
                                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Είδος αποδοχών 

1 Τακτικές αποδοχές  

2 Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν 

συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές) 

3 Λοιπά αποδοχών  

4 Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε 

επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ 

5 Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών 

εταιριών.   

6 Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος 

που εισπράττονται  

7 Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που 

καταβάλλονται 

8 Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία  

9 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία  

10 Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν 

εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)  

11 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που 

εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές) 

12 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού 

ναυτικού 

13 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού 

ναυτικού 

15 Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013  



16 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό 

κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες  

18 Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) 

19 Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά 

αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) 

20 Αναδρομικά  μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος 

που ανάγονται (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν). 

21 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους 

με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται 

τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  

22 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά 

τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα 

τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που 

αφορούν) 

23 Κύρια σύνταξη 

24 Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές 

25 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές  

26 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές 

28 Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)    

29 Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με 

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)   

30 Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται 

(υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

31 Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές 

(υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 



32 Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές  

(υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

33 Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται 

τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

35 Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα  τοις  εκατό (80%)  

(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

36 Αναδρομικά  συντάξεων  που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά 

αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) 

(υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

37 Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την 

οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο τρέχον έτος. 

41 Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων 

42 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας 

43 Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων περιοδικά καταβαλλόμενο 

45 Εκλογική αποζημίωση (αρθ. 108 του ΠΔ 26/2012) 

47 Εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα  

48 Εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο  και εισφορά στο 

σύνολό τους  

50 Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή 

απαλλασσόμενα του φόρου  

51 Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο  και 

εισφορά στο σύνολό τους  

52 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε 

θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής 

περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση 

της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους. 



 

 

56 Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, 

συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος 

 

57 Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία 

απασχολούνται περιστασιακά και  υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ  

58 Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

 (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν  4172/2013) 

61 Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων εφάπαξ καταβαλλόμενο 


