Κωδ. 415-416

Γρϊφονται οι ζημιϋσ που προϋρχονται από 
προηγούμενα χρόνια από ϊςκηςη ατομικόσ 
επιχεύρηςησ και υπϊρχει δικαύωμα μεταφορϊσ 
τουσ για 5 χρόνια.

ΠΡΟΟΦΗ: 

Συχόν ζημιϊ που προϋρχεται από προηγούμενα 
χρόνια για τα οπούα ϋχετε φορολογηθεύ με βϊςη τισ 
ετόςιεσ αντικειμενικϋσ δαπϊνεσ ΔΕΝ μεταφϋρεται για 
ςυμψηφιςμό ς’ αυτούσ τουσ κωδικούσ. (αντύςτοιχα αν 
εύχε ςυμψηφιςτεύ με θετικϊ ειςοδόματα ϊλλησ 
πηγόσ, πχ ενούκια, μιςθούσ, κτλ)



Ειςόδημα από εμπορικϋσ επιχειρόςεισ:

Κωδ. 425-426:

 Γρϊφονται τα ακαθϊριςτα ϋςοδα 
(τζύροσ) που προϋρχονται από την 
ϊςκηςη τησ ατομικόσ επιχεύρηςησ 
(~βιβλύα , Ε3). Αν η επιχεύρηςη κϊνει  
«αυτοϋλεγχο» γρϊφονται τα 
ακαθϊριςτα ϋςοδα που προκύπτουν 
από την εφαρμογό του «αυτοελϋγχου».

Παρατόρηςη: Υϋτοσ, ςτον πύνακα των ειςοδημϊτων από εμπορικϋσ 
επιχειρόςεισ δεν υπϊρχει ςτη δόλωςη κωδικόσ για την 
επιχειρηματικό αμοιβό (ΟΕ, ΕΕ).



Ειςόδημα από ελευθϋρια 
επαγγϋλματα: Κωδ. 501-502: 
~Άρθρο 48 του Ν. 2238/94 όπωσ ιςχύει.

Ενδεικτικϊ: γιατρόσ, οδοντύατροσ, κτηνύατροσ, 
ψυχολόγοσ, φυςιοθεραπευτόσ, μαύα, δικηγόροσ, 
ςυμβολαιογρϊφοσ, δικαςτικόσ επιμελητόσ, 
αρχιτϋκτονασ, μηχανικόσ, τοπογρϊφοσ, 
δημοςιογρϊφοσ, καλλιτϋχνησ, τραγουδιςτόσ, 
διακοςμητόσ, οικονομολόγοσ, αναλυτόσ 
προγραμματιςτόσ, λογιςτόσ, φοροτϋχνησ, κ.λπ.

 Σο καθαρό ειςόδημα που αναγρϊφουμε ςε αυτούσ 
τουσ κωδικούσ προκύπτει από την ςυμπλόρωςη 
του ϋντυπου Ε3. 

(αντύςτοιχα, όταν κϊνουμε αυτοϋλεγχο)



Ειςόδημα από ελευθϋρια επαγγϋλματα: 
Κωδ. 503-504:

 Οι καθαρϋσ αμοιβϋσ που αποκτούν οι 
πραγματογνώμονεσ, διαιτητϋσ, εκκαθαριςτϋσ, 
ελεγκτϋσ ανωνύμων εταιριών, εκτελεςτϋσ διαθηκών, 
εκκαθαριςτϋσ κληρονομιών και κηδεμόνεσ 
ςχολϊζουςασ κληρονομιϊσ, ςυγγραφεύσ και 
μουςουργού από ςυγγραφικϊ δικαιώματα. Eπύςησ οι 
αντιπρόςωποι επαγγελματικών οργανώςεων και 
ιδιώτεσ για τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊθε εύδουσ 
επιτροπϋσ ό ςυμβούλια, από το Δημόςιο, νομικϊ 
πρόςωπα δημόςιου ό ιδιωτικού δικαύου, ςωματεύα, 
ιδρύματα, ςυνεταιριςμούσ και οργανιςμούσ γενικϊ.

 Οι αμοιβϋσ αυτών των κατηγοριών αποτελούν 
ειςόδημα από ελευθϋρια επαγγϋλματα.



Ειςόδημα από ελευθϋρια 
επαγγϋλματα: Κωδ. 505-506:
 Γρϊφεται το ποςό τησ διατροφόσ που 

ϋχει ειςπρϊξει ο (η) ςύζυγοσ μόνο για 
τον εαυτό του (τησ) και ΟΦΙ για τα 
παιδιϊ γιατύ η διατροφό αυτών δεν 
θεωρεύται ειςόδημα και φυςικϊ δεν 
φορολογεύται.

 Tο ποςό τησ διατροφόσ πρϋπει να 
προκύπτει από δικαςτικό απόφαςη ό να 
ϋχει ςυμφωνηθεύ με ςυμβολαιογραφικό 
ϋγγραφο.



