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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα τελευταία χρόνια η προτίμηση των επιχειρηματίαν προς 
τις πάσης φύσεως εταιρικές συνεργασίες διαρκάς αυξάνει.Όλο και 
πιο πολύ στρέφονται προς την ομαδική δράση κάτι που σημαίνει 
33ότι οι κανόνες του επιχειρηματικού παιχνιδιού δεν 
καθορίζεται αποκλειστικά από την κυρίαρχη αντίληψη ενός 
προσώπου,αλλά από την συναινετική διαδικασία περισσότερων.Εδώ 
ενδιαφέρουν μόνο οι ενώσεις που επιδιώκουν οικονομικό 
σκοπό,δηλαδή οι εμπορικές επιχειρήσεις.

Έτσι μέσω των κεφαλαίων αυτής της εργασίας, γίνεται μία 
προσπάθεια, ώστε ο κάθε αναγνώστης να αποκτήσει μία εικόνα 
γύρω από τις εμπορικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τις 
εμπορικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του
ΚΒΣ.

Με άλλα λόγια ο 
τι είναι εμπορική 
φορολογείται, τι βι 
σύμφωνα πάντα με τις

κάθε αναγνώστης 
επιχείρηση , 

βλία τηρεί και 
νέες φορολογικές

θα ενημερωθεί γύρω από το 
πως λειτουργεί, πως 
τι στοιχεία εκδίδει , 
ρυθμίσεις.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. κάθε εττπηδευματίας, αδιάφορο αν 

υπάγεται στην φορολογία εισοδήματος η φορολογείται με ειδικό τρόπο,

υποχρεούται να τηρεί, να εκδίδει , να ζητά , να παίρνει , να υποβάλλει, να 

διαφυλάσσει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ., βιβλία και στοιχεία .

Επιτηδευματίας σύμφωνα με τον κώδικα ονομάζεται κάθε ημεδαπό ή 
αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του αστικού κώδικα ή 

αστική εταιρεία η ένωση προσώπων που ασκεί δραστηριότητα στην 

ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από 

εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική η γεωργική επιχείρηση ή από άλλη 

οποιαδήποτε επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο "επιτηδευματίας", τηρεί, 

εκδίδει, παρέχει, ζητά , λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία και τα στοιχεία, 

τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και 

έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον κώδικα αυτό κατά περίπτωση.

Οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους:

α )Σε εκείνους που πωλούν αγαθά χονδρίκως ή λιανίκως, αυτούσια ή μετά 

από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή 
συσκευασία.

β) Σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες

γ) Σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες ( μικτή δραστη

ριότητα )

Για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ θεωρείται:

α) Χονδρική πώληση, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε άλλο 

επιτηδευματία καθώς και στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ξένες αποστολές και οργανισμοί - 
αγρότες για την άσκηση του επαγγέλματος τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, η 

πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και η πώληση 

εισαγωγικού δικαιώματος.

β) Λιανική πώληση, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικό 

πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών.



γ) Χονδροπωλητής κατά κύριο λόγο, ο εττιτηδευματίας του οποίου τα έσοδα 

από χονδρικές πωλήσεις υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό ( 60% ) του συνόλου των 
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.

δ) Ως παροχή υπηρεσιών και περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται 

υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3 ) 

της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από την χρησιμοποίηση των υλικών 

αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθών.(Σχηματική παράσταση Σελ. 10).

Σύμφωνα με αυτές τις διακρίσεις αναλογά με το ύψος των ακαθάριστων 

εσόδων τους εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες τήρησης βιβλίων.

Ακαθάριστα έσοδα είναι το καθαρό ποσό από την πώληση αγαθών και η 
καθαρή αμοιβή από την προσφορά εργασιών.

Τα όρια των ακαθάριστων εσόδων για την ένταξη των επιτηδευματιών στην 

ανάλογη κατηγορία είναι:

Α' κατηγορία εως 15.000.000 δρχ. (βιβλίο αγορών)
Β' κατηγορία από 15.000.000 εως 180.000.000δρχ.(βιβλίο εσόδων-εξόδων)

Γ' κατηγορία άνω των 180.000.000 δρχ.(διπλογραφία)

<ϊ



Σχηματική Παράσταση

I Διάκριση Επιτηδευματιών

II Χαρακτηρισμός πώλησης αγαθών 
και παροχής υπηρεσιών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

/. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΠΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που υποχρεούτε στην τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ., για 

να κάνει έναρξη επαγγέλματος, πρέπει να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

α) Δήλωση έναρξης εργασιών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος 
πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. (Εντυπα 

Σελ. 13).

β) Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό ταμείο ( ΤΕΒΕ,ΤΣΑ,ΤΑΕ, κλπ.). 

(Εντυπα Σελ. 20).

γ) Εγγραφή της επιχείρησης στο επιμελητήριο. (Εντυπα Σελ. 22).

δ) Μισθωτήριο συμβόλαιο.(Εντυπο Σελ. 24).

ε) Σύνταξη καταστατικού. Οταν πρόκειται για τη σύσταση εμπορικών 

επιχειρησεών Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξία απαιτείται, η κατάρτιση ιδιωτικού εγγράφου 

που να αποδεικνύει την επιχειρηματική σύμβαση.

Το καταστατικό της Ο.Ε. ή Ε.Ε. συντάσσεται συνήθως από δικηγόρο, λογιστή 
ή άλλο πρόσωπο με σχετικές γνώσεις. Η παρουσία συμβολαιογράφου δεν είναι 

απαραίτητη. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους .Τέλος 

ένα αντίτυπο του καταστατικού κατατίθεται στη ΔΟΥ, ένα παραμένει στην επιχείρηση 

και από ένα αντίτυπο δίνεται στους συμβαλλόμενους.

Στο καταστατικό αναφέρονται όλοι οι όροι της σύμβασης της επιχείρησης, 

δηλαδή τα ονόματα, οι κατοικίες των συμβαλλόμενων, το αντικείμενο , η επωνυμία, ο 

τίτλος, η έδρα, ο χρόνος διάρκειας, τα ποσά συνεισφοράς και τα αντίστοιχα ποσοστά 
συμμετοχής κλπ.

Αφού τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες ο νέος επιτηδευματίας αποκτάει τον * 

αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε 

υποκείμενο. Ακολουθεί βεβαίωση από την ΔΟΥ και εξόφληση του ειδικού τέλους που 

επιβάλλεται και το οποίο ποικίλει ανάλογα με τις περιπτώσεις.

α



Ετσι έχουμε:

α) Επιτηδευματίας που ασκεί δραστηριότητα σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι
2.000 κατοίκους, εκτός από τις τουριστικές περιοχές, τέλος 3.000 δρχ.

β) Σε πόλεις και κωμοπόλεις πάνω από 2.000 εώς 10.000 κατοίκους, καθώς 

και σε χωριά και κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους που βρίσκονται σε τουριστικές 
περιοχές, τέλος 7.500 δρχ.

γ) Σε πόλεις άνω των 10.000 και εώς 50.000 κατοίκους, τέλος 15.000 δρχ.
δ) Ανω των 50.000 κατοίκων, τέλος 30.000 δρχ.

ε) Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις, επιβάλλεται τέλος 15.000

δρχ.
Δέκα μέρες μετά την έναρξη του επαγγέλματος το αργότερο, ο επιτηδευματίας 

πρέπει να μεταβεί στην εφορία για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων του 

Κ.Β.Σ. Σε αυτή τη φάση χρειάζεται μαζί με την βεβαίωση για την έναρξη να 

προσκομίσει και μία υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι "θεωρεί για πρώτη φορά 

βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.".

Στην συνέχεια γίνεται η διαδικασία για την θεώρηση παραστατικών του Κ.Β.Σ. 

(τιμολόγια, φορτωτικές κ.λ.π.). Στην περίπτωση που ο επιτηδευματίας είναι 

υπόχρεος στην τήρηση ταμειακής μηχανής πρέπει να υποβάλλει και μία υπεύθυνη 

δήλωση που να αναγράφει ότι εγκαταστάθηκε στο κατάστημά του η μηχανή. Αφού 

πρωτοκολληθεί η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και το Τ.Π-Δ.Α., για την αγορά της 

ταμειακής . Η δήλωση της φ.τ.μ. πρέπει να γίνει 10 ημέρες μετά την λήψη του 

τιμολογίου αγοράς της.



(πρωτότυπο) ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥΟ

ΕΚΔΟΣΗ 1993 001-Φ.Π.Α.



+ Σημειώνεται το πλήθος (1-2-3 κ.τ.λ.) των ενθέτων που επισυνάπτονται στη δήλωση.
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ΟΔΗΓΙΕΣ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.. Το έντυπο της όι,λωοΐ;'; έναρξης ερ·, ..υιών συμπληρώνεται με τη χρήση χημικού χάρτη (καρμπόν) και υπογράφεται από το δηλούντα στο φόρο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Οι ενδείξεις που ·
. αρνΟν το επώνυμο. ιην επωνυμία και τα υνομα, συμπληρώνονται πάντοτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα (χειρόγραφα ή γραφομηχανής), χωρίς συντμήσεις.

λ ' όλες τις ενδείξεις που οννρέρονιαι στην ημερομηνία, σημειώνονται αριθμητικό η ημέρα, ο μήνας και τα δύοτελευταΐα ψηφία του έτους (π.χ. 12/04/93). Τα τε τρ α γ ω ν ίδ ια  με το ν  .
. τ ε ρ ιο κ ο ( ’ ), τα οποία συμπληρώ νοντα ι από τη ν  Υ π ηρεσ ία .' · ;·,-·:■ ··.. · · . · · ' · ·
• Τα λευκά τετρ/δια που βρίσκονται κο t οπό τα γράμματα Α, θ  (ΦΥΛΟ) -Ι,Α,Β,Γ, (ΒΙΒΛΙΑ) και δίπλα.από τους αριθμούς.!; 2, 3, 4 κ.τ.λ.'συμπληρώνονται διαγραμμίζοντας με X ένα οπό τα .. 
.μπγωνίδιο κατά περίπτωση.· ■ ·»·.:- , ,s· rj:í* ·"'■«* :·ί ··;■·«··>.:-’ ··/..· ··■ ■:<:
, . ι . Αφού συμπληρωθεί αυτό το έντυπο, υποβόλλεταιαπό το δηλούντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ·. φορολογίας εισοδήματος της έδρας ή του κεντρικού. Γία 

. -¿ς πλανόδιους, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας τους. Εξαιρετικά αν η δραστηριότητα ασκείται από τη σύζυγο ή η σύζυγος ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιο είναι 
...Ο Υ. φορολογίας εισοδήματος της κύρ,υς επαγγελματικής εγκατάστασης της δραστηριότητάς της ή του ελευθέριου επαγγέλματός της ή της κατοικίας της. Το Ιδιο ισχύει και για τον ανήλικο',
. j  τα εισοδήματα του προαθέτονται οτα (.¡οοδήματα του πατέρα του ή της μητέρας του. . ; μ .
:.2. Σημειώνεται ότι, αυτή η δήλωση υπομάλλεται.μόνο πριν από την.έναρξη της πρώτης δραστηριότητας,. Αν .ο δηλών μεταγενέστερα αναπτύξει και όλλο κλάδο ή και άλλη δραστηριότητα, τό τε -1 
. .-ωοτοποίποη του γίνεται οτον ίδιο προϊυ ιάμενο Δ.Ο.Υ. (της έδρας), με δήλωση μεταβολών και όχι με δήλωοη έναρξης. Δήλωση έναρξης υποβάλλεται και απά τους αγρότες, εφόσον εντάσσονται ; 
.αιρετικά (με τη θέλησή τους), στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α,-μέοα σε προθεσμία 20 ημερών από την έναρξη των αγροτικών εργασιών για πρώτη φορά.

^ζυίμειικά . δήλωση έναρξης υποβάλλεκιι και από τους αγρότες, όταν αυτοί μετατάσσονται από το ειδική καθεστώς των αγροτών του άρθρου 33 του Ν.' 1642/86. στο κανονικό καθεστώς, αφού 
. έντυπο αυτό αποτελεί.πλέον το μόνο με το οποίο γίνεται εγγραφή οτο ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ. Στην.περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 10 Ιανουάριου και δεν μπορεί να ανακληθεί για μια ·
. ,η ιε ιία . Οι μετατασσόμενοι πρέπει, μέσα οε 2 μήνες να συγτάσοουν, οε θεωρημένες καταοτάσειςήαπογραφή και να υπρβάλλουν δήλωση .αποθεμάτων μετάταξης. Σημειώνεται πως οι αγρότες ,
. j  είχαν και άλλο κλάδο, για τον οποίο υπάγονταν στο τεκμαρτό καθεστώς υποβάλλουν δήλωοη,μετάταξης,ρτο κανονικόκαθεοτώς για άλους τους κλάδους..
ί,Λωοη έναρξης εργασιών υποβάλλεται επίσης από; ο) τους.αγρότες του ειδικού καθεστώτος τρυ άρθρου 33 Ν. 1642/86 και.β)'τα νομικά πράοωπα, ηου δεν είναι υποκείμενα στο φόρο και 
. '.οκονται οτο καθεστώς των σπαλλασσομένων, εφόσον δεν .έχουν ήδη, με προγενέστερη δήλωση.έναρξης, λάβει Α.Φ.Μ., και,μόλις στην,τρέχουσα χρονιά οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις - 
.-•¿βούν τα 2.000.000 δραχμές ή εφόοον ια  πρόσωπα αυτά επιλέξουν τα Ιδια να φορολογούνται.ρτην Ελλάδα οι ουνολλαγές τους αυτές. Στη πρώτη περίτπωοη κάθε φορά που οι ενδοκοινοτικές 
,ς αποκτήσεις οτη τρέχουσα χρονιά υπερβαίνουν τα 2.500.000 δραχμές θα πρέπει και την επόμενη χρονιά οι αποκτήσεις αυτές να φορολογούνται στην Ελλάδρ. Στη δεύτερη περίπτωση, αν δεν 
jKsnai για πρόοωπο που αρχίζει για πρώιη φορά τις εργασίες του, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι 10 Ιανουάριου και ισχύει'τουλάχιστον για δύο διαχειριστικές περιόδους (δεν μπορεί η , 

-,νολύγηοιι των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στην Ελλ'άδα να ανακληθεί νωρίτερα). . V* > , / ν ' / ’· '■·■*'■ .· 1 ' 1
ι .3. Δήλωση έναρξης εργασιών πρέπει νο υποβληθεί και από1 υποκείμενο, εγκατεστημένο σε άλΧό'κράτος μέλος της Κοινότητάς,’ εφόσον πραγματοποιεί:17' ......

, παραδόσεις αγαθών, που εγκαθίστανται ή ουναρμολογούνταΓστο εσωτερικά τπζχώρας (άρθρο 11 §*2 Ν.1642/86). , , . ν;; ¡ ν "
.υραδσοεις αγαθών, (με εξαίρεση τα κυ.νούργια μεταφορικά μέσα, αγαθά που εγκαθίστανται ή αυναρμολογούνται στο εσωτερικά της χώρας και όσα υπάγονται οε ειδικό φόρο κατανάλωσης),
.· υποοτέλλονιαι ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του απά άλλο κράτος - μέλος στην Ελλάδα (πωλήσεις εξ αποστάσεως) προς; αα) αγρότη του ειδικού 

. .χυιώτος του άρθρου 33, ββ) υποκείμενο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, γγ) μη υποκείμενο ατο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον όλοι οι προηγούμενοι όεν φορολογούνται 

.. τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις στην Ελλάδα Ιείτε γιατί αυτές δεν υπερέβησαν τόσο στην τρέχο,υαα όοο και ,στη προηγούμενη χρονιά τα 2.500.000 δρχ., ε ίτε γιατί δεν επέλεξαν κάτι τέτοιο)
... ύο) οποιοδήποτε μη υποκείμενο οτο φορο πρόσωπο. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει μόλις οι παραδόσεις αυτές στη τρέχουσα χρονιά υπερβούντα 8.200.000 δραχμές ή εφόοον επιλέξει ο ίδιος ο 
.οκείμενος να φορολογούνται στην Ελλάδα οι συναλαγές του αυτές (όρθρο 11 §4 Ν. 1642/86). ιν ; · · ’ · ι  ■ Γ.*.,.·. ,·  ... · - ..
,·) παροχές υπηρεσιών, που σύμφωνα με ιιιν  παράγραφο 2 του άρθρου 12, τόπος παροχής θεωρείταΐ.το εσωτερικό της χώρας.· .· ι
νόσον ο πωλητής ή αυιός που παρέχει υπηρεαίες δεν έχει εγκατάσταση οτο εσωτερικό της χώρας, πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περίπτωση δ 1 

. παραγράφου 7 του άρθρου 29 Ν. 1642/üG. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ούτε φορολ. αντιπρόσωπος υπόχρεος για την καταβολή 
. ν φορου είναι ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών.

