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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 
 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ 

ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. 
Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο 

ρξήζηεο ηνπ taxisnet. ηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο αθνξά θνξνινγνχκελε πνπ είλαη 

έγγακε, απηή ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ κε ηνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο ηνπ ζπδχγνπ. Δπίζεο, εάλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν ηνπ taxis 

δηαθνπή ηεο έγγακεο ζρέζεο ή δηάζηαζε (έζησ θαη απφ ηνλ έλα ζχδπγν), ηφηε δηαθφπηεηαη 

ε πην πάλσ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ηνπ πξψελ ή ελ 

δηαζηάζεη ζπδχγνπ . 
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ, εθφζνλ είλαη ππφρξενη 

ζε δήισζε. 
Γηα ηνπο απνβηώζαληεο, εθφζνλ έρεη γίλεη απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ 

πξφζβαζεο, ε θαηάζηαζε ζα ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

θιεξνλφκνπο απηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάζηαζε ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε 

ππνβιεζεί θαη εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πλεπψο, εάλ εθθξεκεί πξνο 

εθθαζάξηζε αξρηθή θνξνινγηθή δήισζε, ζα πξέπεη άκεζα λα δηελεξγείηαη εθθαζάξηζε 

απφ ηηο Γ.Ο.Τ. 
 Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο 

δήισζεο νπνηνπδήπνηε νηθ. έηνπο ζα κπνξεί ν θνξνινγνχκελνο λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο δειψζεηο δελ ζα 

εθθαζαξηζζνχλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. αιιά κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο ζα δνζνχλ νδεγίεο γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε απηψλ.  
Αληίζεηα, αλ ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε αθνξά πξνζζήθε Α.Φ.Μ. ζπδχγνπ, ηφηε 

απαηηείηαη ε άκεζε εθθαζάξηζε απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή.   
Αλ παξά ηαχηα δελ έρεη γίλεη εθθαζάξηζε, ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα 

ζπκπιεξψζεη ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο κε ηα αλακνξθσκέλα πνζά θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ αληίγξαθα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απηψλ 

δειψζεσλ. 
Δπηπξφζζεηα παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα επηκέξνπο ζέκαηα 

ζπκπιήξσζεο ηεο εθαξκνγήο:  
ην πεδίν ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ δειψλνληαη 

ηα επηπιένλ πνζά πνπ πξνέθπςαλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν.  
ην πεδίν ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΚΔΡΑΜ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΩΛ & ΞΟΝΠΓΗΝΟ/ΛΡΩΛ ΚΔ 

ΔΗΓΗΘΝ ΡΟΝΞΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΩΛ δειψλνληαη εηζνδήκαηα νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

επηηεδεπκαηηψλ ή ελ γέλεη  θνξνινγνχκελσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε εηδηθφ ηξφπν 

(ηεθκαξηά θιπ ζρεηηθή ΠΟΛ 1095/11).   
 
ΞΟΝΠΝΣΖ 
 
Ρα αλσηέξσ πνζά όπσο θαη θάζε πνζό πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνύκελνο 

γηα λα θαιύςεη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ, αιιά δελ κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα ηελ θάιπςε ηεθκεξίσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα 

ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή Φνξνινγηθή Γήισζε, ζα ηα αλαγξάςεη κόλν ζηα 

αληίζηνηρα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. 
 
Η ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 

θνξνινγνχκελν. ηελ πεξίπησζε ζπλδηθαηνχρσλ ζπκπιεξψλεηαη κφλν ην πνζφ πνπ ηνπ 
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αλαινγεί, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εκβάζκαηα είλαη εκπνξηθά ζπκπιεξψλεηαη σο πνζφ 

εκβαζκάησλ ην 0,10 θαη ζηελ επφκελε νζφλε, ην πεδίν ΔΚΞΝΟΗΘΝ (βι. ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί). 
 
Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, πξνέξρνληαη απφ ηηο δειψζεηο 

Φ.Δ. ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2004-2012. Ο θνξνινγνχκελνο αθνχ ειέγμεη ηελ νξζφηεηα 

ησλ πνζψλ απηψλ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ηπρφλ κε εκθαληδφκελα πνζά ησλ 

ηεθκεξίσλ, εηζνδεκάησλ, θ.ι.π ζηα αληίζηνηρα έηε. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή αθφκε θαη λα δηαγξαθνχλ νπνηαδήπνηε πεδία ηεο θαηάζηαζεο, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη ζπκπιεξσκέλα ή φρη. 
 
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε-ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο νη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο είλαη νη 

εμήο: 
ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΛΝΙΩΛ & ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, εθφζνλ 

ζπκπιεξσζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε θαηάζηαζε θαη εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην πεδίν 

ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ  ππνινγίδνληαη ηα ζχλνια θαη απνζεθεχνληαη νη ελέξγεηεο.  
ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ-ΑΟΣΗΘΝΞΝΗΖΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, 

αθπξψλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ζηα δηάθνξα νηθ. έηε θαη 

επαλέξρεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. 
ΔΡΖ 2006-2000: Με ηελ επηινγή απηή, γίλεηαη ε κεηάβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα έηε. 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηώλ 2004-2006 είλαη ζπκπιεξσκέλα βάζεη θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ, ελψ ηα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηώλ 2000, 2001, 2002 θαη 2003 

ζπκπιεξψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θνξνινγνχκελν, εάλ απαηηείηαη. 
Δηδηθά ζην νηθ. έηνο 2000 ζπκπιεξψλνληαη αζξνηζηηθά ζηνηρεία θαη πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ (1999, 1998, θιπ) 
ΔΡΖ 2012-2007: Με ηελ επηινγή απηή, γίλεηαη ε κεηάβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα έηε.  
ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΡΝΠ: Με ηελ επηινγή απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζεί ην 

νηθ. έηνο αθεηεξίαο, κεηά ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην (π.ρ. ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη 

ηα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηψλ 2004-2012. Δθφζνλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εκβαζκάησλ επαξθνχλ 

ηα πνζά ησλ νηθ. εηψλ 2007 θαη κεηά έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεηε ζαλ επηινγή 

έηνπο ην νηθ. έηνο 2007. 
ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηζπκεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη πνζά ζην νηθ. 

έηνο 2000, δελ επηιέγεηαη έηνο εθθίλεζεο. 
ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΔΚΒΑΠΚΑΡΩΛ: ην πεδίν απηφ δειψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφλ 

ηνπ εκβάζκαηνο ζην εμσηεξηθφ, αλεμάξηεηα απφ αηηηνινγία ή ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζπλδηθαηνχρσλ. 
ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΑ: Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εκβάζκαηνο ζα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν 

“εκπνξηθφ” ή “άιιν (πξνζσπηθφ)” κε ην αληίζηνηρν πνζφλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην έκβαζκα είλαη εκπνξηθφ θαη αθνξά εηαηξεία, ηφηε 

ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζην πεδίν “ΑΦΜ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Η ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Ή 

ΣΡΙΣΟΤ” ν ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο θαη ην αληίζηνηρν πνζφλ. 
ΑΦΚ ΠΛΓΗΘΑΗΝΣΝ Ζ ΓΗΘΑΗΝΣΝ Ή ΡΟΗΡΝ: ηελ επηινγή απηή ζα 

αλαγξαθνχλ νη ΑΦΜ θαη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλαλ εμ 

απηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλδηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ πέληε, απφ ηνλ 

πέκπην θαη επφκελα, ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνχκελνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ νη ΑΦΜ θαη ηα 

πνζά ησλ εκβαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλα εμ απηψλ θαη ην άζξνηζκα ησλ 

πνζψλ ζα αλαγξαθεί ζηελ έλδεημε “ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΩΝ”. 
Σν άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ελδείμεηο “ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ” θαη “ΑΦΜ 

ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Η ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Ή ΣΡΙΣΟΤ” πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφλ ηεο έλδεημεο 

“ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΝ ΔΜΒΑΜΑΣΩΝ”. 
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ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ: Με ηελ επηινγή απηή νξηζηηθνπνηείηαη ε δήισζε. 
ΑΛΑΗΟΔΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, αλαηξείηαη ε νξηζηηθή δήισζε θαηάζηαζεο, 

ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 
 
Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ ήηαλ  ππόρξενη ζε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαηά ηα θξηλφκελα έηε 2010-2012, εθφζνλ ην βεβαηψλνπλ ζε ζρεηηθφ πεδίν 

ηεο εθαξκνγήο, ζα επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ειεθηξνληθά φπνπ ζα κπνξνχλ 

λα θαηαρσξήζνπλ ηα πνζά  ησλ εκβαζκάησλ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη έηε. ηελ 

πεξίπησζε απηή δε γελλάηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα 

ηε δήισζε ησλ εηζαγφκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ηα έηε απηά.  
 
Φνξνινγνχκελνη πνπ θαηά ην έηνο ή ηα έηε ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο δελ ήηαλ 

ππόρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο Φ.Δ. θαη εθ ησλ πζηέξσλ γελλήζεθε ζρεηηθή θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε, δε ζα ππνβάινπλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο  γηα ηα έηε απηά γηα λα 

δειψζνπλ ην πνζφ ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο, αιιά ζα εκθαλίζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο ζην πξψην έηνο ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο Φ.Δ. ζην 

πεδίν “ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ” θαη κφλν ζηνλ πίλαθα ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είρε γίλεη επξσπνίεζε ησλ 

εηζαγφκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηζρχεη φ,ηη θαη ζηελ παξάγξαθν 19 

ηεο εγθπθιίνπ. 
Πηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο ζηε 

Γ.Ν.. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Γηα ιφγνπο πξαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ ηεο παξάγξ. 10 ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ , ζα αλαγξάθνληαη 

ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ taxisnet θαη ζην πεδίν “ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 

Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ” ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηπρφλ 

εκβάζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην έηνο πνπ έγηλε ν επαλαπαηξηζκφο ηνπο. 
 
Φνξνινγνχκελνη πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηα εηζνδήκαηα 

ηνπ απνβηψζαληνο ζπδχγνπ ηνπο γηα ηα έηε ησλ θνηλψλ δειψζεψλ ηνπο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ είρε δηαθνπεί ε ζρέζε ηνπ γάκνπ πξηλ ην ζάλαην. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν θνξνινγνχκελνο ζηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίσλ ζα θαηαρσξήζεη 

αζξνηζηηθά ηα εηζνδήκαηα θαη ηα ηεθκήξηα  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλή θνξνινγηθή 

ηνπο δήισζε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο εθαξκνγήο. Μέζα ζηνλ πίλαθα αλάισζεο δελ ζα 

αλαθεξζεί ν Α.Φ.Μ. θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζαλφληνο.  
θφπηκν επίζεο είλαη ν θνξνινγνχκελνο λα αλαθέξεη ζηηο ζεκεηψζεηο ην Α.Φ.Μ. θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζαλφληνο θαζψο επίζεο θαη ηα νηθ. έηε πνπ επηθαιείηαη .  
 
 Δμαηξεηηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο, απηή 

ζα ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα ζηε Γ.Ν..  

 
   ε φ,ηη αθνξά ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κε ην ππ αξ. ΓΓ 

ΦΟΡΔΛ/ΓΗΜΔ 1166494 ΔΞ 2012 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ & 

Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθ/θψλ πζηεκάησλ, 

δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ ππνβάιινπλ ζηηο Γ.Ο.Τ 

θαθέινπο κε δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ.  

 
         Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πνζώλ πνπ ν θνξνινγνύκελνο επηθαιείηαη ζηελ 
εθαξκνγή ηεο Γ.Γ.Ξ.Π. γηα ηελ θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ 
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ππνβιεζεί κε ηηο Γειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζα πξέπεη, ζε θάζε 
πεξίπησζε, λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα 
ππνβιεζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ν.. 
           Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θνξνινγνύκελνο έρεη ήδε ππνβάιεη ηνλ σο άλσ 
θάθειν ρσξίο λα έρεη ζπκπεξηιάβεη ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ, ηόηε ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθό θάθειν 
πξνζθνκίδνληαο ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά. 
 

 Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί λα παξαιακβάλεη ηνπο 
θαθέινπο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ειέγρεη κόλν αλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο εκπεξηέρνληαη  ζην θάθειν.   
 

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ



Σελ. 1 / 6

Οικονομικό Έτος

Φορολογούμενα Εισοδήματα
Αφορολόγητα και Φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο
Επαναπατριζόμενα Κεφάλ. ή Εισαγ. Κεφαλ. Αλλ.
Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων, Δάνεια, Δωρεές, ..

Σ ύ ν ο λ α   Ε ι σ ο δ η μ ά τ ω ν

Τεκμήρια Ακινήτων
Τεκμήρια Αυτοκινήτων
Τεκμήρια Σκαφών & Αμοιβές Πληρωμάτων
Τεκμήρια Αεροσκαφών, Ελικοπτ. Ι.Χ. & Ανεμοπτέ
Τεκμήρια Δεξαμενές Κολύμβησης
Τεκμήρια Διδάκτρων σε Σχολεία
Τεκμήρια Οικιακών Βοηθών, Οδηγών & Δασκάλων
Προσαύξηση Αξίας Τεκμηρίων
Αγορά ή Μίσθωση Αυτοκ/των, Διτρόχων
Αγορά Πλοίων ή Αεροσκαφών
Αγορά Κινητών άνω των 5.000 €
Αγορά Ακινήτων ή χρονομ. ή χρηματ. μίσθωση
Ανέγερση Οικοδομών ή Δεξ. Κολύμβ.
Αγορά Επιχειρήσεων, Εταιρικών Μεριδίων, κ.τ.λ.
Δωρεές ή Γονικές Παροχές ή Χορηγίες
Τοκοχρεωλυτική Απόσβεση Δανείων ή Πιστώσεω
Ελάχιστο Ποσό Διαβίωσης
Σ ύ ν ο λ α   Τ ε κ μ η ρ ί ω ν - Δ α π α ν ώ ν

Διαθέσιμο Υπόλοιπο στη χρήση

Ανάλωση Κεφ. που ήδη φορολογήθηκε

Τελικό Διαθέσιμο Υπόλοιπο

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υΣ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ

Δ.Ο.Υ. Υποβολής Δήλωσης

Εισόδημα μετά από έλεγχο ...

Εμβάσματα

Διαφορά Πραγμ. και Προσδ. με Ειδ. Τρόπο Εισοδ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/94)

2012 2011 2010

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN



Σελ. 2 / 6

Οικονομικό Έτος

Φορολογούμενα Εισοδήματα
Αφορολόγητα και Φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο
Επαναπατριζόμενα Κεφάλ. ή Εισαγ. Κεφαλ. Αλλ.
Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων, Δάνεια, Δωρεές, ..

Σ ύ ν ο λ α   Ε ι σ ο δ η μ ά τ ω ν

Τεκμήρια Ακινήτων
Τεκμήρια Αυτοκινήτων
Τεκμήρια Σκαφών & Αμοιβές Πληρωμάτων
Τεκμήρια Αεροσκαφών, Ελικοπτ. Ι.Χ. & Ανεμοπτέ
Τεκμήρια Δεξαμενές Κολύμβησης
Τεκμήρια Διδάκτρων σε Σχολεία
Τεκμήρια Οικιακών Βοηθών, Οδηγών & Δασκάλων
Προσαύξηση Αξίας Τεκμηρίων
Αγορά ή Μίσθωση Αυτοκ/των, Διτρόχων
Αγορά Πλοίων ή Αεροσκαφών
Αγορά Κινητών άνω των 5.000 €
Αγορά Ακινήτων ή χρονομ. ή χρηματ. μίσθωση
Ανέγερση Οικοδομών ή Δεξ. Κολύμβ.
Αγορά Επιχειρήσεων, Εταιρικών Μεριδίων, κ.τ.λ.
Δωρεές ή Γονικές Παροχές ή Χορηγίες
Τοκοχρεωλυτική Απόσβεση Δανείων ή Πιστώσεω
Ελάχιστο Ποσό Διαβίωσης
Σ ύ ν ο λ α   Τ ε κ μ η ρ ί ω ν - Δ α π α ν ώ ν

Διαθέσιμο Υπόλοιπο στη χρήση

Ανάλωση Κεφ. που ήδη φορολογήθηκε

Τελικό Διαθέσιμο Υπόλοιπο

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υΣ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ

Δ.Ο.Υ. Υποβολής Δήλωσης

Εισόδημα μετά από έλεγχο ...