Ειςόδημα από ελευθϋρια 
επαγγϋλματα: Κωδ. 507-508:
 Σα ειςοδόματα που δεν υπϊγονται ςε οποιαδόποτε από τισ ϊλλεσ 

περιπτώςεισ ειςοδημϊτων των πινϊκων 4Α, 4Β, 4Γ, 4 Ε και 4Σ 
τησ φορολογικόσ δόλωςησ.

 Tο ειςόδημα αυτό λογύζεται ςαν ειςόδημα από υπηρεςύεσ 
ελευθϋριων επαγγελμϊτων (πχ η εκμύςθωςη κινητού πρϊγματοσ 
(μηχανόματοσ) από ιδιώτη, ειςοδόματα από ςενινϊρια δημοςύων 
υπαλλόλων κ.λπ.).

 τουσ κωδικούσ αυτούσ γρϊφουμε επύςησ ποςϊ ειςοδόματοσ για 
να φορολογηθούν με τισ γενικϋσ διατϊξεισ ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 παρ. 3 του Ν 3888/2010 που προςτϋθηκε ςτην παρ. 3 του 
ϊρθρου 48 του Ν 2238/1994 «ςε προςαύξηςη περιουςύασ» από 
30-9-2010 και μετϊ (ΠΟΛ 1095/ 2011).



Ειςόδημα από ελευθϋρια 
επαγγϋλματα:
 Κωδ. 511-512 για τη ζημύα χρόςησ 2013

 Κωδ. 515-516 για τη ζημύα προηγούμενων 
χρόςεων

 Κωδ. 517-518 για τα ακαθϊριςτα ϋςοδα

Ιςχύει ότι και ςτισ εμπορικϋσ επιχειρόςεισ



Ειςόδημα από ακύνητα
κωδ. 909-910

 Oι κωδικού αυτού ςυμπληρώνονται με τα 
ποςϊ των ενοικύων που προκύπτουν 
από τουσ πύνακεσ του Τ.Ο. Η Γ.Γ.Π.. θα 
λϊβει υπόψη τησ κατϊ την εκκαθϊριςη 
τησ δόλωςησ όποια ποςϊ εύναι 
μεγαλύτερα δηλ. τα πραγματικϊ που 
γρϊφονται ςτουσ κωδ.101-102 ό αυτϊ 
που γρϊφονται ςτουσ κωδ. 909-910.



Σεκμαρτϊ ενούκια από δωρεϊν παραχώρηςη 
γαιών- Κωδ.141-142

Γρϊφεται το ςύνολο των τεκμαρτών ενοικύων που 
αποκτόθηκαν το 2013 από τη δωρεϊν παραχώρηςη 
ακινότων που χρηςιμοποιόθηκαν ςαν γαύεσ (χωρϊφια 
φυτεμϋνα με δϋνδρα ό χωρύσ δϋνδρα, λιβϊδια, 
βοςκοτόπια κ.λπ.), όπωσ αυτό προκύπτει από τη  

ςτόλη 15 τησ πρώτησ ςελύδασ του εντύπου E2.
Δεν υπολογύζεται τεκμαρτό ενούκιο και κατϊ 

ςυνϋπεια δεν θα δηλωθεύ τεκμαρτό ειςόδημα αν 
πρόκειται για δωρεϊν παραχώρηςη γεωργικόσ γησ 
μεταξύ των ςυζύγων κατϊ κύριο επϊγγελμα αγρότεσ 
ό δωρεϊν παραχώρηςη από τουσ γονεύσ που εύναι ϊνω 
των 65 ετών ςτα παιδιϊ τουσ που εύναι κατϊ κύριο 
επϊγγελμα αγρότεσ.



κωδ.123-124

 Γρϊψτε το ακαθϊριςτο ειςόδημα των οικοδομών που 
ανεγϋρθηκαν με δαπϊνεσ του μιςθωτό, ςε ϋδαφοσ κυριότητασ 
του εκμιςθωτό, αν μετϊ τη λόξη τησ μύςθωςησ η οικοδομό 
παραμϋνει ςτην κυριότητα του εκμιςθωτό, καθώσ και το 
ακαθϊριςτο ειςόδημα για τισ βελτιώςεισ ό επεκτϊςεισ, που 
γύνονται με δαπϊνεσ του μιςθωτό ςε εκμιςθούμενη οικοδομό, αν 
μετϊ τη λόξη τησ μύςθωςησ οι βελτιώςεισ ό επεκτϊςεισ 
παραμϋνουν ςτην κυριότητα του εκμιςθωτό, μεταφϋροντασ από 
τα ςυνολικϊ ποςϊ τησ αντύςτοιχησ ςτόλησ του εντύπου Ε2, τα 
επιμϋρουσ ποςϊ αυτών.

 Για τον προςδιοριςμό τησ αξύασ τησ ανεγειρόμενησ οικοδομόσ ό 
τησ αξύασ των βελτιώςεων ό επεκτϊςεων μιςθωμϋνησ οικοδομόσ 
που γύνονται με δαπϊνεσ του μιςθωτό, απαιτεύται η προςκόμιςη 
ςχετικόσ βεβαύωςησ του μιςθωτό, από την οπούα να προκύπτει 
το ύψοσ των δαπανών που διενεργόθηκαν και απορρϋουν από 
τα επύςημα βιβλύα του.