. ,·ι. Ταυτόχρονα με την υποβολή των δύυ αντιτύπων της δήλωσης, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στο δηλούντα, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη, έναντι 
•.ωυόήποιε τρίτου, για την υποβολή της. . .  , , !·ι . ,

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ. . . .

. π>; ενδείξεις ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 'ι ΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ γράφεται η υπηρεσία οτην οποία υπάγεται το κεντρικό ή η έδρα της επιχείρησης όπου και υποβάλλεται η δήλωση.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
ι.Φ.Μ.

.■ αριθμός φορολογικού μητρώου χορηγεί ιαι από την Υπηρεσία κοτά την υποβολή της δήλωσης.'Αν τυχόν έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. κοτά το παρελθόν, τότε ο αριθμός αυτός γράφεται στο πλαίσιο
. κωό. αριθ. 010 από το δηλούντα. · - : · · : ■ .  · ·  *·' ^  ·* ·· .· · ·  « '<· ..  ..· ...
,012-013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ · ■*. · · . ·  ϊ· · ·
,υ τα στοιχείο ταυτότητας του φυσικού προσώπου συμπληρώνεται το πλαίσιο με τους κωδικούς αριθ. 011 και 012. στους οποίους σημειώνεται το είδος και ο αριθμός.της ταυτότητας αντίστοιχο, 

.νκωδ. οριΟ. 011 γράφονται τ ' αρχικά γρύμμοτα του είδους της ταυτότητας όπως σημειώνονται οτον πιο κάτω πίνακα: .· ·..
Λ.Τ,
Ε.Ι.
Π.Ν.
Π.Α.
Ε.Α.
Α1.
Π.Σ.
¿I.

Κ.Α.
χ.τ.

για τις ταυτότητες Πολιτών(αστυνομικές). 
Στρατού’
Πολεμ. Ναυτικού 
Πολεμ. Αεροπορίας / 
Ελλην. Αστυνομίας. 
Λιμενικού
Πυροσβ. Σώμοτος < 
Διαβατήρια 
Κέντρου αλλοδαπών

‘Μ

για όσους όεν διαθέτουν ιυυτότητα
3 3 3 3 3 3 0 1 1 ). Στη θέση του αριθμού, για όσους δεν διοθετουν ταυτότητα, θα γραφεί.. :ον κωδ. υριθ. 012 γρόφοντοι το γράμμυ και τα ψηφία της ταυτότητας οπό την αρχή του πεδίου (π.χ.

.....όρος 999999999. Στον κωδ. αριθ. 013 γράφεται η αρχή που εξέδωοε την ταυτότητα. . ι.*Γ· *

■ ‘■5ΥΛ0 . ■ ■;"· . . : '
•; ένδειξη που αφορά το φύλο, συμπληρώνεται από το υποκείμενο φυσικά πρόοωπο." Ο άνδρας σημειώνει X κάτω απά το’Α και ή γυναίκα X κάτω από το θ . 1 '

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΜΣΗΣ * · ; :*ύ*’ ;Υ . · ’ *** *: . :  ;
. ημερομηνία γέννησης του φυοικού προσώπου που υποβάλλει δήλωση ένορξης εργασιών ανογράφεται στον κωδ. 015.( . ,.

. .  -0 1 7 -0 1 8  και019ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ! ■’ ' *ϊ’ .
ινοοδιοριυμάς του δπλούντος, γίνεται σιους πίνακες με τους κωδ. αριθ. 016 και 018. '■·*· · ·  · ¿, ■ ·'■- , · ' · · · .  · ; , .
Λ ; ο δηλών είναι φυσικό πρόσωπο, κοινοπραξία, κοινωνία, συμπλοιοκτησία μη κερδοσκοπικό ή κερδοσκοπικό νομικό πρόοωπο, σημειώνεται X στο αντίστοιχο λευκό τετραγωνίδιο του πίνακα με 

. κωδ. αριθ. 016. Στο τετραγωνίδιο του ιψιθ. 7 (ΛΟΙΠΑ) του Ιδιου πίνακα, σημειώνεται X από τους δηλούντες, που δεν μπορεί να ενταχθούν οε μία από τις περιπτώσεις 1-6 του πίνακα (π.χ. 
εταιρείες , αφανείς κ.τ.λ.). Ο χαρα-.ιηριομός της νομικής μορφής αυτών των δηλούντων, καθώς και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, σημειώνεται υποχρεωτικά οτον απένοντι 

ι:ου δείχνει το βέλος (-*) (κωδ. αριϋ. 017) με τον τίτλο »ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ» (π.χ. αστική εταιρία, ίδρυμα, σωματείο κ.τ.λ.).
^.· ο όπλων είναι κερδοσκοπικό νομικό ιικόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.τ.λ.), σημειώνεται.X στο αντίστοιχο λευκό τετραγωνίδιο του πίνακα με τον κωδ. οριθ. 018. *
Αν ο δηλών, που προσδιορίστηκε στους προηγούμενους πίνακες είναι Αλλοδαπός ή Ανήλικος ή'Δημόαια,. Δημοτική ή Κοινοτική Κερδοσκοπική επιχείρηση, σημειώνεται X στο αντίστοιχο κοτά 

..ιπωοη λευκό τετραγωνίδιο του πίνακα, με την ένδειξη «Ο ΔΗΛΩΝ-ΕΙΝΑΙ· (κωδ. αριθ. 019).' ν ι.··:., *■···*' ■ · - ··1 ; 1 · ι·* · ·' ! · ·*·’ · · · ,

. ι - 0«6 ΕΠΩΝΥΜΟ - ΤΙΤΛΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ί.Α.! ’’ ’ ■ · "·''·'· ΪΓ ϊ · · ' " '
εν ίε ΐξε ις  των κωδ. αριθ. 021 μέχρι κοι 035 δε χρειάζονται ειίεξήγπόη γιο τη ου'μπλίιρωσή'τόϋς.ΎπογράμμΙζεται μόνον ότι:'

Ζυμπληρώνοντοι πάντοτε με τα στοιχεία του δηλούντος (έστω και αν αυτός είναι π.χ. ανήλικος ή αλλοδαπή επιχείρηση κ.τ.λ.) και όχι μ* εκείνα του αντιπροσώπου του.
Γιο την παντρεμένη γυναίκα οημειώνειαι οτον κωδ. 023 τ ' άνομο του πατέρα της, αν διατηρεί το πατρώνυμό της ή τ ’ όνομα του συζύγου της, αν χρησιμοποιεί το επώνυμό του. 

ν) Στον κωό. 021, για το νομικά πρόσωπυ, γράφεται η επωνυμία τους και ΟΧΙ ο διακριτικός τίτλος που τυχόν έχουν, ο οποίος πρέπει να σημειώνετοι ευανάγνωστα'οτον κωδ. οριθ. 024. 
ν· Το φυσικό πρόοωπο, εκτός από τη διεύθυνση άσκησης της ατομικής τους δραστηριότητας/ συμπληρώνουν κάι τη  διεύθυνση κατοικίας τους." 
ο; Ως διεύθυνση του εγκατοοτημένου υ ιο  εξωτερικό υποκείμενου οτο φόρο που δεν έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα, θα γραφεί αυτή του αντιπροσώπου του.

..: 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ . V.· ·.,· . !.·: Τ ; : .. .7 ·,: '.
. χν3ρος που προορίζεται για την περιγραφή των αντικειμένων της δραστηριότητας,.αναφέρετοι οτο σύνολά της, ανεξάρτητα αν αυτή ασκείται και μέοω υποκαταστημάτων, κατά την έννοια των 

•Α.-ον του Κ .8 .Ι. Η περιγραφή πρέπει νο είναι λακωνική και σαφής,·αρχίζοντας από την.κύρια δραστηριότητα, συνεχίζοντας κατά'σειρά στη δεύτερη και ακολούθως στις λοιπές δραστηριότητες. 
..-.¡ολογποη για την πιο πάνω κατάταξη, γίνεται βάσει του προβλεπομένου κύκλου εργασιών.
• υ<.μεταλλευτης π.χ. ξενοδοχείου και εστιατορίου, που προβλέπει μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στην εκμετάλλευση του ξενοδοχείου και μικρότερο οτην εκμετάλλευση του εστιατορίου, σημειώνει

(-"’."'θίξεις · . . . . .  Μ ·;·.».ν*'......... . . ,■·■ .. ·, ■'’·! :.·· ■  ̂ '..1 ■··.·.■ · .
• ϊΡίΟ: εκμεταλλευτής ξενοδοχείου. ΔΕΥΤΕΡΟ: εκμεταλλευτής εατιατορΙου..Τις λοιπές δευτερεύουοες δραστηριότητες,.που.τύχάν.θ' ασκήσει, τ ις  περιγράφει στην ένδειξη «ΛΟΙΠΑ». .

'»•■1 ■ ··"·.· ·, - '  . . ·." 'λ1: .;· ' ...··,> ·ι ·.· ;.· : .·,· · ·.' λ.:· ·;. -· .·’ Λ-·
........... . . · • · ?.; · ·. - ν".·: · » ·';·. .•·;γ.γ;ι ,’ Γ / ’·* ι 'Υ'* · . Π·! ·.■ ;·;·. · .



050 '  052 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΓΗΤΑ ΥΓΙΑΙΊ.; Al ΣΤΟ ΦΠΑ ’ Η ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΣΕ Ε.Φ.Κ.
1 1 ον rsu)6. 050 ουμπΛηρώνεται ΝΑΙ. ,.ν ο θηλών πραγματοποιεί πράξεις που υπάγονται οτο Φ.Π.Α., δηλαδή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο υποκείμενο που ασκεί πράξεις γιο τις οποίες έχει 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των ε .,ιοών του. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε ΦΠΑ, πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες του άρθρου 16 του ν. 1642/86) 
συμπληρώνεται ΟΧΙ. Η συμπλήρωση γ ,.ε ιο ι διαγραμμίζοντας το λευκό τετραγ/διο δίπλα οτο ΝΑΙ ή το ΟΧΙ.

Στον κωύ. 051 συμπληρώνεται ΝΑΙ, σν ο όηλών πραγματοποιεί πωλήοεις αγαθών που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) (καπνοβιομηχανικά; πετρελαιοειδή, ολκοολουχο) διαφορετι
κή συμπληρώνεται ΟΧΙ. Αν συυπληρώσσιυ ΝΑΙ εξειδικεύσετε τα αγαθά διαγραμμίζοντας με X το αντίστοιχο τετραγωνίδιο τουκωδ. 052.

C53 ■ 055 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ . . . '
Η συμπλήρωση της ημερομηνίας στυ~ς πίνακες των κωδ. αριθ. 053, 054 και 055 γίνεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην αρχή των οδηγιών. Επισημαίνεται μόνον ότι: α) και στις έξι (6) θέσεις 

ιου πίνακα του κωδ. αριθ. 055 οημειών.ιαι μηδέν (0 /0 /0/0/0/0), αν ο χρόνος λήξης της διάρκειας του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας κτλ δεν είναι συγκεκριμένος αλλά αόριστος, β) Ο κωδ. 
αριθ. 054 συμπληρώνεται μόνο από ε/^ίνους που εντάχθηκαν στη Γ ’ κατηγορία βιβλίων, οπότε η διαχ/κή περίοδος μπορεί να λήγει την 30/6 ή την 31/12, ανάλογα με τη θέλησή τους. Ειδικά για 
ια υποκατ,αοτήματα κτλ. αλλοδαπής ει,./ρρηοης ή ημεδαπής στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή κατά ποσοστό 51% τουλάχιστο η ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου μπορεί να είναι η 
¡¿¡α με αυτή που κλείνει η αλλοδαπή επ,χείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 33 του ν.3323/55. . ■
Οι υπόλοιποι που θα τηρούν βιβλία A η Η κατηγ. του Κ.Β.Σ. ή δεν τηρούν βιβλία δε θα συμπληρώνουν αυτόν τον κωδικό, γιατί η διαχ/κή περίοδος τους λήγει πάντοτε την 3 1 / 12 κάθε έτους.

056 · 059 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ .....................  .
Λν ο όηλών με την έναρξη των εργασιών του προτίθεται να διενεργήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα διαγραμμίσει τον κωδ. 056-1 και αν όχι τον κωδ. 056-2. ·
Ειδικά, κάθε υποκείμενος στο φόρο, με εξαίρεση όποιον δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, καθώς και τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος του όρθρου 33. αν συμπλήρωσε 

τον κωδ. 056-1 πρέπει να εξειόικεύσα :η διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων διαγραμμίζοντας ανάλογα τα τετραγωνίδια των κωδικών 057-1 είτε 059-1 (ΝΑΙ). Στην περίπτωση ■ 
όε που ενεργεί ενδοκοινοτικές οποκτι^ε ις  θα διαγραμμίσει τον κωδ. 058-1 (υποχρεωτικά).

Ο υποκείμενος οτο φόρο χωρίς δ ικαι-μα έκπτωσης (π.χ. σχολείο, γιατρός) θα διαγρομμίσει αντίστοιχα τους κωδικούς 059-1 ή 2 αν πρόκειται να πραγματοποιήσει ή όχι ενδοκοινοτικές παραδόσεις .■ 
μόνο εφόσον οι ενδοκοινοτικές του αποκτήσεις φορολογούνται στο εσωτερικό. Για τις ενδοκοινοτικές του αποκτήσεις όμως, (εκτός από καινούργια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται · 
οε ειδικό ψορο κατανάλωσης), μόνο ον επιλέξει ο ίφος να φορολογούνται οτο εσωτερικά, θα διαγραμμίσει τον-κωδικό 057-1 και τον κωδικό 058 -2 (προαιρετικά). '

Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος '.ου άρθρου 33 και το μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο θα διαγραμμίοουν οντίστοιχα τούς κωδικούς 059·1*ή 2 αν πρόκειται να ενεργήσουν ή όχι 
ενδοκοινοτικές ποροδόοεις, μόνο εφόσον οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται στην Ελλάδα. Γ ια τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις όμως, μόλις αυτές υπερβούν στη τρέχουσα χρονιά ■ 
ιο 2.500.000 δραχμές, θα διαγραμμίσουν tov κωδικό 057-1 και τον κωδ. 05Θ-1 (υποχρεωτικό), ενώ αν απλώς επέλεξαν, αν και δεν είχαν υποχρέωση, να φορολογούνται οτην Ελλάδα, θα 
διαγραμμίοουν τους κωδικούς 057-1 και 058-2 (προαιρετικά). ··
0D0 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ * * ' · '■  ....................

Στον πίνακα με τον κωδ. αριθ. 060 σημειώνεται X σ’ ένα από τα τετραγωνίδια 1 ή 2 ή 3 ανάλογα, αν η δραστηριότητα είναι συνεχής ή εποχική ή ασκείται πλανόδια.

0Ü1 - 062 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.
Ο υποκείμενος οτο φάρο που ενερ-,. ι παραδόσεις αγαθών, (με εξαίρεση τα καινούργια μεταφορικά μέσα, αγαθά που εγκαθίστανται ή ουναρμολογούνται εκτός Ελλάδας και όοα υπάγονται οε 

(Γίοικο φόρο καταναλωοης), που αποοίυλΛονται.ή μεταφέρονται από αυτόν, η τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του, από την Ελλάδα οε άλλο κράτος -  μέλος (πωλήοεις εξ οποοταοεως) προς: α)
α,ρότιι του ειδικού καθεστώτος, β) υποκείμενο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, γ) μη υποκείμενο οτο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον όλοι οι προηγούμενοι δεν φορολογούνται για τις
ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις οτο εσωτερικό της χώρας τους (είτε γιατί αυιές δεν υπερέβησαν οτην προηγούμενη ή οτην.τρέχουσα χρονιά το κατά περίπτωοη όριο, ε ίτε  γιατί δεν επελεξαν κάτι 
ιετοιο) και δ) οποιοδήποτε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, μπορεί κατά την έναρξη των εργασιών του να επιλέζει να φορολογούνται οι ποροδόοεις αυτές έ ιτε οτην Ελλάδα ε ίτε στα άλλα κράτη 
• μέλη των ογοραστών, διαγραμμίζοντας αντίστοιχα τους κωδικούς 061 -1  ή 001 - 2. Αν επιλέξει για τις πωλήοεις αυτές εξ  οηοοτάοεως να φορολογείται για ορισμένες οτην Ελλάδα και για ορισμένες 
ιι όλες οε άλλο κράτος - μέλος, θα διαγραμμίσει και τους δύο κωδικούς 061-1 και 061-2 ή μόνο τον 061-2 αντίστοιχό και στον κωδ. 062 θα διαγραμμίσει με X τα άλλα κράτη - μέλη στα οποία οι
πωλήοεις αυτές θα φορολογούνται. .·:................... . . ·\> ·-* . ν "

Σημειώνεται πως αν με τη δήλωση έναρξης αποφαοιστεί κατ' επιλογή οι πωλήοεις εξ αποστάοεως να’.φορολογούνται οε άλλο κράτος ·  μέλος, η επιλογή αυτή ισχύει.υποχρεωτικά γιο δύο 
¿•ιαχειριοτικές περιόδους. · . . . . .
071-072 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ - '..V · * ■' ν - ■ —

Ο πίνυκας με τους κωδ. αριθ. 071 κα·. 072 αφορά την ένταξη τουδηλούντος σε μια από τις κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ. Ό τον ο δηλών δεν έχει τη διακρπική ευχέρεια νο επιλέξει την κατηγορία 
¿;μ.ν.ων στην οποία θα ενταχθεΐ, αλλά υ νόμος τον δεσμεύει να ενταχθεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίων, όπως αυμβαΐνει π.χ. με τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. που εντάσσονται στη Γ* κατηγορία, 
:οτε η ένιοξπ θεωρείται υποχρεωτική. * ' Ιί' :  • • • • * :· · · :· ·'

Προαιρετική ένταξη υπάρχει μόνον οιαν ο νόμος προβλέπει κατώτερη κατηγορία βιβλίων και ο δηλών με τη δική του θέληση προτίθεται να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας. Προσωρινή ένταξη 
θεωρείται η περίπτωση θεώρησης προσωρινών βιβλίων, πριν από τη νόμιμη σύσταση ή την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρηοης (άρθ. 10 §2 Κ.Β.Σ.). Για την επιοήμανοη της κατηγορίας βιβλίων 
c ιην οποία Qq ενταχθεί ο δηλών, διαγραμμίζεται με X ένα από τα τετραγωνίδια που είναι κάτω από τα κεφαλαία γράμματα A, Β, Γ και για τη νόμιμη απαλλαγή του από τήρηοη βιβλίων αυτό κάτω: 
αιίο τον αριθ. 1 και ταυτόχρονο διαγραμμίζεται ένα από τετραγωνίδια με κωδ. αριθ. 072 ανάλογα, αν η ένταξη είνοι υποχρεωτική από το νόμο ή αν η ένταξη γίνεται οε ανώτερη κατηγορία βιβλίων,' 
;ισυ προαιρετικά διάλεξε ο φορολογούμενος ή τέλος, αν αυτή είναι προσωρινή (αρθ. 10 §2 Κ.Β.Σ.), όπως εξηγήθηκε ανωτέρω.