Εμβάσματα

Διαφορά Πραγμ. και Προσδ. με Ειδ. Τρόπο Εισοδ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/94)

2009 2008 2007

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
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Οικονομικό Έτος

Φορολογούμενα Εισοδήματα
Αφορολόγητα και Φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο
Επαναπατριζόμενα Κεφάλ. ή Εισαγ. Κεφαλ. Αλλ.
Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων, Δάνεια, Δωρεές, ..

Σ ύ ν ο λ α   Ε ι σ ο δ η μ ά τ ω ν

Τεκμήρια Ακινήτων
Τεκμήρια Αυτοκινήτων
Τεκμήρια Σκαφών & Αμοιβές Πληρωμάτων
Τεκμήρια Αεροσκαφών, Ελικοπτ. Ι.Χ. & Ανεμοπτέ
Τεκμήρια Δεξαμενές Κολύμβησης
Τεκμήρια Διδάκτρων σε Σχολεία
Τεκμήρια Οικιακών Βοηθών, Οδηγών & Δασκάλων
Προσαύξηση Αξίας Τεκμηρίων
Αγορά ή Μίσθωση Αυτοκ/των, Διτρόχων
Αγορά Πλοίων ή Αεροσκαφών
Αγορά Κινητών άνω των 5.000 €
Αγορά Ακινήτων ή χρονομ. ή χρηματ. μίσθωση
Ανέγερση Οικοδομών ή Δεξ. Κολύμβ.
Αγορά Επιχειρήσεων, Εταιρικών Μεριδίων, κ.τ.λ.
Δωρεές ή Γονικές Παροχές ή Χορηγίες
Τοκοχρεωλυτική Απόσβεση Δανείων ή Πιστώσεω
Ελάχιστο Ποσό Διαβίωσης
Σ ύ ν ο λ α   Τ ε κ μ η ρ ί ω ν - Δ α π α ν ώ ν

Διαθέσιμο Υπόλοιπο στη χρήση

Ανάλωση Κεφ. που ήδη φορολογήθηκε

Τελικό Διαθέσιμο Υπόλοιπο

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υΣ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ

Δ.Ο.Υ. Υποβολής Δήλωσης

Εισόδημα μετά από έλεγχο ...

Εμβάσματα

Διαφορά Πραγμ. και Προσδ. με Ειδ. Τρόπο Εισοδ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/94)

2006 2005 2004

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
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Οικονομικό Έτος

Φορολογούμενα Εισοδήματα
Αφορολόγητα και Φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο
Επαναπατριζόμενα Κεφάλ. ή Εισαγ. Κεφαλ. Αλλ.
Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων, Δάνεια, Δωρεές, ..

Σ ύ ν ο λ α   Ε ι σ ο δ η μ ά τ ω ν

Τεκμήρια Ακινήτων
Τεκμήρια Αυτοκινήτων
Τεκμήρια Σκαφών & Αμοιβές Πληρωμάτων
Τεκμήρια Αεροσκαφών, Ελικοπτ. Ι.Χ. & Ανεμοπτέ
Τεκμήρια Δεξαμενές Κολύμβησης
Τεκμήρια Διδάκτρων σε Σχολεία
Τεκμήρια Οικιακών Βοηθών, Οδηγών & Δασκάλων
Προσαύξηση Αξίας Τεκμηρίων
Αγορά ή Μίσθωση Αυτοκ/των, Διτρόχων
Αγορά Πλοίων ή Αεροσκαφών
Αγορά Κινητών άνω των 5.000 €
Αγορά Ακινήτων ή χρονομ. ή χρηματ. μίσθωση
Ανέγερση Οικοδομών ή Δεξ. Κολύμβ.
Αγορά Επιχειρήσεων, Εταιρικών Μεριδίων, κ.τ.λ.
Δωρεές ή Γονικές Παροχές ή Χορηγίες
Τοκοχρεωλυτική Απόσβεση Δανείων ή Πιστώσεω
Ελάχιστο Ποσό Διαβίωσης
Σ ύ ν ο λ α   Τ ε κ μ η ρ ί ω ν - Δ α π α ν ώ ν

