
    

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία 

ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να 

αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 

928), (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).  

β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή(ΖΙP). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (RECORD) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

1.1 Τύπος εγγραφής (Record) 1 1 9 0 

1.2 Όνομα αρχείου 2 9 Χ(8) JL10 

1.3 Ημερομηνία δημιουργίας 10 17 9(8) YYYYMMDD 

1.4 Αρ. κύκλου τρεξίματος  18 21 9(4) 2019 για τη χρήση 2019 

1.5 Πλήρωση (FILLER) 22 148 Χ(127)  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

2.1 Τύπος εγγραφής (Record) 1 1 9 1 

2.2 Έτος 2 5 9(4) 2019 για τη χρήση 2019 

2.3 Επωνυμία ή Ονοματ/μο  

 α. Επώνυμο 6 23 Χ(18)  

 β. Όνομα 24 32 Χ(9)  

 γ. Πατρώνυμο 33 35 Χ(3)  

2.4 Ένδειξη επωνυμίας ή 

Ονοματεπώνυμο 

36 36 Χ (επωνυμία=0, 

ονοματεπώνυμο=1) 

2.5 Α.Φ.Μ.  37 45 Χ(9)  

2.6 Αντικείμενο 

δραστηριότητας 

Επιχείρησης 

 

46 

 

61 

 

Χ(16) 

 

Διεύθυνση 

2.7 Πόλη 62 71 Χ(10)  

2.8 Οδός 72 87 Χ(16)  

2.9 Αριθμός 88 92 Χ(5)  

2.10 ΤΑΧΥΚΩΔ 93 97 9(5)  

2.11 Πλήρωση (FILLER) 98 148 Χ(51)  
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ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

3.1 Τύπος εγγραφής (Record) 

(κωδικός) 

1 1 9 2 

3.2 Σύνολο ακαθαρίστων 

αποδοχών 

2 17 9(14)V99 ** 

3.3 Σύνολο κρατήσεων 18 33 9(14)V99 ** 

3.4 Σύνολο καθαρών 

αποδοχών 

34 49 9(14)V99 ** 

3.5 Πλήρωση (FILLER)  50 64 9(13)V99 ** 

3.6 Σύνολο παρακρατηθέντος 

φόρου 

65 79 9(13)V99 ** 

3.7 Σύνολο Ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης άρθρου 43Α 

του ν.4172/2013 

80 94 9(13)V99 ** 

3.8 Σύνολο Χαρτοσήμου 95 108 9(12)V99 ** 

3.9 Σύνολο ΟΓΑ Χαρτοσήμου 109 121 9(11)V99 ** 

3.10 Πλήρωση (FILLER) 122 148 Χ(27) ** 

 

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα 

αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να 

αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΑΠΟ ΕΩΣ   

4.1 Τύπος εγγραφής (Record) 

(κωδικός) 

1 1 9 3 

4.2 Α.Φ.Μ.  2 10 Χ(9)  

4.3 Πλήρωση (FILLER) 11 11 Χ  

4.4 Επώνυμο 12 29 Χ(18)  

4.5 Όνομα 30 38 Χ(9)  

4.6 Πατρώνυμο 39 41 Χ(3)  

4.7 AMKA 42 52 Χ(11)  

4.8 Αριθμός Τέκνων 53 54 99  

 Ποσά  

4.9 Είδος αποδοχών 55 56 99 Βλέπε σχετικό πίνακα 

4.10 Ακαθάριστες αποδοχές 57 67 9(9)V99 ** 

4.11 Κρατήσεις (εκτός φόρου) 68 77 9(8)V99 ** 

4.12 Καθαρές αποδοχές 78 88 9(9)V99 ** 

4.13 Πλήρωση (FILLER) 89 98 9(8)V99 ** 

4.14 Φόρος που 

παρακρατήθηκε  

99 108 9(8)V99 ** 

4.15 Ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης άρθρου 43Α 

του ν.4172/2013 

109 118 9(8)V99 ** 

4.16 Χαρτόσημο 119 127 9(7)V99 ** 

4.17 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 128 135 9(6)V99 ** 

4.18 Έτος αναφοράς 136 139 9(4) Αφορά αναδρομικές 

αποδοχές οι οποίες 

καταβλήθηκαν το 2019 και 

θα δηλωθούν από το 

φορολογούμενο με 

τροποποιητικές δηλώσεις 

στο έτος που ανάγονται. 