Λν ο δηλών έχει την ευχέρεια ή πιν „.ιυχρέωοη από το νόμο να τηρήσει δύο κατηγορίες βιβλίων π.χ. Α και Β κοτηγορίος, τότε σημειώνεται X οτ’ αντίστοιχα τετραγωνίδια των γραμμάτων Α και Β 
:c.j κωό, αρ.ΰ. 071 και οτο τειραγωνίό.. ιου αριθ. 1 του κωδ. αριθ. 072 (υποχρεωτική). ' . .

(ή τα καθεστώτα) ΦΠΑ στο οποίο (i¡ στα οποία) εντάσσεται ο φορολογούμενος (ή μετατάσσεται από το καθεστώς αγροτών) διαγραμμίζοντας με X ένα (ή 
Ο κωδ. 074 διαγραμμίζεται με X ανάλογα αν η ένταξη (ή μετάταξη από τα καθεστώς αγροτών) είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Ο πίνακος αυτός δε 
μένων δραστηριότητας δεν υπάγεται οτο ΦΠΑ. ·

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ κ.ι.λ. Λ ; - ·
ί ί συμπλήρωση των ενδείξεων που υφορούν τον αντιπρόσωπο της παραγράφου 1β του άρθρου 28 του Ν. 1642/66, δηλαδή τον αντιπρόσωπο του εγκαταστημένου οτο εξωτερικό υποκείμενου 

σι ο ΟΙΊΛ η ίο νόμιμο εκπρόσωπο η τσν αντίκλητο του δηλούντος, δεν πορουοιάζει καμιά δυσκολία και η επιοήμανοη μιας από τις πιο πάνω ιδιότητες γίνεται με τη διαγράμμιση ενός από τα 
u· ιραγωνίόια 1 ή 2 ή 3 κατά περίπτωα.;. Η διεύθυνση του φορολογικού αντιπροσώπου που αναγράφηκε οτους κωδ. 031-035 θα γραφεί και στους κωδ. 066-08Θ.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ί ν ίδιο ισχύει και για τις ενδείξεις ποι. ..φορούν τα στοιχεία του ουζύγου, τα οποία συμπληρώνονται μόνον αν συντρέχει η περίπτωοη που εποξηγείται στον τίτλο του πίνακα των ενδείξεων αυτών.

Δ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ 
κωδ. αριθ. 101

Λ ν  ο δηλών υποβάλλει για πρώτη <pcvo δήλωση έναρξης εργασιών ή αν η δραστηριότητα του δηλούντος προέρχεται από αιτία επαχθή (π.χ. ογορά επιχείρησης), χαριστική (κληρονομιά, δωρεό, 
•,ν.τ.ή παροχή) ή ον προήλθε cnó συγχώνευση επιχειρήσεων ή μετατροπή επιχ/σπς, διαγραμμίζεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο των αριθ. 1 έως και 5 του πίνοκο.

Λν ο δηλών είναι ογροτης που αρχίζει για πρώτη φορά αγροτικές εργασίες κι» θέλει να ενταχθεί οτο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ διαγραμμίζεις» τρ τετραγωνίδιο αριθ. 5, ενώ αν πρόκειται γιο αγρότη 
π«. ·-' μεταιάσαεται από το ειδικό καθεο: ̂ ς  των αγροτών διαγραμμίζεται το τετραγωνίδιο αριθ. 7. Ακόμα αν ο δηλών για-τη σύστασή του χρησιμοποίησε ιδρυτή, αλλά μόνο με την έννοια του αρθ. 10 

> ι·;.ΰ.Σ. (θεώρηση προυωρινών βιβλ.,.ν κ.τ.λ.) διαγραμμίζεται το τετραγωνίδιο θ του ίδιου πίνακα. Τέλος, αν ο δηλών προέρχεται από άλλη αιτία που δεν ανοφέρεται στον πίνακα, διαγραμμίζει 
ιυτρσγωνίόιο ίου αριθ. 9 και τουΐυ,,.υνα χαρακτηρίζει την αιτία οτο διπλανό πλαίσιο. Παράδειγμα: «Επανέν£ρξη· αναγράφεται για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει δήλωση έναρξης, αλλά 

nuAuiótcpo είχε υποβάλλει δήλωση ncv-onc εργασιών. Υπογραμμίζεται, ότι ο ιδρυτής, με την έννοια που εξηγήθηκε πιο πάνω, υποβάλλει δήλωση έναρξης εργοσιών με την ιδιότητά του αυτή (έστω 
.u! ςιν έχει υποβάλλει δική του ως υποι-.ι ιμενος), η οποία επισημαίνεται οτο χαρακτηρισμό «προσωρινή* του πίνακα «ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.·. Ο εν λόγω ιδρυτής, τουτοχρονα με 
ιην νΐιιοβολή της όήλωοης έναρξης αιΐυ ιην ιδρυθείοα απ’ αυτόν επιχείρηση, πρέπει να'υποβάλλει δήλωση παύσης εργασιών ως ιδρυτής.. . .

Στις θέσεις για Α.Φ.Μ. του κωδ. οριϋ. 102, γράφεται αντίστοιχα -  εφόσον υπάρχει -  ο Α.Φ.Μ. του, πωλητή ή κληρονομουμένουήδωρητήαυγχωνευθέντος κ.τ.λ. ■ ν

. * ; ·  ε σ τ ο ιχ ε ιά ;μ ε λ ώ ν V  * .ν !; · :- ; ί · :  \
Οι ενδείξεις των επί μέρους πινάκων ίου  Πίνακα Ε γιο τα μέλη του νομικού προσώπου ή της Κοινοπραξίας κ.τ.λ. δεν παρουσιάζουν καμιά δυσκολία στη συμπλήρωσή τους. Διευκρινίζεται μόνον ότι: 

α) Στην ένδειξη «ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΛΟΥΣ« διαγραμμίζεται ένα από τα τετραγωνίδια με τους αριθ. 1 μέχρι και 9, ανάλογα με τη νομική μορφή που έχει το μέλος του νομικού προσώπου ή 
Λοινοπροξίας κ.τ.λ. σημειώνεται, πως υ. ιο μέλη είναι περισσότερα από τρία (3), τότε για το υπόλοιπα χρησιμοποιείτο! το ειδικό ένθετο έντυπο.

yj οΐΓ,ν cvóctCn -ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟ ■. ITHN ΕΤΕΡ. ΕΤΑΙΡΙΑ- (που αφορά μόνο τις ετερόρρυθμες εταιρίες) διαγραμμίζεται το τετραγωνίδιο 1 ή 2, ανάλογο αν το μέλος της ετερόρρυθμης εταιρίας 
viva ομορρυϋμο ή ετερόρρυθμό. - ' '

,) Η ¿\δειξη-ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΊ.. ΛΗ£-συμπληρώνεται για κάθε μέλος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
ό) Στην ένδειξη «ΑΡΜΟΔΙΑ Δ,Ο.Υ.' ,ράφεται η Δ.Ο.Υ. εισοδ/τος που φορολογείται το μέλος φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΣΤ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ' '  ' ■ ■ . . j  " · " - '  ·, ···
Λν ο δηλών προτίθεται να ιδρύοει υποΜίταστήματα ταυτόχρονα με την έναρξη των εργασιών του π.χ. εργοστάσιο, αποθήκη, πρατήριο κτλ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.). τότε διαγραμμίζει 

ίο Λευκά τετραγωνίδιο της ένδειξης ΝΑΙ και συμπληρώνει το πλήθος (σύνολο) των.υποκοταστημάτων οτο χώρο του.κωδ. αριθ. 402.'Σ' αυτή την περίπτωοη συμπληρώνεται και το ειδικό ένθετο 
¿■■/τύπο για ία υποκαταστήματα, το οποίο επισυνάπτεται στη δήλωση. Αν δεν ιδρύονται υποκ/τα, διαγραμμίζεται το λευκό τετραγωνίδιο της ένδειξης ΟΧΙ.

Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ1.-. . . ι , . . . .
I  ιο χώρο που προορίζεται για οημειύ:.ι;ις του δηλούντος; γράφεται οτιδήποτε άλλο αφορά την επιχείρηση ή είναι σχετικό μ'αυτή. , ■
Τονίζεται, ότι κστα την υποβολή αυτιι.; της δήλωσης, πρέπει να επιδεικνύεται στον αρμόδιο οικον. υπάλληλο, η ταυτότητα του δηλούντος ή του αντιπροσώπου του και νο επισυνάπτονται σ' αυτή 

'·- ¿.pi'ioiiiu Γ',γροφο (όπως π.χ. επικυρ.,,.ενο καταστατικό, εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου, ιδιωτικά συμφωνητικό κ.τ.λ.).
Λν ο δηλών συναντήσει δυ σ κο λ ίες  κατά  τη συμπλήρωση αυτής τη ς  δήλωσης, π α ρακαλεΐτα ι να α π ευ θ υ νθ ε ί στη Δ .Ο .Υ ,-γ ια  π ληροφ ορ ίες .

1 «  ' ■ "■............. .

Ü7J-074 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ. 
Συ,.πλήρωνειαι ανάλογο με το καθεστ...; 
περΌοοτερα) από τα τετραγωνίδια 1 -υ. 
•ju,.¡πληρώνεται αν το σύνολο των αντυ·...
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ . ·5 ν. . . . . . . . . .

η ;
Vi;■!

δ .o .y .................................................

βεβαιώνεται ότι ο πιο κάι.ο ηιορολογούμενος:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ J___ I____L
ΕΤΟΣ

:___ ι___

■ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ J ___I___I___I___L
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

■■■ (συντάσσεται οε τρία (3) αντίτυπα)
ΕΠΩΝΥΜΟ' Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.

J ___ I___ I___ Ι _ 1 _

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ; η  ΣΥΖΥΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ι* ■ · r · .··; · · ;  ·>·* · ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ . ΑΡΙΘΜΟΣ γ τα · · * '·/. ·.·

_ _ Ι ___ Γ Ί Ϊ ι  ι ι ι ι : ,τ*'t;-»~ · · * ·· r :*··:· · ’’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

__ I I ι___ 1___ I__
Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ,1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ ΤΑΧΥΚΩΔ 

J ___ I___ I___ Ι-
ΠΟΛΗ' Η ΕΠΑΡΧΙΑ

Υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών με αντικείμενο:

ΚΥΡΙΟ .........................................................................................

ΔΕΥΤΕΡΟ ...................................................·.....................

ΛΟΙΠΑ .................................; ..............................

Εντάχθηκε οτη κατηγορία β.βλίων Κ.Β.Σ. και οτο καθεστώς Φ.Π.Α. που δείχνουν κατά περίπτωση τα διαγραμμισμένα πιο κάτω τετραγωνίδια.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤ. ΤΑΞ

1 2 ;3· ; 1 - 2... ■Í3'

Παρέχεται δικαίωμα 
έκπτωσης του Φ.Π.Α.;

1 ΝΑΙ θα  ενεργόθνταί'ένδ.ά'7  ■' 
κοινοτικές συναλλαγές;

Ί : ΝΑΙ

2 ΟΧΙ •2.- ΟΧΙ

ΚΑΠΝ. ΠΡ.

4· 6 · '

Αποκτήσεις·, ‘ •1 ΝΑΙ

2 ΟΧΙ
Παραδόσεις: 1 ΝΑΙ

2 ΟΧΙ

Οφειλόμενα |-----
τέλη χαρτοσήμου |___

Αριθμός και ημερομη
νία αποδεικτικού κα- ¡ 
ταβολής των τελών

• ‘ · .ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΙί, _ Μ Εκδότης ............  Εισπράχθηκαν

.. . . .1 9 9  . -----δρχ.......................................

- L
(Ό  παραλαβών φορολογούμενος

1 ’«ν'! 
'V. '

ι I ,Ι . Ο- Προϊστάμενος Δ(?Υ . „  Για είσπραξη δρχ. 
γούμενος I:·,/?.· y Á¡;^SA'Y·:. ν V. :Ϋ; ¿ . V. . ί;·:........ ' .............'

' , ’>,1'./' vi!·, τ, "V ,'ίώτή -. ί':.'ή ,'••ί.^Α-ίνΐΑνιτ'·.· ■··· ΓΛΥ. . . . . . .  199 . . .............
Ο εκδότης ' '

........: . . . . · . .  199 .

Ο Διαχειριστής Δ.Ο.Υ.

Υ.Ε.Ε.Α.Δ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΚΔΟΣΗ 1993 001Ε -Φ .Π .Α .



J·

V

V’ . , /  ■ '· .·



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Π ΙΜ Ε Π Η Τ Η Ρ ΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ:
ΕΔΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

Αριθ. Πρωτ. *________I_____

Μ Ι Ι Ι Τ Ο Μ Ο Ι Ε Τ Ι Ε Ο
-

ΤΟ ΕΠΙΜΕΠΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π ιστοποιεί ότι όπ ω ς εξά γετα ι από τα Μ ητρώα του,-ε·)ναι γραμμένη σ' αυτά η παρακά

τω  επιχείρηση,,με τα ε ξή ς  στοιχεία  :

Τ ίτλος διακριτικός :

Αριθ. Μ ητρώου : ............... ..........................................Τμήμα :

Χρόνος ίδρυσης ____  ______ ____

Ημερομηνία εγγρα φ ή ς  ■ ' .......... ......

Δ ιεύθυνση  :...... __________ _____ , ____________ ___________

Αντικείμενο Επιχείρησης ; __ . ______________________

Α Ρ 

ΤΟ π ιστοποιη τικό  αυτό ζή τη σε η παραπάνω επιχείρηση για να το  χρησιμοποιήσει ω ς 

Δ ικα ιολογητικό ___„  ........ ........... ... ______.............„  .......................................................................



ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ  _  _

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5515
Ν  Π. Δ. Δ.

Δωδώνης 47 (Φόρος)
Τηλ. 29414 - F A X :  29283 Οικον. Χρήση 153ΐ>

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ

0  κ. ......

Δ ρ α χ .  ...... .......

άγγελμα Διεύθυνση ___ . .. ... ............... . .........

(Γεν. Μητ. αρ.) _ ........................................... πλήρωσε στο Επιμελητήριο για ·

1 .
*ν

Συνδρομή χρήσεως 199: Λρχ _____  .

2 . > χρήσεως 199...... »

3. » χρήσεως 199...... »  __

4. > χρήσεως 199..... »

5. » χρήσεως 1S9...... >

6 . Δικαίωμα Εγγραφής και καταχώρηση επωνυμίας »

7. » Πιστοποιητικού Α.Π.

8. » Πίνακας A. - Β., »

ί>. ϊ> < »

1 0 . »
ν

>

ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΔΡΑΧ.

Ολογράφως δραχμές.

ΠΡΕΒΕΖΑ 199

Ο εν^ργήσάς την ..είσπραξη

■\ · · " "· 

'■ΓΑ·•·νι
Κατεχο^ρήθήκε

Ο καταβολών

....................... S·....

Χαρτόσημο

Δραχ.