Διαθέσιμο Υπόλοιπο στη χρήση

Ανάλωση Κεφ. που ήδη φορολογήθηκε

Τελικό Διαθέσιμο Υπόλοιπο

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υ Υ π ό χ ρ ε ο υΣ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ

Δ.Ο.Υ. Υποβολής Δήλωσης

Εισόδημα μετά από έλεγχο ...

Εμβάσματα

Διαφορά Πραγμ. και Προσδ. με Ειδ. Τρόπο Εισοδ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/94)

2003 2002 2001

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
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Οικονομικό Έτος

Φορολογούμενα Εισοδήματα
Αφορολόγητα και Φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο
Επαναπατριζόμενα Κεφάλ. ή Εισαγ. Κεφαλ. Αλλ.
Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων, Δάνεια, Δωρεές, ..

Σ ύ ν ο λ α   Ε ι σ ο δ η μ ά τ ω ν

Τεκμήρια Ακινήτων
Τεκμήρια Αυτοκινήτων
Τεκμήρια Σκαφών & Αμοιβές Πληρωμάτων
Τεκμήρια Αεροσκαφών, Ελικοπτ. Ι.Χ. & Ανεμοπτέ
Τεκμήρια Δεξαμενές Κολύμβησης
Τεκμήρια Διδάκτρων σε Σχολεία
Τεκμήρια Οικιακών Βοηθών, Οδηγών & Δασκάλων
Προσαύξηση Αξίας Τεκμηρίων
Αγορά ή Μίσθωση Αυτοκ/των, Διτρόχων
Αγορά Πλοίων ή Αεροσκαφών
Αγορά Κινητών άνω των 5.000 €
Αγορά Ακινήτων ή χρονομ. ή χρηματ. μίσθωση
Ανέγερση Οικοδομών ή Δεξ. Κολύμβ.
Αγορά Επιχειρήσεων, Εταιρικών Μεριδίων, κ.τ.λ.
Δωρεές ή Γονικές Παροχές ή Χορηγίες
Τοκοχρεωλυτική Απόσβεση Δανείων ή Πιστώσεω
Ελάχιστο Ποσό Διαβίωσης
Σ ύ ν ο λ α   Τ ε κ μ η ρ ί ω ν - Δ α π α ν ώ ν

Διαθέσιμο Υπόλοιπο στη χρήση

Ανάλωση Κεφ. που ήδη φορολογήθηκε

Τελικό Διαθέσιμο Υπόλοιπο

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Υ π ό χ ρ ε ο υ Σ υ ζ ύ γ ο υ

Δ.Ο.Υ. Υποβολής Δήλωσης

Εισόδημα μετά από έλεγχο ...

Εμβάσματα

Διαφορά Πραγμ. και Προσδ. με Ειδ. Τρόπο Εισοδ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/94)

2000

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN



Οικονομικό Ετος:   

Οικονομικό Ετος:   

Οικονομικό Ετος:   

Α.Φ.Μ.:   

Α.Φ.Μ.:   

Α.Φ.Μ.:   

Σύνολο Εμβασμάτων:   

Σύνολο Εμβασμάτων:   

Σύνολο Εμβασμάτων:   

Δηλωθέντα Εμβάσματα:   

Δηλωθέντα Εμβάσματα:   

Δηλωθέντα Εμβάσματα:   

Εμπορικό:   

Εμπορικό:   

Εμπορικό:   

Αλλο:   

Αλλο:   

Αλλο:   

Συνδικαιούχοι (α/α - Α.Φ.Μ. - Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία - Ποσά):   

Συνδικαιούχοι (α/α - Α.Φ.Μ. - Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία - Ποσά):   

Συνδικαιούχοι (α/α - Α.Φ.Μ. - Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία - Ποσά):   

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.