4.19 Διάταξη νόμου βάσει 

της οποίας 

140 148 X(9) ΧΧΧΧ/ΖΖΖΖ 

Όπου ΧΧΧΧ αναγράφεται 
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χορηγούνται τα ποσά   το άρθρο και όπου ΖΖΖΖ ο 

νόμος 

 

Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα 

αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να 

αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος 
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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 

14 Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο  

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  

17 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

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 
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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 

27 ΕΚΑΣ  

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) 

34 Αναδρομικά ΕΚΑΣ (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 φορολογικό έτος 2019  

38 Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. γ΄ και στ΄ του ν.4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής, 

εφάπαξ) 

39 Επίδομα παιδιού 

40 Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους 

41 Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων 
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42 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας 

43 Aσφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 

44 Σύνταξη 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. 

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

46 Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝE 

47 Εισοδήματα  αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα  

48 Εισοδήματα  απαλλασσόμενα από φόρο  και εισφορά στο σύνολό τους  

49 Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής 

η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή  

50 Αναδρομικά εισοδήματα  αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου 

 (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

51 Αναδρομικά εισοδήματα  απαλλασσόμενα από φόρο  και εισφορά στο σύνολό τους 

 (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

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. 

(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

53 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό 

κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή 

 (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

54 Αναδρομικά εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται 

σε αναπήρους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  

55 Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ 

(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

 

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  
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Παρατήρηση: 

Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους 

από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι 

είναι οι κωδικοί.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

 (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν  4172/2013) 

59 Κοινωνικό Μέρισμα 

60 Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (παρ.1 αρ. 65 

ν.4520/2018) 

61 Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα 

62 Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους 

63 Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου 

(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

64 Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους 

(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

65 Αναδρομικά επιδόματος παιδιού 

(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ   

ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 

928), (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).  

β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή(ΖΙP). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία 

ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να 

αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος. 
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 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κωδικός Συντ/ής 

παρ/σης  

φόρου 

(%) 

Είδος αμοιβών 

1.  20 Άρθρο 64§1 περ. δ΄ εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που αφορούν 

γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών 

συλλόγων 

2.  3 Άρθρο 64§1 περ. δ΄ εδάφιο 2 του ν.4172/2013  

3.  1 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα΄ του ν.4172/2013  

4.  4 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ΄ του ν.4172/2013 

5.  8 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ΄ του ν.4172/2013    

6.  20   Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων 

σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφείς 

δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι 

εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής 

προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης)  

7.  15 Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους 

δικηγορικούς συλλόγους ( άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013)   

8.  15 Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους 

δικηγορικούς συλλόγους. (άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013)  

9.  0 Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που 

αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων. 

10.  0 Αμοιβή μικρότερη των 300€  της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2 

του άρθρου 64 §8 ν.4172/2013  

11.  0 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους  εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε. 

12.  0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών  

13.  0  Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και 

καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται 
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από  φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων)  

14.  3 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν.4172/2013 αμοιβές από 

επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά  από  τον αρχικό 

ανάδοχο) 

15.   Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2019 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 

2015, 2016,2017,2018 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά)  

16.  20 Εισόδημα από συμμετοχή σε επιτροπές – συνεδριάσεις ΕΦΚΑ που βάσει της 

Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται 

 

 

Παρατήρηση:  

Εφόσον ο δικαιούχος έχει αμοιβές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς 

θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ  ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 

928), (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).  

β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή(ΖΙP). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία 

ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να 

αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κωδικός Συντ/ής 

παρ/σης  

φόρου 

(%) 

 

Είδος 

1.  10 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και 

προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ) 

2.  0 Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι 

Φυσικά πρόσωπα) 

3.  15 Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις (πχ. τόκοι 

δανεισμού, τόκοι από δικαστικές αποφάσεις, τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι των 

εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το λογαριασμό νεότητας του 

Ο.Τ.Ε Α.Ε ) 

4.  20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα  

5.  0 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα) (π.χ.  

μερίσματα, που δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του ν.4607/2019 ημεδαπών 

πλοιοκτητριών εταιριών, καθώς και αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που 

καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίζονται τα 

πλοία τους).  

6.  0 Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου (πχ. τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, 

έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου)  

7.   Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά 

Χρηματιστήρια 

8.  10 Μερίσματα (προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό 

κεφάλαιο  μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής  που είναι 

παράλληλα και μέλη του Δ.Σ. 

9.  10 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και  
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προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας 

10.   Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογούνται με τις διατάξεις 

του ν.4607/2019, καθώς και μερίσματα αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που 

φορολογούνται με τις διατάξεις του ν.4607/2019 και που καταβάλλονται από 

γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους 

11.   Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, καθώς και έκτακτες αμοιβές και 

ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975 

διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους 

 

 

 

 