ΧαρτοσημάνΟ ηκε 

το  σ τέλεχο ς

93



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

■ ... ι ------------- ' .
Σήμερα τ η ν ..... :... ... .. ..................στ ......... _ ...............οι υπογγράφοντες το

υμφωνητικό αυτό αφενός ..... .............  ............ ........................................κάτοικος

.... ..................  .....................οδός ........ .77........ Α.Φ.Μ. .............  ικαι αφετέρου......

 ̂ _ ....................... του ................. η.................. . επαγγέλματος......„  . . . ......................

άτοικος ...... / .....  ' .......... .π:........ .........Α.Φ.Μ. . .. ί.συμφώνησαν

πο κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής:'

ί. ΜΙΣΘΙΟ. Ο πρώτος συμβαλλόμενος ("εκμισθωτής") εκμισθώνει με το συμφωνητικό αυτό στον δεύτερο σύμβολ

ό με νο ("μισθωτή")......  .................. ί............................... που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα,

<· ’ί και κατοχή του και που βρίσκεται στην πόλη· ..........................................................................................

την οδό ..... .................................... και αρ..........και αποτελείται ............................. -
Λ  . .  · - ' · · · . .

2. ΜΙΣΘΩΜΑ. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε δραχμές ...

'ο μίσθωμα συμφωνείται να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην κατοικία του εκμισθωτή. Η κα- 
αβολή του μισθώματος αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκεια τη^ παρούσας μίσθωσης ορίζετα ι.. !............................

νοχίζει τη ν ........α .....!.....................και λήγει την .........  ̂ λ.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, ο μισθωτής κατέβαλε σήμερα ατόκως στον εκμι-

υ^ιίή το ποσόν των δρχ............................................ ;........................................ ί.... ·.....'.................................................
ο ποσό αυτό που θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος, θα του επιστραφεί μετά την εμπρόθεσμη κα- 
α ιην λήξη της μίσθωσης αποχώρησή.του από το μίσθιο, την παράδοση του μισθίου και τω ν κλειδιών του, καθώς και 
ιιν εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών.

5."ΧΡΗΣΗ. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ω ς ....  .....! .................. - .............................................

............................................. ................................. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του
ισθίου, η ολική ή μερική υπομίσθωσή του, ή με οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης 
σ υ  μισθίου σε τρίτους καθώς και η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

ΰ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αφού το εξέτασε και το βρήκε της τε- 
; ας αρεσκείας του, σε αρίστη κατάσταση και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει. Για όλη την διάρ- 
ε ι υ  της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμμιά υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου 
,α την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής.

7. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Απαγορεύεται στον μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροπο- 
οιηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποί- 
ση ή μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται, παρα
ι ν ε ί  προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά .κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή, 
.όντως ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, με δαπά- 
: ς  του μισθωτή.



δ. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ Υ  ΜΙΣΘΙΟΥ. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, όιατηοιόντας το 
καθαρό και ευπρεπές, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες που προξενήθηκαν σ' αυ
τό. Ο μισθωτής έχει επίσης την υποχρέιυση να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την 1 7 εία. ερ
γασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του εκμισθωτή και των γειτότων. Απαγορεύεται στον μισθωτή η κατάληψη άλλων 
χώρων γύρω από το μίσθιο.

9. ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ. Ο εκμισθωτής ή και ο αντιπρόσωπός του δικαιούται σε κατάλληλες 
μέρες και ώρες α) να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς το μίσθιο ανά εξάμηνο, συνοόευόμενος από μηχανικό 
η εμπειροτέχνη για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του. β) να επισκέπτεται το μίσθιο δύο φορές την εβδομά
δα μαζί με υποψήφιους μισθωτές ή αγοραστές.

10. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ Υ ΜΙΣΘΙΟΥ. Κατά την λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποδώ
σει το μίσθιο στον εκμισθωτή στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση 
του εκμισθωτή για κάθε ζημιά που έπαθε εξ αιτίας της μη έγκαιρης απόδοσης του μισθίου.

11. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ-ΤΕΛΗ. Οι λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινής οφελείας, τα πάσης φύσεως και υπέρ οιαν- 
δήποτε τέλη, φόροι και εισφορές που αφορούν το μίσθιο ή συναρτώνται προς το μίσθωμα, πλήν του φόρου εισοδήμα
τος, ως και κάθε προβλεπύμενη κοινόχρηστη δαπάνη θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ο οποίος ειδικώτερα
ποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως προς τον εκμισθωτή και το τέλος χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α. (3,6%) και συμπληρωμα

τικό φόρο των μισθωμάτων της παρούσης μίσθωσης (3%). Ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από τη ν  υπο
γραφή του παρόντος να συνάψει με την ΔΕΗ σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του.

12. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων αυτού του συμφωνητικού όπως και η ανααί- 
οθωση ή η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου οποιοσδή
ποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από τον εκμισθωτή οποιοσδήποτε δικαιώματύς του. εί
τ ε  μία φορά είτε κατ' επανάληψη δεν σημαίνει παραίτησή του από αυτό το δικαίωμα.

13. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

14. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τον μισθώματος, ως και κάθε άλλης σχετικής με την 
μίσθωση δαπάνης ή η παράβαση οποιοσδήποτε από τους ο’ροϋς’ του συμφοΤ^ικούΤϊϋτ^ύΐγΤόΤιΤΝΌμοΤπασέχ/εϊ'στόν 
■/.μισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως και μονομερούς την μίσθωση, να αποβαλει τον μισθωτή 

από το μίσθιο κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά του από τη ν  αθέτηση 
της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ τού εκμισθωτή η εγγύηση που δόθηκε.

Το παρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφτηκε από αυτούς και ο 
καθένας έλαβε από ένα όμοιο αντίτυπο, ένα δε αντίτυπο θα κατατεθεί στην αρμόδια Οικ. Εφορία του εκμισθωτή.

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ✓

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

/ /  /

ΐ Λ .

I

Α

3 3



II.ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β ' ΚΆ ΤΗΓΟΡ/ΑΣ 
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α. Τρόπος ενημέρωσης βιβλίων

1. Η καταχώρηση στα βιβλία γίνεται με μελάνη ή με Η/Υ, ή άλλη μηχανή, χωρίς 

κενά, επεγγραφές, παραπομπές στο περιθώριο.
2. Κάθε εγγραφή πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία του Κώδικα ή δημόσια 

έγγραφα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία.

3. Οταν τα βιβλία τηρούνται σε κινητά φύλλα, πρέπει να φέρουν εννιαία 
αρίθμηση κατά διαχειριστική περίοδο.

4. Η ενημέρωση των βιβλίων πρέπει να γίνεται κάθε 15 ημέρες.

5. Η θεωρημένη εκτύπωση γίνεται μέσα στον επόμενο μήνα.

Β. Τρόπος έκδοσης στοιχείων-Κωδικοί αριθμοί

1. Η καταχώρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η καταχώρηση στα
βιβλία.

2. Τα στοιχεία εκδίδονται τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται 
από τον Κ.Β.Σ., με την χρήση καρμπόν.

3. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται σ' εκείνον που αφορά, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει, το δε άλλο αντίτυπο 

παραμένει στο στέλεχος.

4. Ο επιτηδευματίας μπορεί να εκδόσει όλα τα φορολογικά στοιχεία σε 

περισσότερα αντίτυπα των προβλεπομένων. Στην περίπτωση όμως αυτή κάθε 

επιπλέον αντίτυπο, εντύπως ή με σφραγίδα, θα αναγράφει τον προορισμό του (π.χ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ κ.λ.π.).

5. Ολα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα ατομικά στοιχεία του 
εκδότη και την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας.



6. Τα στοιχεία πρέπει να φέρουν εννιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά 

διαχειριστική περίοδο. Η αφετηρία της αρίθμησης δεν είναι αναγκαίο να αρχίζει από 

τον αριθμό ένα (1), αλλά μπορεί να αρχίζει από οποιονδήποτε αριθμό.

7. Τα στοιχεία μετά από γνωστοποίηση στη ΔΟΥ, μπορεί να εκδίδονται σε 

περισσότερες σειρές για κάθε είδους στοιχείου, εφόσον φέρουν διακριτικό της σειράς 

και έχουν ιδιαίτερη αρίθμηση. Η διάκριση των σειρών μπορεί να γίνεται με γράμματα 

(Α,Β,Γ κ.ο.κ) ή με οποιαδήποτε άλλη ένδειξη.

8. Σε όλα τα στοιχεία αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσής τους. 

Επίσης φέρουν χειρόγραφη ή μηχανογραφική υπογραφή του εκδότη ή άλλου 

προσώπου που ορίστηκε απ' αυτόν, με εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης.

9. Ο εκδότης του στοιχείου δικαιούται να επιβεβαιώνει τα στοιχεία του 

αντισυμβαλλόμενου και φέρει το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής. Ο 

αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει στον εκδότη τα αναγκαία στοιχεία και 

φέρει το βάρος για την ακρίβεια αυτών.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α) Θεώρηση βιβλίων

Τα βιβλία για τα οποία υπάρχει σχετική υποχρέωση, θεωρούνται πριν την 

χρησιμοποίησή τους ( μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας της ενημέρωσής 
τους) από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ της έδρας του επιτηδευματία και προκειμένου 

για τα βιβλία του υποκαταστήματος από τον προϊστάμενο ΔΟΥ της έδρας του 

υποκαταστήματος. Βιβλία για τα οποία ορίζετο θεώρηση και χρησιμοποιήθηκαν 

αθεώρητα είναι σαν να μην τηρήθηκαν για το μέχρι τη θεώρησή τους χρονικό 

διάστημα.

Για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας θεωρούνται τα εξής
βιβλία:

α) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. 
β) Βιβλίο Απογραφών. 

γ) Πρόσθετα Βιβλία.



Σημειώνεται ότι, θεωρούνται όλα τα βιβλία εκείνα στα οποία καταχωρούνται 

εγγραφές πρωτογενώς. (Εντυπο Σελ. 29).

Β) Θεώρηση στοιχείων.

Πρίν από κάθε χρησιμοποίηση πρέπει να θεωρούνται στον αρμόδιο 

προϊστάμενο της έδρας ή του υποκαταστήματος ( η επιλογή ανήκει στον 

φορολογούμενο) τα εξής στοιχεία:
α) Το δελτίο αποστολής (Δ.Α.).

β) Το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας 

(τιμολόγιο, απόδειξη, εκκαθάριση κ.λ.π.) 

γ) Το τιμολόγιο αγοράς (Τ.Α.).

δ) Οι αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών, όταν δεν εκδίδονται με 

φορολογική ταμειακή μηχανή,Δεν υπόκεινται σε θεώρηση τα εισιτήρια μεταφοράς 

προσώπων με λεωφορεία, σιδηροδρόμους και αεροπλάνα, καθώς και τα εισιτήρια 

των πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.ΠΑ.

ε) Οι αποδείξεις για την λιανική πώληση, όταν δεν εκδίδονται με φ.τ.μ., αλλά 
εκδίδονται με Η/Υ ή χειρογράφως.

στ) Τα δελτία κίνησης τουριστικών λεωφορείων.

Τέλος θεωρούνται οι φορτωτικές των μεταφορέων και των μεταφορικών 

γραφείων καιοι διεθνείς φορτωτικές,οι διπλότυπες καταστάσεις αποστολής αγαθών 
των μεταφορικών γραφείων, καθώς και οι διπλότυπες αποδείξεις μεταφοράς από 

επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηροδρόμους και αεροπλάνα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΣΤΑ ΥΡΩΣΗ

Υποβάλλονται για διασταύρωση τριπλότυπες καταστάσεις. Οι καταστάσεις 
αυτές, με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος (όχι διαχειριστικό), υποβάλλονται μέχρι 25 Μαίου κάθε χρόνο από τους 

επιτηδευματίες. Δεν υποβάλλονται καταστάσεις για αξίες στοιχείων μέχρι 15.000
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Ο Δηλών Επιτηδευματίας

θεωρήθηκαν τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία 
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Οδηγίες: Βλέπε στο πίσω μέρος

Ο Υπάλληλος 
που έκα νε  τη θεώρηση



' ΟΔΗΓΙΕΣ

Η Θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων γίνεται μόνο μετά από επαλήθευση των ατομικών στοιχείων του επιτη
δεύματα από την αστυνομική του ταυτότητα. Στις περιπτώσεις που δεν προσκομίζονται για θεώρηση τα βιβλία 
και στοιχεία από τον ίδιο τον επιτηδευματία, αλλά από τρίτο πρόσωπο, πρέπει στον παρακάτω χώρο αυτού του 
εντύπου να υπάρχει εξουσιοδότηση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου προσώπου (ονομα
τεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμ'ός ταυτότητες κ.λ.π.). Η εξουσιοδότηση να φέρει την υπογραφή του επιτηδευματία 
και να έχει τεθεί η σφραγίδα της επιχείρησης. Αυτονόητο είναι ότι αντί της συμπλήρωσης αυτής της εξουσιοδό
τησης μπορεί να προσκομιστεί πληρεξούσιο ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτικό έγγραφο. Η θεώρηση γίνεται μόνο 
μετά από επαλήθευση των ατομικών στοιχείων του εξουσιοδοτημένου από την αστυνομική του ταυτότητα.

ν
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δρχ. από τους εκδότες, ούτε από τους λήπτες των στοιχείων αυτών.

Στις καταστάσεις αναγράφονται πλήρη στοιχεία του υπόχρεου 

(ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), η αρμόδια ΔΟΥ και το έτος 

που αφορούν. Επίσης τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων (προμηθευτών, 

πελατών κ.λ.π.) κατά αλφαβητική σειρά, ο Α.Φ.Μ., ο συνολικός αριθμός τιμολογίων ή 

άλλων φορολογικών στοιχείων και η καθαρή αξία του εσόδου ή εξόδου.

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Μέχρι 25 Μαίου υποβάλλονται στη ΔΟΥ τριπλότυπες καταστάσεις με τις 

συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ,από 

τις αγορές εμπορεύσιμων και παγίων αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από 

καταβολή ή η είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και 

άλλων δικαιωμάτων.

Δηλαδή για τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού (και όχι 

διαχειριστικού) έτους υποβάλλονται από κάθε επιχείρηση τουλάχιστον δύο 

συγκεντρωτικές καταστάσεις (ανάλογα πως θα έχουν τυπωθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών).
Στην μία από αυτές τις καταστάσεις γράφονται οι χονδρικές πωλήσεις αγαθών 

και υπηρεσιών, η είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και 

άλλα δικαιώματα. Γράφονται αναλυτικά , με αλφαβητική σειρά οι πελάτες και στο 

τέλος της κατάστασης αυτής αναγράφονται συγκεντρωτικά με ένα ποσό τα τιμολόγια 

προς το Δημόσιο και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματία.(Εντυπο Σελ. 32)

Στην άλλη κατάσταση γράφονται με αλφαβητική σειρά οι προμηθευτές και 

δίπλα οι αντίστοιχες αγορές εμπορεύσιμων και παγίων αγαθών, λήψη υπηρεσιών 

καθώς και η καταβολή αμοιβών σε μή επιτηδευματίες, καταβολή αποζημιώσεων, 
οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. (Εντυπο Σελ. 33).

Στις καταστάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές, που η αξία 

καθενός στοιχείου, που έχει εκδοθεί γι' αυτές, δεν υπερβαίνουν τις 15.000 δχ, όπως 

αναφέραμε και παραπάνω.
Ο δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι αφενός μεν η απαλλαγή 

των υπόχρεων, σε υποβολή στοιχείων, από την σημαντική απασχόληση που



Σελίδα : 00000001
ΣΙυγκεντρωτ υ κ ή Κατά στα ση Πελατών Ετους.· 193Β

Γι-α Πωλήσει-ς- αγαθών, Παροχή Υπηρεστών, Είσπραξη αμοιβών, Αποζημιώσεων, Οικονομικών ενισχύσεων & άλλων Δικαιωμάτων
(ΑΡΘΡΟ £0 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Π. Δ. 186/1992 Κ.Β.Ι.)

Προς Δ0Υ :

Επωνυμία ¡ Πατρώνυμο : Αριδ, Φακέλλου A.Ε.: Α.Φ.Μ. :
ί:: άγγελμά; Διεύθυνση : Τηλέφωνο :

;:/α ΑΦΜ/ΑΔΤ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Επάγγελμα Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Αρ.Φορ.Στοιχ. Καθαρή αξίο

99999011 Πωλήσεις οτο Δημόσιο κλπ (άρθρο 2 Παρ.3 ΚΒΙ) ι 0 C 
99999035 Σύνολα Βελάδας : "· 0 C 
99999060 Σύνολα απο μεταφορά : 0 C 
99999999 Γ ε ν ι κ ά  Σ ύ ν ο λ α !  0 C

0 Υ π ό χ ρ ε ό ς Ημερομηνία παραλαβής.......

0 Ιΐροιατάμενος Δ.Ο.Υ.
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Σελίδα : 00000001
Ευγκεντρωτυκή Κατά στα σ'Γ| Προμηθευτών Ετους 1996

Για Αγορές· εμπορευσίμων & πάγιον αγαθών, Πήψη υπηρεσιών, Καταβολή αμοιβών, Αποζημιώσεων, Οικονομικών ενισχύσεων & άλλων Δικαιωμάτων
(ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Π.Δ.166/1992 Κ.Β.Σ.)

Ιΐρος Δ0Υ :

Επωνυμία ί Πατρώνυμο : Αριθ. Φακέλλου Α.Ε.: Α.Φ.Κ. ;
Επάγγελμα: Διεύθυνση : Τηλέφωνο :

α/α ΑΦΜ/ΑΔΤ Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Επάγγελμα Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Αρ.Φορ.Στοιχ. Καθαρή αέία
-

99999011 Αγορές από πρόσωπα της Παρ.3 του άρθρου 2 ΚΒΣ ! 0 0
99999023 Ποιπά απαλλασσόμενα φορολογικά στοιχεία ι 0 0
99999035 Σύνολα σελίδας 0 0
99999060 Σύνολα από μεταφορά : 0 0
99999999 Γ ε ν ι κ ά  Σ ύ ν ο λ α ι 0 0

0 Υ π ό χ ρ ε ο ς Ημερομηνία παραλαβής. . . . . . . . .

0 Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
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συνεπάγεται η καταχώρηση, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις μικροσυναλλαγών, όχι 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε πολλές περιπτώσεις, και αφετέρου ο περιορισμός του 

όγκου των διασταυρούμενων στοιχείων από ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Ετσι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αναγράφονται: 

α) Η αξία του εσόδου ή της δαπάνης πάντοτε χωρίς ΦΠΑ, ακόμη και στην 

περίπτωση που ο ΦΠΑ δεν εκπίπτεται απότον αγοραστή.
β) Η καθαρή αξία των τιμολογίων, πριν από οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, έτσι 

ώστε να υπάρχει συμφωνία των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτή και 

πελάτη.
γ) Ο συνολικός αριθμός των στοιχείων που εξέδωσε ή έλαβε αντίστοιχα ο 

υπόχρεος, δηλαδή χρεωστικά συν πιστωτικά. Ακόμη αν υπάρχουν πιστωτικά 

τιμολόγια, τότε αναγράφεται η καθαρή τελική αξία μεταξύ χρεωστικών-πιστωτικών 

φορολογικών στοιχείων και ως αριθμός στοιχείων γράφεται ο αριθμός των 

τιμολογίων (συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των πιστωτικών τιμολογίων).
δ) Δεν συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις ακόμα και αν εκδοθεί 

τιμολόγιο προς ιδιώτη.

ε) Δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, το ηλεκτρικό 

ρεύμα (ΔΕΗ), νερό (ΕΥΔΑΠ), τηλεπικοινωνίες (μόνο OTE), ταχυδρομικά τέλη 
(ΕΑΤΑ), φορτωτικές Ο.Σ.Ε., αποδείξεις ΚΤΕΛ, κ.λ.π.

Τέλος η μηχανογραφική διασταύρωση γίνεται με χρήση του ΑΦΜ και της 

επωνυμίας ή δε αναγραφή του επαγγέλματος δεν εξυπηρετεί κάποιο ιδιαίτερο 

σκοπό, αφού προκύπτει και από τα στοιχεία του επιτηδευματία τα οποία είναι 

καταχωρημένα στα αρχεία.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγράφων τηρούνται 

στην έδρα του επιτηδευματία, με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά 

δικαιολογητικά του υποκαταστήματος που τηρούνται σ' αυτό. Με γνωστοποίηση 
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ μπορεί να τηρούνται αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο 

τόπος αυτός βρίσκεται μέσα στην χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας ΔΟΥ.Για την



τήρηση αυτών σε τόπο που βρίσκεται εκτός της χωρικής αρμοδιότητας, χρειάζεται 

έγκριση του αρμόδιου προϊστάμενου της ΔΟΥ.

Τα εκτυπωμένα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται αμέσως μετά την εκτύπωσή 

τους στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Τα πρόσθετα βιβλία τηρούνται μόνο στην επαγγελματική εγκατάσταση που 

ασκείται η σχετική δραστηριότητα.
Μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου τα βιβλία και τα στοιχεία της 

χρήσης που έληξε μπορούν να φυλάσσονται σε τόπο διάφορο της έδρας ή του 

υποκαταστήματος του επιτηδευματία (χωρίς γνωστοποίηση ή χωρίς έγκριση του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ.).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι επιτηδευματίες έχουν τη δυνατότητα να τηρούν τα βιβλία και να εκδίδουν τα 

στοιχεία τους:

α) Χειρόγραφα.

β) Μηχανογραφικά.

γ) Μερικά μηχανογραφικά και μερικά χειρόγραφα (μικτό σύστημα).

Οσοι από τους επιτηδευματίες τηρούν τα βιβλία και εκδίδουν τα στοιχεία τους 

μηχανογραφικά, είτε πλήρως είτε μερικώς (μικτό σύστημα), εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Κ.Β.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔ/ΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

1. Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.)

1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση 

χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για 

οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με 

φορολογικό στοιχείο αξίας (π.χ. τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής κ.λ.π.)

Δηλαδή, στις περιπτώσεις που πωλείται αγαθό και είναι δύσκολή η άμεση 
έκδοση του θεωρημένου τιμολογίου - δελτίου αποστολής, τότε εκδίδεται θεωρημένο
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διπλότυπο δελτίο αποστολής και στη συνέχεια, μέσα σ' ένα μήνα από την παράδοση 

ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική 
περίοδο του πωλητή, εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης που είναι αθεώρητο.

Θεωρημένο δελτίο αποστολής εκδίδεται σε κάθε περίπτωση αποστολής 

αγαθών σε τρίτους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό (για δειγματισμό κλπ.). Τα δελτία 

αποστολής των αντιπροσώπων, εφόσον ο δειγματισμός γίνεται σε πελάτες 

επαρχιακών πόλεων, εκδίδεται μία φορά και διαρκεί μέχρι την επιστροφή τους.

Τα αγαθά αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά την 

διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής που παραδίδεται στον 

παραλήπτη.

2. Οταν η επιχείρηση παραλαμβάνει αγαθά από πρόσωπο που δεν είναι 

υποχρεωμένο να εκδόσει δελτίο αποστολής, τότε για την διακίνηση των αγαθών 

αυτών, εκδίδεται δελτίο αποστολής από την ίδια την επιχείρηση που παραλαμβάνει 

τα αγαθά αυτά.

3. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται τα στοιχεία και η ΔΟΥ του αποστολέα 

και του παραλήπτη, όπως γίνεται και με το τιμολόγιο πώλησης, εκτός από τον ΑΦΜ 
του παραλήπτη που δεν είναι υποχρεωτικό να γράφεται. Οταν τα αγαθά 

αποστέλλονται σε ιδιώτη ή Δημόσια Υπηρεσία, τότε αναγράφεται μόνο το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνσή τους.

Επίσης, στο δελτίο αποστολής εκτός των παραπάνω, αναγράφεται ο σκοπός 

της διακίνησης, το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα του κάθε είδους, το 

άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών αριθμητικά και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για 

τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική 
μονάδα μέτρησης (π.χ. 30 τεμάχια και 80 κιλά σύνολο 110) και η ώρα παράδοσης ή 
έναρξης της αποστολής τους που σημειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο με 

την χρήση τετραψήφιου αριθμού (π.χ. 07.15' ). Στο ίδιο δελτίο αποστολής 

αναγράφεται επίσης ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο 

τόπος προορισμού και η ημερομηνία. Με έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, 

επιτρέπεται τα δελτία αποστολής να εκδίδονται σε προγενέστερο χρόνο από την 

ημερομηνία της διακίνησης των αγαθών, όταν υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες. Στην



περίπτωση αυτή , αναγράφεται και η ημερομηνία που θα γίνει η μεταφορά. Επίσης, 

μπορεί να συμπληρώνονται φορολογικά στοιχεία από ιδιαίτερη σειρά ή από την ίδια 

μετά το τέλος των συναλλαγών της ημέρας, με ημερομηνία έκδοσης την επόμενη από 

αυτήν την ημέρα.
Οταν χρησιμοποιείται Η/Υ, δεν είναι υποχρεωτικό να αθροίζονται οι ποσότητες 

ούτε και η αναγραφή του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως.

4. Σε περίπτωση που επιστρέφονται αγαθά στην επιχείρηση από Δημόσιες 

Υπηρεσίες, θα εκδίδει η επιχείρηση δελτίο αποστολής αναγράφοντας στην θέση του 

παραλήπτη τα στοιχεία της και στο περιεχόμενο του δελτίου αποστολής θα 

σημειώνονται τα στοιχεία αυτού που παρέδωσε τα αγαθά. Το ίδιο θα γίνεται και όταν 

αρνείται ο αποστολέας να εκδόσει δελτίο αποστολής.

5. Οταν, κατά την διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής, δεν 
επιτρέπεται στην συνέχεια, η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με 

φορολογικό στοιχείο αξίας (π.χ. δεν επιτρέπεται μετά η έκδοση τιμολογίου 

πώλησης-δελτίου αποστολής κ.λ.π., αλλά απλού μόνο τιμολογίου πώλησης κ.λ.π.) 

και αντίστροφα.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κωδικοί αριθμοί στα δελτία αποστολής, αντί 

της περιγραφής των ειδών. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να είναι 

προεκτυπωμένα (π.χ. στο πίσω μέρος του δελτίου αποστολής οι κωδικοί και οι 

αντίστοιχες περιγραφές των ειδών αυτών ) και να τηρείται θεωρημένο μητρώο 

κωδικών αριθμών. (Εντυπο Σελ. 38).

2. Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.(Σ.Δ.Α.)

Στις περιπτώσεις μεταφοράς και διανομής αγαθών με οποιοδήποτε μέσο που 

η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους, 

εκδίδεται θεωρημένο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται το 
είδος και η ποσότητα των αγαθών που μεταφέρονται και η ώρα εκκίνησης του 

μεταφορικού μέσου. Επίσης στην ένδειξη "παραλήπτης" γράφεται η λέξη "Διάφοροι".
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Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά σε όλη την διαδρομή τους και μετά 

την λήξη αυτής φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης. Καλό είναι να αναγράφεται 
στο πρωτότυπο και η ημερομηνία επιστροφής γιατί από την ημέρα της επιστροφής 

μετράει ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων της επιχείρησης (π.χ.αν η επιστροφή 

έγινε στις 11/2, από της 11/2-18/2 γίνεται η ενημέρωση της αποθήκης ποσοτικά 

κ.λ.π.).

Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, για κάθε παραλήπτη, θεωρημένο 

δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (όπως π.χ.τιμολόγιο πώλησης - 

δελτίο αποστολής, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών-δελτίο αποστολής κ.λ.π. ) ή 

απόδειξη λιανικής πώλησης η οποία είναι θεωρημένη εφόσον η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί φ.τ.μ. Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το 

είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και η ώρα παράδοσης των αγαθών στον 

αγοραστή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ο πωλητής ή την 

απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων. Με την επιστροφή στην επιχείρηση 
αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα 

των αγαθών που επιστρέφεται. (Εντυπο Σελ. 39).

3. Τιμολόγιο Πώλησης (Τ.Π.) - Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.).

1. Το τιμολόγιο πώλησης- δελτίο αποστολής εκδίδεται κατά την παράδοση ή 

την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση.

2. Οταν μεταφέρονται αγαθά σε συγκεκριμένους πελάτες με τιμολόγιο 

πώλησης-δελτίο αποστολής και για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδίδονται ή δεν 

παραλαμβάνονται από τους πελάτες, τότε τα αγαθά αυτά επιστρέφονται με το ίδιο 

τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, πάνω στο οποίο όμως αναγράφεται ο λόγος 
για τον οποίο δεν παραδόθηκαν και επιστρέφονται, καθώς και η ώρα έναρξης της 
επιστροφής. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταφορές με δελτία αποστολής. Επίσης, όταν 

στέλνεται ένα αγαθό για δοκιμή εκδίδεται δελτίο αποστολής και όταν συντελείται η 

πώληση, εκδίδεται "τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής". (Εντυπο Σελ. 41).
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4. Τιμολόγιο Πώλησης (Τ.Π. αθεώρητο)

1 .Οταν για την διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, τότε, στη συνέχεια, 

εκδίδεται τιμολόγιο, από αθεώρητο στέλεχος, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την 

παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή (και στις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές μέχρι τις 15 του επομένου μήνα) και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική 

περίοδο των συμβαλλομένων (π.χ. για πώληση της 16.12.96 το τιμολόγιο εκδίδεται 

το αργότερο μέχρι 31.12.1996). Αν αγοραστής είναι το δημόσιο και τα εξομοιούμενα 

με αυτό πρόσωπα, τότε το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των 

αγαθών. Επιτρέπεται να εκδίδεται τιμολόγιο αυτής της περίπτωσης από θεωρημένο 

ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, όταν από το ίδιο αυτό έντυπο εκδίδονται μέσω Η/Υ και 

στοιχεία που χρειάζεται πρώτα να θεωρηθούν (π.χ. δελτία αποστολής κ,λ.π.).

2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 

επαναλαμβάνονται κάθε μέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον 

ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή προς το δημόσιο, συνεταιρισμό, αγρότες, 

κ.λ.π.,(π.χ. πάγου, παγωτών, ζύθου, ζύμης, αρτοποιίας, γάλακτος και προϊόντων 

του γάλατος, αερούχων ποτών, ζαχαρωτών προϊόντων, τσιγάρων, βενζίνης 

κ.λ,π.),εκδίδεται θεωρημένο δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται και η τιμή 

μονάδας για διευκόλυνση του λογιστή. Στη συνέχεια, ο πωλητής επιτηδευματίας 

μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών, να τηρεί αθεώρητη κατάσταση κατά αγοραστή-πελάτη, στην οποία 

καταχωρείται καθημερινά για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών, 

η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η 

ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής 

που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το 

τιμολόγιο, το αργότερο μέχρι την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία 

έκδοσης την τελευταία ημέρα εκείνου που αφορά.

3. Επίσης, τιμολόγιο αθεώρητο εκδίδεται από τον επιτηδευματία κατά την 

είσπραξη επιδοτήσεων (από ΟΑΕΔ, χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά προγράμματα



κ.λ.π.), οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων (από ασφαλιστική εταιρεία κ.λ.π.), 
επιστροφών έμμεσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων, εισφορών και άλλων 
ανόργανων εσόδων.

4. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη 

στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων 

αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν κατά την διακίνηση των 

αγαθών που αφορούν το τιμολόγιο.

Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η 
επωνυμία, το επάγγελμα η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ.

Στο τιμολόγιο που εκδίδεται από το υποκατάστημα περιλαμβάνεται, εκτός από 

τις παραπάνω ενδείξεις, και η διεύθυνση του υποκαταστήματος που εκδίδει το 

τιμολόγιο. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του επιτηδευματία αναγράφονται στο κάτω 

μέρος του τιμολογίου.

5. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η 

ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών 

και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή ΦΠΑ 

ή απαλλαγή από το ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες 

διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής 

συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο ΦΠΑ που αναλογεί. 

Επίσης, στο τιμολόγιο πώλησης αγαθών αναγράφεται η αξία μόνο αριθμητικώς 

καθώς και η ένδειξη "μετρητοις" ή "επί πιστώσει".

6. Οταν πουλάει μία επιχείρηση με τιμολόγιο (ή με τιμολόγιο πώλησης-δελτίο 

αποστολής) σε άλλον επιτηδευματία ή στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. στην αξία 

πώλησης προσθέτει χωριστά κατά συντελεστή και ΦΠΑ.

7. Σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης τιμολογίου, αν δεν καταχωρήθηκε στα 

βιβλία, γίνεται ακύρωσή του και έκδοση νέου τιμολογίου με τα σωστά στοιχεία. Αν 

όμως το λανθασμένο τιμολόγιο καταχωρήθηκε στα βιβλία, τότε εκδίδεται για 
διόρθωση του λάθους πιστωτικό τιμολόγιο ή συμπληρωματικό τιμολόγιο όπου θα

^3
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αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε και ο αριθμός του δελτίου αποστολής 

που έγινε η διακίνηση του αγαθού. (Εντυπο Σελ. 44).

5. Πιστωτικό Τιμολόγιο ( Π.Τ., αθεώρητο)

Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του ΦΠΑ, οι 

οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο 

από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, 

(π.χ. τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) στο 
οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η 

ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή ΦΠΑ των 

επιστρεφόμενων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών,ο αύξων 

αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η 

παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο ΦΠΑ. Στις εκπτώσεις που υπολογίζονται με 

βάση τις πωλήσεις ή στις περιπτώσεις επιστροφής αγαθών που έληξε η ημερομηνία 

χρήσης τους (π.χ. φάρμακα, τρόφιμα, κ.λ,π.) καθώς και στις περιπτώσεις 

επιστροφής κενών φιαλών, κιβωτίων και άλλων ειδών συσκευασίας δεν απαιτείται η 
αναγραφή των πιο πάνω αριθμών.

Πιστωτικό τιμολόγιο για το ΦΠΑ εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις (π.χ. κατά την διαδικασία απαλλαγής 

από το ΦΠΑ). Δηλαδή, δεν θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο όταν διαπιστώνεται εκ 
των υστέρων ότι προστέθηκε στο τιμολόγιο μεγαλύτερο ποσό ΦΠΑ. Στις 

περιπτώσεις αυτές το επιπλέον ποσό ΦΠΑ θα αποδίδεται από τον εκδότη του 
τιμολογίου στη ΔΟΥ κ.λ,π.

Επί επιστροφής αγαθών, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέσα 

σε ένα μήνα από τον χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια 

διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Π.χ. αν η επιστροφή των 

αγαθών έγινε στις 20.12.96, τότε το αθεώρητο πιστωτικό τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί 

με ημερομηνία μέχρι 31.12.96. Οταν επιστρέφονται αγαθά στην επόμενη 
διαχειριστική χρήση από εκείνη που είχαν πωληθεί, εκδίδεται κανονικά πιστωτικό 
τιμολόγιο για τις επιστροφές αυτές. (Εντυπο Σελ. 46).
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6. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Α. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ( Α.Λ.Π.)

1. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, για κάθε 

πώληση αγαθών προς το κοινό, εκδίδουν απόδειξη λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών που πουλήθηκαν λιανικά, ο 

επιτηδευματίας που τα πούλησε εκδίδει μια απόδειξη επιστροφής. Σε περίπτωση 

αλλαγής των αγαθών αυτών, ο επιτηδευματίας εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης, 

στην οποία αναγράφονται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται 

στον πελάτη, καθώς και και η αξία του αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν 

διαφορά. Πταν προκύπτει αρνητική διαφορά μεγαλύτερη από 5.000 δρχ. που 

επιστρέφεται στον πελάτη, τότε στην Α.Λ.Π. αναγράφεται επιπλέον το 

ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Το ίδιο γίνεται και όταν ο πελάτης 

επιστρέφει αγαθό χωρίς να γίνεται αλλαγή και του επιστρέφεται ποσό μεγαλύτερο 

από 5.000 δρχ.

2. Οι Α.Λ.Π. εκδίδονται αθεώρητες στις εξής περιπτώσεις: 

α) Οταν η επιχείρηση που τις εκδίδει είναι χονδροπωλητής ή κυρίως 

χονδροπωλητής (πάνω από 60% των πωλήσεων να είναι χονδρικές).

β) Οταν η επιχείρηση δεν υποχρεούται να τηρεί φ.τ.μ. για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, με βάση απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Α.Λ.Π. εκδίδονται θεωρημένες στις εξής περιπτώσεις: 

α) Οταν εκδίδονται χειρόγραφα από επιχειρήσεις που υποχρεούνται να 

χρησιμοποιούν φ.τ.μ., αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται 

λόγω βλάβης, διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, συναλλαγών εκτός εγκαταστάσεων 

κ.λ.π.
β) Οταν εκδίδονται μηχανογραφικά από επιχειρήσεις που υποχρεούνται να 

χρησιμοποιούν φ.τ.μ. και αντί ταμιακής μηχανης χρισημοποιείται Η/Υ.
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3. Χρόνος έκδοσης: Οι Α.Λ.Π. εκδίδονται κατά την παράδοση των αγαθών ή 

την έναρξη της αποστολής τους. Δηλαδή, και στις περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων 

για τις οποίες εκδίδεται Δ.Α., η Α.Λ.Π. δεν μπορεί να έχει ημερομηνία μεταγενάστερη 

του Δ.Α. Η Α.Λ.Π. μπορεί να έχει ημερομηνία προγενέστερη απ' αυτήν του Δ.Α. στις 

περιπτώσεις κυρίως δώρων (λουλούδια, ποτά κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές, η 

Α.Λ.Π. μπορεί να εκδοθεί κατά την ημέρα της συναλλαγής (δηλαδή κατά την ημέρα 

που γίνεται η πώληση ) και το Δ.Α. να εκδοθεί μεταγενέστερα (δηλαδή κατά την 

ημέρα αποστολής των ήδη αγορασμένων δώρων στον τρίτο που υπέδειξε ο 

αγοραστής. Στο Δ.Α. θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε και ο αριθμός της 

Α.Λ.Π.

4. Περιεχόμενο. Στις Α.Λ.Π. αναγράφονται:

α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη.
β) Ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης.

γ) Η αξία κατά συντελεστή ΦΠΑ. (Εντυπο Σελ. 48).

Β. Αποδείξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.).

1. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ για κάθε 

παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, εκδίδουν θεωρημένη απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών. Οι Α.Π.Υ. είναι πάντα θεωρημένες, εκτός αν εκδίδονται με τη 
χρησιμοποίηση φ.τ.μ.

2. Χρόνος έκδοσης. Οι Α.Π.Υ εκδίδονται κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται η 

παροχή της υπηρεσίας. Οταν η παροχή παρέχεται συνεχώς και διαρκεί, εκδίδεται 

Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό 

και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Οταν η παροχή υπηρεσιών εκτείνεται και πέραν 

της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, εκδίδεται Α.Π.Υ. για το τμήμα των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στη χρήση.
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3. Περιεχόμενο. Στις Α.Π.Υ. αναγράφονται: α) τα πλήρη στοιχεία του εκδότη β) 

ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης και γ) η αξία αμοιβής, κατά συντελεστή Φ.Π.Α. 
Δεν απαιτείται σε καμιά περίπτωση η αναγραφή του είδους των υπηρεσιών που 

παρέχονται.

4. Φορολογικές ταμιακές μηχανές. Μπορεί να χρησιμοποιείται φ.τ.μ. για 

τηνέκδοση Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. από όσους τήρουν βιβλία Β' κατηγορίας ( για τις 
μετρητοίς και επί πιστώσει πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών). Για να υπαχθεί 

κάποιος στην υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις:

α) Να τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας, β) να είναι λιανοπωλητής (λιανικές πωλήσεις 

αγαθών και υπηρεσιών από το σύνολο των δραστηριοτήτων όλων των 

εγκαταστάσεων από 40% και πάνω του συνολικού τζίρου , γ) να μην υποχρεούται 

από το νόμο σε αναγραφή πρόσθετων στοιχείων επί των αποδείξεων 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.λ.π.) και δ) να μην εμπίπτει στις εξαιρέσεις που 

προβλέπει ο νόμος

Από 11 Μαίου 1994 επιβάλλεται υποχρέωση, στις εκδιδόμενες Α.Λ.Π. αγαθών 

και παροχής υπήρεσιών αξίας άνω των 10.000 δρχ. να αναγράφεται και το 
ονοματεπώνυμο του αγοραστή , όταν αφορούν πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών που εκπίπτεται στην φορολογία εισοδήματος . Ειδικά στις εκδιδόμενες 

αποδείξεις από φορολογικές ταμειακές μηχανές που δεν έχουν δυνατότητα 

αναγραφής του ονοματεπώνυμου του πελάτη, το ονοματεπώνυμο του αγοραστή για 

συναλλαγές άνω των 10.000 δρχ., θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της απόδειξης το 

ονοματεπώνυμο του πελάτη και θα τίθεται η σφραγίδα του πωλητή επιτηδευματία. 
(Εντυπο Σελ. 50).

7. Τιμολόγια για παροχές υπηρεσιών .(Τ.Π.Υ., θεωρημένο)

1. Όταν παρέχεται υπηρεσία, το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της 
παροχής αυτής.



2. Οσοι εκδίδουν τιμολόγιο για παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να γράφουν και 
επαρκή προσδιορισμό των παραχθεισών υπηρεσιών, γιατί αλλίως, οι υπηρεσίες 

αυτές δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον αντισυμβαλλόμενο.

3. Στο Τ.Π.Υ., αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής αριθμητικώς. Το 

ίδιο ποσό αναγράφεται και ολογράφως όταν το τιμολόγιο εκδίδεται χειρόγραφα. 
Επίσης αναγράφεται στο τιμολόγιο και η ένδειξη " μετρητοίς" ή " επί πιστώσει".

8. Φορτωτικά έγγραφα.

α) Για μεταφορές αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ο 

επιτηδευματίας παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο το πρώτο 

αντίτυπο του θεωρημένου δελτίου αποστολής ή του τιμολογίου-δελτίου αποστολής ή 

συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής κ.λ.π. που συνοδεύει τα αγαθά μέχρι την 

παράδοσή τους στον παραλήπτη.

β) Γ ια αποστολές αγαθών, από πρόσωπο μη υπόχρεου στην έκδοση δελτίου 

αποστολής ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο 
μεταφορέα ή στο μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς, στην οποία 

αναγράφεται, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του, καθώς και τα 

αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος προορισμού και συνοπτική περιγραφή 

των ειδών.

γ) Στην συνέχεια, ο μεταφορέας, με βάση το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο 
πώλησης-δελτίο αποστολής, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά 

αγαθών, για κάθε μεταφορά, φορτωτική θεωρημένη κατά φορτωτή και παραλήπτη σε 

τέσσερα αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο που συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί 

αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραμένει στο μεταφορέα, το δεύτερο 

παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξή " Αποδεικτικό Δαπάνης" και 

παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει στο 
στέλεχος. Ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν μεταφέρει αγαθά δικά του. Στην



περίπτωση αυτή η φορτωτική λειτουργεί και σαν στοιχείο αυτοπαράδοσης. Από την 

υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις.

δ) Το μεταφορικό γραφείο, με βάση το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο 

πώλησης- δελτίο αποστολής, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά 

αγαθών θεωρημένη φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε τέσσερα 
αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφει στο μεταφορικό 

γραφείο, το δεύτερο παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη 

"Αποδεικτικό Δαπάνης" και παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το 

τέταρτο παραμένει ώς στέλεχος.
Για την μεταφορά των αγαθών, το μεταφορικό γραφείο, όταν η φόρτωση 

γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη θεωρημένη κατάσταση 

αποστολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους αριθμούς των δεμάτων 

το είδος και την ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών και τον τόπο του 

προορισμού τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στο 

μεταφορέα για την έκδοση της συγκεκριμένης φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση 
επισυνάπτεται αντίγραφο των τετραπλοτύπων φορτωτικών που εκδόθηκαν, τότε 

μπορεί να αναγράφεται σ' αυτήν μόνο ο αριθμός κάθε φορτωτικής, το συνολικό 

βάρος των αγαθών που μεταφέρονται και ο συνολικός αριθμός των δεμάτων.

ε) Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

εα. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και την διεύθυνση το 
αποστολέα ή φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών.

εβ. Οταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον 

παραλήπτη, κατ' εντολή μεταφορικού γραφείου ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική 

αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα.

εγ. Την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής, καθώς και την 

ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς από τον μεταφορέα.

εδ. Τον τόπο προορισμού των προς μεταφορά αγαθών, το είδος και τον 

αριθμό του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα, το κόμιστρο και τις λοιπές 
επιβαρύνσεις της μεταφοράς.
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εε. Τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την 
ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών.

εστ. Τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνομα του πλωτού μέσου, 

προκειμένου περί θαλασσίων μεταφορών.

στ) Ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει θεωρημένη διπλότυπη 
απόδειξη για μεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή 

μικροδεμάτων ή για μεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για 

μεταφορές οχημάτων με πλωτά μέσα. (Εντυπο Σελ. 54).

9. Αποδείξεις Δαπανών.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιοσδήποτε κατηγορίας για κάθε 

δαπάνη που εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης ( ένταλμα πληρωμής ), όταν ο 

δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση στοιχείου, αλλά ούτε και ο ΚΒΣ ορίζει 

ιδιαίτερο στοιχείο, καθώς επίσης και όταν ο δικαιούχος είναι συγγραφέας ή εισηγητής 

σεμιναρίων που δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία. (Εντυπο Σελ. 56).
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Ολοχράφως  - δ εν  απαιτείται, σ τις  αποδε ίξε ις  που εκδίδοντα ι μ ε  Η /Υ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΤΝΣΕΙΣ ________________________________________________

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ______

I
¡ 0 ΚΑΤΑΒΑΛΩΝ Ο ΕΕΠΡΑΗΑΣ
| και, ο δικαιούχος υποχράψει και στα δύο αντίτυπα,

Αν είνα ι δύσκολο, επ ισυνάπτεται στην απόδειξη απλή απόδειξη  
του δικαιούχου που αναπληρώνει την υποχραψή του,;

ΣΕΙΡΑ

Νο

199 .

■Κ..

5 6



ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ Β ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων.

Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματος 

του, τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί:

α) Το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και την χρονολογία 
έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των 

στοιχείων αγορών και εξόδων,

β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προοιόντων, 

πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,

γ) τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον 

προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγής προοιόντων, τις δαπάνες λήψης 

υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις,

δ) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των 

πιο πάνω πράξεων, οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις 
αντίστοιχες στήλες,

ε) το φόρο προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.

Το ποσό κάθε πράξης της προηγούμενης παραγράφου αναλύεται σε 

ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες 

της φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Η ανάλυση αυτή 
μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων.

Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σ' αυτά μπορεί 

να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, για κάθε ένα
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είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια μέρα με αναγραφή του πρώτου και 

του τελευταίου αριθμού. Σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο 

αριθμός του ημερήσιου δελτίου " Ζ " .

Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα:

α) τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, 

β) οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, 
γ) η αξία αγοράς παγίων στοιχείων, ο ΦΠΑ που αναλογεί σ' αυτά, καθώς και 

οι αποσβέσεις όταν εξάγεται λογιστικό αποτελέσματα,
δ) οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται που 

λαμβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για μερική ή ολική 

εξόφλησή τους.

Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και εντός του επομένου μήνα από την λήξη 

της διαχειριστικής περιόδου, γίνεται ανάλυση των ακαθάριστων εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με διάκριση λιανικών - χονδρικών, των 

εξόδων για αμοιβές προσωπικού και τρίτων, για ενοίκια, για τόκους και για λοιπά 

έξοδα. Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται εάν προκύπτει από τον τρόπο τήρησης του 
βιβλίου. (Εντυπο Σελ. 58).

Β. Βιβλίο Απογραφών.

Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας υποχρεούνται από 

31.12.1995 στην τήρηση βιβλίου απογραφών, μόνο εμπορεύσιμων περιουσιακών 

στοιχείων. Η καταχώρηση της απογραφής ποσοτικά κατ' αξία (αποτίμηση ) από την 

απογραφή της 31.12.1996, γίνεται μέχρι την 20η Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι 

αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος.
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Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών εξαιρέθηκαν οι επιτηδευματίες 

που τα ακαθάριστό έσοδά τους από πώληση αγαθών δεν υπέρβησαν τα 18.000.000 

δραχμές.

Γ. Πρόσθετα Βιβλία:

1. Βιβλίο ή Διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής: Οσοι παραλαμβάνουν 

εμπορεύσιμα αγαθά που δεν συνοδεύονται από φορολογικό στοιχείο διακίνησης. 
Επίσης και όσοι παραλαμβάνουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για επισκευή.

2. Βιβλίο Εξόδων Πρώτης Εγκατάστασης: Ο ιδρυτής για λογαριασμό της υπό 

σύστασης εταιρείας.

3. Βιβλίο Επενδύσεων: Ο επιτηδευματίας εφόσον πραγματοποιεί 
παραγωγικές επενδύσεις και διενεργεί αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά.

4. Μητρώο μαθητών: Ο εκμεταλευτής παιδικού σταθμού, εκπαιδευτηρίου, 

σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης 

επιχείρησης με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.

5. Βιβλίο πελατών: Ο εκμεταλευτής κέντρου αισθητικής ή γυμναστηρίου.

6. Βιβλίο εκπαιδευόμενων οδηγών: Ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων.

7. βιβλίο πρέσσας: Ο εκμεταλευτής εκκοκιστηρίου βάμβακος.

8. Διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλος αποθήκευσης: Ο 

εκμεταλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθ'ηκευσης αγαθών.

9. Βιβλίο στάθμευσης: Ο εκμεταλευτής χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, 

μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πάρκινγκ).

10. Βιβλίο εισερχομένων: Ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης 

διατηρεί και συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων κ.λ.π.

Τέλος αναφέρω ονομαστικά κάποια ακόμη πρόσθετα βιβλία όπως βιβλίο 

διάθεσης λαχείων,βιβλίο πελατών φυσιοθεραπευτή, βιβλίο εισερχόμενων σκαφών 
θαλάσσης, βιβλίο εισερχόμενων σκαφών θαλάσσης κ,λ.π.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας υποχρεούνται στην χρήση 
φ.τ.μ. (κυρίως οι επιτηδευματίες που πωλούν λιανικώς). Οι επιτηδευματίες μπορούν, 

αντί της φορολογικής ταμειακής μηχανής, να εκδίδουν διπλότυπες αποδείξεις 

λιανικής πώλησης με την αναγραφή όλων των στοιχείων που περιέχονται στην φ.τ.μ.

Στο περιεχόμενο των αποδείξεων φ.τ.μ. πρέπει τουλάχιστον να 
αποτυπώνονται:

- Τα ατομικά στοιχεία του εκδότη ( επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ, 

αρμόδια ΔΟ Υ).

- Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης.
- Ο αύξων αριθμός της απόδειξης.

- Το μητρώο της ταμειακής μηχανής.

- Ο αριθμός της φ.τ.μ. ( σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερες 

από μία από τον ίδιο επιτηδευματία ).

- Η ένδειξη "Νόμιμη Απόδειξη"

- Ο χαρακτηρισμός κώδικας ΦΠΑ και η αξία του αγαθού ή της υπηρεσίας.

Οι κωδικοί του ΦΠΑ και τα συνολικά ακαθάριστα ημερήσια έσοδα 

αποταμιεύονται στην μνήμη της ταμειακής μηχανής. Από 1.11.1993 είναι νόμιμες 

μόνο οι ηλεκτρονικές φ.τ.μ.

Τέλος από 1.1.1995 επεκτείνεται η υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. και στους 

κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, των οποίων το ποσοστό λιανικής πώλησης 

αγαθών και υπηρεσιών είναι μικρότερο του 40% των ακαθάριστων εσόδων, με την 

προϋπόθεση ότι οι λιανικές πωλήσεις διενεργούνται κατά σύστημα και όχι 
περιστασιακά.



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ)

Υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης 
επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή 

συναλλακτική δραστηριότητα.

Δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία 

ενεργείται συναλλακτική δραστηριότητα όταν πραγματοποιούνται μόνο απλές 
παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας τηρεί και στο υποκατάστημα 

τα ίδια βιβλία με την έδρα.

Με αίτηση του επιτηδευματία και έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ της 
έδρας, μπορεί να επιτραπεί η μη τήρηση ή κατά διάφορο τρόπο τήρηση των βιβλίων 
του υποκαταστήματος. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται και στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, 

στον οποίο υπάγεται το υποκατάστημα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του φορολογικού μας 
συστήματος και να μειωθεί η τεράστια φοροδιαφυγή που υπάρχει, θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά, με τις διατάξεις του Ν. 2214/94, η αντικειμενικοποίηση της φορολογίας 

εισοδήματος.

Το αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ανωτέρου νόμου ισχύει για :

- Τις εμπορικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή 

δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ

- Ορισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
- Τα οικοδομικά επαγγέλματα.
- Τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των 

καθαρών κερδών τους είναι όλες οι ατομικές επιχειρήσεις εμπορικές, βιοτεχνικές 
κ.τ.λ. επιχειρήσεις που αποκτούν εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες, οι 

οποίες κατά το χρόνο πρόκυψης του εισοδήματος τηρούν βιβλία του ΚΒΣ.

Εκτός από τις άνω ατομικές επιχειρήσεις υπάγονται στο αντικειμενικό 

σύστημα και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου 
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι 

συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες.

Για την καλύτερη εξέταση και ανάλυση των αντικειμενικών κριτηρίων για τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων, τις υπαγόμενες 

επιχειρήσεις τις διακρίνουμε στις κατωτέρω κατηγορίες:



Α' Επιχειρήσεις πωλήσης αγαθών - Βιοτεχνικές επιχειρήσεις.
Β' Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Γ' Μικτές επιχειρήσεις (πώληση αγαθών και παροχής υπηρεσιών).

Δ' Επιχειρήσεις με υποκαταστήματα - Συναφείς περιπτώσεις.

Ε' Επιχειρήσεις υπαγόμενες σε κατ' αποκοπή ελάχιστο εισόδημα ή ποσό
φόρου.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιχειρήσεις πώλησης αγαθών - Βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις αγοράς και πώλησης αγαθών, καθώς και για τις 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ο προσδιορισμός του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος 

γίνεται με την χρησιμοποίηση των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Εμπορική αμοιβή

Λαμβάνεται η ετήσια αμοιβή που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση 

εργασίας των εμπορουπαλλήλων που ισχύει κατά την 1η Ιανουάριου κάθε έτους για 

υπάλληλο με πέντε (5) χρόια υπηρεσίας, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων 

πολυτελείας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην πλησιέστερη 

εκατοντάδα χιλιάδας.

Για το οικονομικό έτος 1997 , η εμπορική αμοιβή καθορίστηκε στο ποσό

2.100.000 δρχ. για τις εμπορικές επιχειρήσεις και 2.730.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών.

2. Μισθωτική αξία επαγγελματικής εγκατάστασης

Ως μισθωτική αξία λαμβάνεται ποσοστό 6,75% επί του ποσού που προκύπτει 

από τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης της περιοχής επαγγελματικής 
εγκατάστασης με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της 

επαγγελματικής εγκατάστασης, ήτοι:

Μισθωτική αξία= (τιμή ζώνης χ αριθμός τ.μ. επιφάνειας επαγγελματικής 

εγκατάστασης) χ 6,75%.
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Π.χ κατάστημα επιφάνειας 100 τ.μ. και τιμή ζώνης περιοχής που βρίσκεται η 

εγκατάσταση δρχ. 120.000.-

Μ.Α = 120.000 χ 100 τ.μ. = 12.000.000 χ 6,75% = 810.000 δρχ.

Σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια 

της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψή η μισθωτική αξία της εγκατάστασης 

που χρησιμοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτής.

2.1 Διευκρινίσεις επί των εννοιών τιμής ζώνης και επιφάνειας επαγγελματικής 

εγκατάστασης.

α. Τιμή ζώνης

Ως τιμή ζώνης επαγγελματικής εγκατάστασης λαμβάνεται αυτή που ισχύει 
κατά την 1 η Ιανουάριου κάθε ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων για τη ζώνη στην οποία βρίσκεται η 

εγκατάσταση της επιχείρησης.

Στη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων οι ζώνες διακρίνονται σε:

αα. Κυκλικές ζώνες. Είναι ζώνες που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα 

οικοδομικά τετράγωνα μιας πόλης και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου 

Οικονομικών περιμετρικά με κόκκινη γραμμή, κατά μήκος των αξόνων των δρόμων 
και συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου.

αβ. Γραμμικές ζώνες. Είναι οι ζώνες που αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας 

ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον 

άξονα αυτού.

Για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης 

θα λαμβάνεται ως τιμή ζώνης αυτή που ισχύει και στη φορολογία μεταβιβάσεως 
ακινήτων κατά περίπτωση, για την κρινόμενη επαγγελματική εγκατάσταση.

β. Επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης

Στην έννοια της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται 
κάθε επιφάνεια στεγασμένη ή όχι, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή 

συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του σκοπού της. ΠΕτσι, περιλαμβάνονται όχι μόνο οι
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κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι 

εξυπηρέτησης του προσωπικού και οι βοηθητικοί χώροι, αλλά και οι ειδικές 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, πυρασφάλειας, ψυκτικοί χώροι, χώροι για 
ξήρανση και συντήρηση προϊόντων, διαλογής, συσκευαστήρια, εκθεσιακοί χώροι, 

καθώς και οι χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και παραγώμενων προϊόντων κ.τ.λ.

Επίσης, στην επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης 
συμπεριλαμβάνεται και η επιφάνεια παταριού μέσα στην αίθουσα επαγγελματικής 

στέγης (ανοικτός εξώστης ). Στην περίπτωση αυτή η επιφάνεια του παταριού θα 
προσαυξάνει την επιφάνεια του κυρίου χώρου της επαγγελματικής εγκατάστασης 

όπου βρίσκεται.

2.2 Μείωση μισθωτικής αξίας.
Η μισθωτική αξία επαγγελματικής εγατάστασης που βρίσκεται:
- σε όροφο αποκλειστικά πάνω από ισόγειο ή σε τυφλή στοά μειώνεται κατά

30% .

-σε υπόγειο αποκλειστικά μειώνεται κατά 50%.

-σε αποθηκευτικούς χώρους μειώνεται σε 75% και προσαυξάνει την μισθωτική 

αξία της έδρας ή του υποκαταστήματος, αν βρίσκεται σε πόλη που είναι το 

υποκατάστημα. Αν υπάρχουν 2 ή 3 υποκαταστήματα προσαυξάνει την Μ.Α του 

υποκαταστήματος που βρίσκεται πλησιέστερα στον αποθηκευτικό χώρο. Το αν 

βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος σε όροφο ή υπόγειο δεν λαμβάνεται υπόψη για 

επί πλέον μείωση της μισθωτικής αξίας.
- σε εκπαιδευτήρια η Μ.Α μειώνεται στο 50% και αν βρίσκεται σε όροφο 

μειώνεται επιπλέον 30%.

- η Μ.Α δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εμπορική αμοιβή

3. Συντελεστής εμπορικότητας
Συντελεστής εμπορικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί φόρου 

μεταβίβασης ακινήτων ( Φ.Μ.Α.) είναι ο συντελεστής που καθορίζει την εμπορικότητα 

ενός δρόμου μίας συγκεκριμένης ζώνης. Αυτός ο συντελεστής των ακινήτων



συνδέεται με τον Σ.Ε. και ττροκειμένου να προσδιοριστεί το Ε.Π.Κ.Ε. των 
επιτηδευματιών με τον εξής κλίμακα:

Συντελεστής εμπορικότητας Γ ια επιχ/σεις εγκατεστημένες όάπεριοχές 
με συντ.εμπορικότητας

1 1
1,20 1,1-2
1,40 2,1-3
1,60 3,1-4
1,80 πάνω από 4

Για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές, οι οποίες δεν έχουν 

ενταχθεί στο σύστημα αντικειμένικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως 
συντελεστής εμπορικότητας λαμβάνεται ο αριθμός 1.

4. Συντελεστής απόδοσης

Το προκύπτον ως άνω εισόδημα, πολλαπλασιάζεται περαιτέρω με ένα 

συντελέστη απόδοσης, ο οποίος αντανακλά τη σχέση ανάμεσα στα ακαθάριστα και 

καθαρά εισοδήματα του κλάδου στον οποίο ανήκει η εμπορική επιχείρηση.

Ο συντελεστής αυτός απόδοσης, ο οποίος ανάλογα με το Μ.Σ.Κ.Κ. επί των 
ακαθαρίστων εσόδων, όπως οι συντελεστές αυτοί ορίζονται με αποφάσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών, προσδιορίζεται ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συντελεστής Απόδοσης Μ.Σ. Καθαρών κεδρών
1 μέχρι 5%

1,15 πάνω από 5% μέχρι 10%
1,30 πάνω από 10% μέχρι 15%
1,40 πάνω από 15% μέχρι 20%
1,50 πάνω από 20%



ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συντελεστής Απόδοσης Μ.Σ.Καθαρών Κερδών
1 μέχρι 20%
1,20 πάνω από 20% μέχρι 30%
1,40 πάνω από 30% μέχρι 40%
1,50 πάνω από 40%

Για επιχειρήσεις που εμπορεύονται ή παράγουν είδη με διαφορετικούς
συντελεστές καθαρού κέρδους, για τον προσδιορισμό του συντελεστή απόδοσης 

λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα. Ως 

κύρια δραστηριότητα θεωρείται αυτή με τα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα.

Οταν το ασκούμενο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα των 

συντελεστών που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα, ούτε μπορεί αυτό να 

υπαχθεί σε άλλο παρεμφερές ή συγγενές, τότε ο Σ.Κ.Κ. προσδιορίζεται με βάση τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες που υπάρχουν.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα κριτήρια, για τις επιχειρήσεις πώλησης 

αγαθών και βιοτεχνικές επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 
προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Ε.Κ.Ε. = ( Ε.Α.+ Μ .Α.) X Σ.Ε. X Σ.Α.

Δηλαδή με άλλα λόγια: Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος = ( εμπορική 

αμοιβή + μισθωτική αξία ) επί συντελεστή εμπορικότητας επί συντελεστή απόδοσης.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: I. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Ως επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες νοούνται και οι επιχειρήσεις που 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ χαρακτηρίζονται έτσι ακόμα και όταν 

χρησιμοποιούνται υλικά, το κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής 

αμοιβής, και με την προϋπόθεση όμως ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών δεν 
παράγεται νέο είδος αγαθού.

Αν όμως από τη χρησιμοποίηση υλικών, οποιουδήποτε κόστους κι αν είναι 
αυτά, παράγεται νέο είδος αγαθού, τότε θεωρείται ότι έχουμε παραγωγή και πώληση 
αγαθού και όχι παροχή υπηρεσίας.



Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η εμπορική αμοιβή προσαυξάνεται 

κατά 30%. Η προσαύξηση αυτή δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Για τον υπολογισμό της Μ.Α. των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν ανάλογα τα 

όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για επιχειρήσεις πώλησης αγαθών.

Μισθωτική αξία = Τιμή ζώνης X αριθμό τ.μ. επιφάνειας X 6,75%
Για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες συστεγάζονται στον ίδιο 

επαγγελματικό χώρο, μισθωτική αξία επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό των 

συστεγαζομένων επιχειρήσεων.

Οταν έχουμε συστέγαση επιχειρήσεων που η μία επιχείρηση έχει αντικείμενο 

την εμπορία και η άλλη επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών, για την εξεύρεση της 

μισθωτικής αξίας δεν γίνεται επιμερισμός ανάλογα με τον αριθμό των 
συστεγαζομένων επιχειρήσεων, αλλά θα ληφθεί ο πράγματι χρησιμοποιούμενος 

χώρος από κάθε μία επιχείρηση. Προς τούτο θα υποβληθεί στην περίπτωση αυτή 

υπεύθυνη δήλωση από κάθε επιχείρηση για τον επαγγελματικό χώρο που 
χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της.

Οταν ως επαγγελματική στέγη της επιχείρησης χρησιμοποιείται η κατοικία του 
φορολογούμενου, είτε πρόκειται για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, είτε εμπορίας, 
για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη το 1/3 της επιφάνειας 

της κατοικίας του. Αν όμως, με την υποβαλόμενη οικεία φορολογική δήλωση, 

δηλώνεται ότι χρησιμοποιείται ως επαγγελματική εγκατάσταση επιφάνεια μεγαλύτερη 

εκείνης που αντιστοιχεί στο 1/3 της επιφάνειας της κατοικίας, τότε θα ληφθεί υπόψη 

η μεγαλύτερη επιφάνεια.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα κριτήρια, για τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος = ( εμπορική αμοιβή + μισθωτική αξία ) επί 

συντελεστή απόδοσης.

II. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης περιλαμβάνονται 

υπηρεσίες εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και από την προσχολική εκπαίδευση και



αγωγή μόνο τα νηπιαγωγεία, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι παδικοί καθώς και οι 

βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Στην έννοια της εκπαίδευσης υπάγεται και η επαγγελματική εκπαίδευση. 
Συνεπώς περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες μέσης βαθμίδας (σχολές 

- λύκεια ) τεχνικής ή επαγγελματικής κατάρτισης. Ακόμη περιλαμβάνεται και η 

επιμόρφωση στην έννοια της εκπαίδευσης.

- Οργανωτής σεμιναρίων, όταν δεν αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή 

νομικό, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, την εκτέλεση εργασιών που θα συμβάλλουν 

στην πραγματοποίηση της παροχής της υπηρεσίας εκπαίδευσης.

- Εγραστήρια ελευθέρων σπουδών. Οπως διευκρινίσθηκε από το Υπ. 

Οικονομικών από τα γνωστά ως " εργαστήρια ελευθέρων σπουδών " 
περιλαμβάνονται μόνο οι εγκαταστάσεις όπου παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση. 

Σημειώνεται πάντως, ότι αν σε μία από τις σχολές αυτές παρέχεται εκπαίδευση 

επαγγελματική και ερασιτεχνική στον ίδιο επαγγελματικό χώρο , για την επιχείρηση 

αυτή δεν μειώνεται η μισθωτική αξία.

- Σχολές και φροντιστήρια.

Εκπαίδευση παρέχουν και οι επιχειρήσεις διδασκαλίας ξένων γλωσών, οι 
σχολές και τα εκπαιδευτήρια που έχουν σχέση με την γενική εκπαίδευση (στοιχειώδη 
και μέση ), τα φροντιστήρια παραδόσεων ιδιαιτέρων μαθημάτων όλων των βαθμιδών 

εκπαίδευσης. Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτών των 

επιχειρήσεων οι διάφορες τιτλοφορούμενες " σχολές " ,που προσφέρουν ορισμένες 

εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρίες ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως 

π.χ οι σχολές οδηγών, αδυνατίσματος, ιππασίας, κολύμβησης, σκι κ.λ.π.

- Σχολές χορού και ωδεία, στις σχολές αυτές υπάγονται τα ωδεία, οι διάφορες 

μουσικές σχολές και τα παραρτήματά τους.

Για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν 
ανάλογα τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Περαιτέρω όμως ειδικά για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων η εξευρισκόμενη 

μισθωτική αξία περιορίζεται στο 50%. Οσον αφορά τον συντελεστή απόδοσης, 

εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω στην κατηγορία των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.



Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Μικτές επιχειρήσεις

Ως μικτές επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγουν στην 

ίδια εγκατάσταση μικτή δραστηριότητα (παροχή υπηρεσιών - πώληση 

εμπορευμάτων ή παραγωγή προϊόντων).
Για τις μικτές αυτές επιχειρήσεις προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος υπολογισμού 

του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Κατ' αρχή προσδιορίζεται πρώτα η 

κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Ως κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης 

θεωρείται εκείνη η δραστηριότητα στην οποία αντιστοιχούν τα περισσότερα 

ακαθάριστα έσοδα.
Με βάση την κρίση αυτή προσδιορίζεται το ελάχιστο ποσό καθαρού 

εισοδήματος της επιχείρησης για την κύρια δραστηριότητά της, είτε με βάση τα 

προβλεπόμενα για τις επιχειρήσεις εμπορίας, αν κριθεί ως κύρια δραστηριότητα η 

εμπορία, είτε με βάση τα προβλεπόμενα για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

(αύξηση εμπορικής αμοιβής, μη εφαρμογή συντελεστή εμπορικότητας, συστέγαση 
επιχειρήσεων ), αν κριθεί ως κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης αυτής της 

παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια το προσδιοριζόμενο αυτό ποσό του καθαρού 

εισοδήματος προσαυξάνεται με το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων 

της δευτερεύουσας ή των δευτερευουσών δραστηριοτήτων στα συνολικά ακαθάριστα 

της επιχείρησης:

( Ακαθάριστα έσοδα δευτερεύουσας δραστηριότητας X 100) : Συνολικά 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
Το ποσοστό όμως της προσαύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσοστό 20%, δηλαδή σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 

της κύριας δραστηριότητας θα προσαυξηθεί κατά ανώτατο όριο 20%.

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : I. Επιχειρήσεις με υποκαταστήματα.

Για τις επιχειρήσεις που διατηρούν ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα 

προσδιορίζεται χωριστά το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος κάθε 
υποκαταστήματος και το συνολικό ποσό όλων των υποκαταστημάτων προστίθεται 

στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της έδρας της επιχείρησης.



Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κάθε 

υποκαταστήματος, η εμπορική αμοιβή μειώνεται κατά 50%.

II. Νέες επιχειρήσεις.

Με τα πιο πάνω αναφερθέντα, μειώνεται κατά ποσοστό 30%, για τα 3 πρώτα 

χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης. Για τον υπολογισμό της τριετίας, ως πρώτο έτος 

θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλλε για 

πρώτη φορά δήλωση έναρξης επαγγέλματος, δηλαδή ουσιαστικά η μείωση αυτή 

υπολογίζεται για τα 4 πρώτα οικονομικά έτη.

Αν δηλαδή ο φορολογούμενος υπέβαλε για πρώτη φορά δήλωση έναρξης 

επαγγέλματος π.χ. το Γενάρη του έτους 1994, για τα 3 επόμενα χρόνια 1995,1996 

και 1997, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που θα προσδιορισθεί, θα μειωθεί 

κατά ποσοστό 30%.

Με σχετική διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση που μεταβληθεί το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης και αυτή 

αλλάξει επαγγελματική εγκατάσταση, ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό της 

μείωσης του 30%, θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος 

υπέβαλε τη δήλωση μεταβολής.

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται ο υπολογισμός της μείωσης του 30%,σε περίπτωση 

που η επιχείρηση διακόψει τη δραστηριότητα της και μεταγενέστερα υποβάλλει νέα 

δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών και σε 

διαφορετική εγκατάσταση.
Ως έναρξη εργασιών στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση 

έναρξης άσκησης επαγγέλματος, θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης 

συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. Ως πρώτη συναλλαγή θεωρείται όχι μόνο 

η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, αλλά και η αγορά αγαθών ή λήψη 
υπηρεσιών και γενικά κάθε άλλη συναλλαγή στα πλαίσια της δραστηριότητάς της.

Οταν η επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργίας ή διακοπή των εργασιών της 

μέσα στην κρινόμενη διαχειριστική χρήση, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 

περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. 

Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ολόκληρος μήνας.
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Ομοίως περιορίζεται ανάλογα με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που 

προκύπτει για τα υποκαταστήματα ή η μισθωτική αξία για τους αποθηκευτικούς 

χώρους, σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές λειτούργησαν λιγότερο από 

δώδεκα μήνες μέσα στο χρόνο. Το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις μετατροπής ή 

συγχώνευσης της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά έγινε δεκτό ότι το ελάχιστο 

ποσό καθαρού εισοδήματος θα υπολογίζεται για ολόκληρο το έτος, χωρίς κανένα 

περιορισμό.

Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο ασκεί εκτός από τις δραστηριότητες για 

τις οποίες προσδιορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος και άλλες 

δραστηριότητες, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος αυτών ή το δηλούμενο, 

αντίστοιχα, προστίθεται στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που 

προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις για τις λοιπές εγκαταστάσεις.

Ε· ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επιχειρήσεις υπαγόμενες σε κατ' αποκοπή ελάχιστο εισόδημα ή ποσό φόρου.

( ειδικές περιπτώσεις).

Κατ' εξαίρεση για ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' 

κατηγορίας του ΚΒΣ, έχει οριστεί ένα κατ' αποκοπή ελάχιστο ποσό εισοδήματος το 

οποίο υπόκειται σε φόρο εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το καθαρό εισόδημα 
που προκύπτει από τα βιβλία, ενώ για ορισμένες άλλες επιχειρήσεις έχει ορίσε ένα 

κατ' αποκοπή ποσό φόρου.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε κατ' αποκοπή ελάχιστο ποσό καθαρού 

εισοδήματος ή σε ποσό φόρου είναι οι ακόλουθες :
- Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, το ελάχιστο ποσό 

καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται σε 178.000 δρχ., για κάθε δωμάτιο. Στα 

μονόχωρα διαμερίσματα το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 243.000 δρχ. ,στα δίχωρα

378.000 δρχ. και στα τρίχωρα 594.000 δρχ.
- Επιχειρήσεις Κάμπινγκ. Το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 59.000 δρχ ετησίως για 

κάθε θέση εγκατάστασης σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου.



- Ταξί (ΕΔΧ). Εδώ διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :

α) Οδηγός και ιδιοκτήτης 100%, το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 3.565.000 δρχ. 

β) Ιδιοκτήτης 100% και οδηγός τρίτος, το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 2.970.000 

δρχ.
γ) Οδηγός και ιδιοκτήτης 50%, το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 2.860.000 δρχ. 

δ) Ιδιοκτήτης 50% και οδηγός τρίτος, το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 2.155.000 

δρχ-
Τα ανωτέρω ποσά μειώνονται προκειμένου για ταξί με έδρα :

α) Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.000 - 200.000 κατοίκους, κατά 30%.
β) Σε πόλεις κάτω από 50.000 κατοίκους, κατά 50%.

- Λεωφορεία μη ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.

α) Οδηγός και ιδιοκτήτης 100%, το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 5.347.500 δρχ. 

β) Ιδιοκτήτης 100% και οδηγός τρίτος, το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 4.455.000 

δρχ.
γ) Οδηγός και ιδιοκτήτης 50%, το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 4.290.000 δρχ. 
δ) Ιδιοκτήτης 50% και οδηγός τρίτος , το ΕΚΕ προσδιορίζεται σε 3.232.500

δρχ.
- Φορτηγά Δ.Χ.
Ωφέλιμοι τόνοι Με οδηγό ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο

Μέχρι 5 2.625.000 1.794.000
πάνω από 5 μέχρι 11 3.350.000 2.378.000

πάνω 11 εώς 16,5 4.064.000 2.875.000
πάνω από 16,5 4.788.000 3.113.000

-Πετρελαιοκίνητα φορτηγά Ι.Χ

Ακαθάριστα έσοδα για τα δύο πρώτα χρόνια όχι λιγότερα από 80% αυτών 

που πρέπει να δηλωθούν για να πάρουν άδεια.
- Πλανόδιοι λιανοπωλήτες

Σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων, φόρος 90.000 δρχ.

Σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων, φόρος 60.000 δρχ.

-Λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές.

Επαγγελματίες πωλητές



Σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων, 150.000 δρχ. 

Σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων, 75.000 δρχ. 
(με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρεώσης) 

Παραγωγοί Αγροτικών Προϊόντων 

Σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων, 120.000 δρχ. 

Σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων, 60.000 δρχ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ -  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Νομοθεσία για την φορολογία εισοδήματος

Η πρώτη συστηματική νομοθετική αντιμετώπιση της φορολογίας 

εισοδήματοςπου ουσιαστικά εισ ήγαγε το πρώτο φορολογικό σύστημα στη χώρα 

μας ,έγινε το 1919 με το νόμο 1640 " Περί κώδικος φορολογίας των καθαρών 

προσόδων

Αντικείμενο του φόρου με τον νόμο αυτό ήταν η πρόσοδος , δηλαδ ή το 

εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων. Η φορολογία εισοδήματος 

των φυσικών προσώπων γίνεται σε δύο επίπεδα σε αναλυτικό επίπεδο , δηλαδή στις 

επιμέρους πηγές εισοδήματος και σε συνθετικό επίπεδο, στο συνολικό ετήσιο 

εισόδημα αν αυτό υπερβαίνει το οριζόμενο ποσό .

Τέλος , με το Ν.Δ 3323 του 1955 "Περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων ", καθιερώθηκε νέο σύστημα φορολογίας εισοδήματος στη χώρα μας, 

που όπως τροποποιείται κάθε φορά, ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο πρόσφατος νόμος 2238/94 κωδικοποίησε σε εννιαίο κείμενο τα 

νομοθετήματα που αφορούσαν την φορολογία εισοδήματος,έτσι κάθε 

ενδιαφερόμενος έχει ένα επίσημο κείμενο που θα τον ενημερώνει για την ισχύουσα 
νομοθεσία, στο πεδίο της φορολογίας εισοδήματος.

2. Το εισόδημα και οι διακρίσεις του.

Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται 

από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτησή του, 

όπως αυτό προσδιορίζεται. Ο φόρος αυτού του νόμου , τα πρόστιμα και οι 
πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα αυτό.



Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του, διακρίνεται κατά τις 

επόμενες κατηγορίες ως εξής:
Α-Β. Εισόδημα από ακίνητα 

Γ Εισόδημα από κινητές αξίες 

Δ Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 

Ε Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 
ΣΤ Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Ζ Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη 
πηγή.

3. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει κάθε 

χρόνο από την άσκηση ,ατομικά ή εταιρικά μιας ή περισσότερων εμπορικών, βιομη

χανικών .βιοτεχνικών επιχειρήσεων ή από την άσκηση οποιουδήποτε 
κερδοσκοπικού

ή βιοποριστικού επαγγέλματος,το οποίο δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των ελευθέριων 

επαγγελμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ν.2238/1994 (45 του 
ν.δ.3323/1955).

Επίσης,θεωρείται σαν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: 

α.το κέρδος από την άσκηση επιχειρήσεις αγοραπωλησίας ακινήτων,γενικά, 

εκτός από τις επιχειρήσεις που τα κέρδη τους υπολογίζονται με τον ειδικό τρόπο 

που αναφέρεται στο άρθρο 34 του ν.2238/1994(36α του ν.δ.3323/1955).

β.Η ωφέλεια που πραγματοποιείται από οργανωμένη επιχείρηση πώλησεις 

οικοπέδων ή αγροτεμαχίων,τα οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις της επιχει
ρήσεις οι οποίες βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως Δήμου ή Κοινότητας,οι 

οποίες χωρίστηκαν και ρυμοτομήθηκαν.

γ.Τα ποσά που καταβάλλονται στα μέλη τους από τους συνεταιρισμούς του 

Ν.602 με τη μορφή μερίσματος ή αμοιβής.
δ.Το κέρδος του δικαιούχου από μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη του με 

την οποία όμως αυτός απέβλεψε σε κέρδος.
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ε.Το κέρδος του δικαιούχου ,από μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη 

πώλησης εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως,και έχουν 
ιδιαίτερα μεγάλη αξία εφόσον η πώληση γίνεται μέσα σε δύο χρόνια από την 

απόκτηση των εκτάσεων.

στ.Τα κέρδη από παρεπόμενες εργασίες της επιχείρησης,εφόσον ενεργούνται 

από αυτή παράλληλα με την κύρια δραστηριοτητά της.

ζ.Η αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφάλαιου που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση,καθώς και αυτή που δεν πραγματοποιήθηκε αλλά έχει περιληφθεί στην 

απογραφή.

η.Γραμμάτια από εμπορικές συναλλαγές,καθώς και οι τόκοι από πωλήσεις, με 
πίστωση,εμπορευμάτων,μεταξύ εμπόρων,και οι τόκοι υπερημερίας που προκύπτουν 

ή γενικώς οι τόκοι που επιδικάζονται γι' αυτήν την περίπτωση.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από φορολογικής πλευράς για τα κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων που 
τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας , είναι αναγκαίο να αναφερθούν τα εξής:

1. Τα κέρδη που προέρχονται από Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνίες αστικού δικαίου που 

ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και από κοινοπραξίες φορολογούνται:

α) Τα καθαρά κέρδη με συντελεστή 35% μετά την αφαίρεση των κερδών τα 

οποία απαλλάσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς. Ειδικά για τις Ο.Ε, 

Ε.Ε, από τα κέρδη αφαιρείται , επιπλέον και επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις 

ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.

Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι 

επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρεία και δηλώνονται με την οικεία 

αρχική ετήσια εμπρόθεσμη δήλωσή της.

Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού 
συμμετοχής αυτού του εταίρου στο 50% των κερδών της επιχείρησης, που 

δηλώθηκαν με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Σε περίπτωση συμμετοχής του



φυσικού προσώπου , ως ομόρρυθμου εταίρου σε περισσότερες επιχειρήσεις, αυτός 

δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, από μία από αυτές κατ' επιλογή του . Η επιλογή 
αυτή δηλώνεται με την οικεία αρχική εμπρόθεσμη δήλωση της επιχείρησης και δεν 

ανακαλείται.

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί 

των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους. 

Δηλαδή οι ομόρρυθμοι εταίροι θα φορολογηθούν ως φυσικά πρόσωπα μόνο για την 

επιχειρηματική τους αμοιβή.

2. Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το 

ακαθάριστο ποσό αυτού, υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος 

υπολογίζεται με συντελεστή 3%. Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα 

του υπόχρεου όπως αυτό υπολογίζεται.

3. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο 

εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε.

β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που 
προέκυψε σ' αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα 

αυτό στην Ελλάδα.

4. Οταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 

μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τούτο συμψηφίζεται στο τυχόν 

υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση .
Τέλος όσον αφορά τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης φορολογούνται στ' 

όνομα του φυσικού προσώπου που την έχει , άσχετα αν τα κέρδη παρέμειναν στην 

επιχείρηση για την επέκταση των δραστηριοτήτων της ή τα χρησιμοποίησε για την 

κάλυψη των οικογενειακών αναγκών του.

Για τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης δεν συμπληρώνεται χωριστή δήλωση 

κερδών, αλλά τα δηλώνει ο επιχειρηματίας στην ατομική του δήλωση. Επισυνάπτεται



όμως στην ατομική του δήλωση σε διπλουν, για κάθε μία ατομική επιχείρηση 

συμπληρωμένο και το έντυπο τύπου Ε' " ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ"

Προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος

1. Ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων 

της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές της.

2. Το καθαρό εισόδημα (κέρδος)των εμπορικών επιχειρήσεων υπολογίζεται 

ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ που τηρούν αυτές ως 

εξής:

α.Για τις επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή βιβλία και στοιχεία της δέυτερης 
κατηγορίας του ΚΒΣ,εφόσον όμως αυτές παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και κατά 

τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου,στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων,το καθαρό 

κέρδος βρίσκεται αν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής αφαιρεθούν τα έξοδα της,τα 

οποία προκύπτουν από τα βιβλία της.

β.Προκειμένου για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία 

δέυτερης κατηγορίας του ΚΒΣ,το καθαρό κέρδος βρίσκεται εξωλογιστικά,με την 

εφαρμογή μοναδικού συντελεστή (από τους οικείους πίνακες συντελεστών καθαρού 

κέρδους)στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης(βλ.άρθρο 32ν.2238/1994 πρώην 
36,ν.δ.3323/1955).

Σ' αυτή την περίπτωση στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης δε 

συμπεριλαμβάνονται:

α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις, με εξαίρεση τους τόκους από 

συναλλαγματικές και γραμμάτια από εμπορικές συναλλαγές,ως και οι τόκοι από την 
πώληση εμπορευμάτων με πίστωση(βλ.και άρθρο 25 & 4 ν.2238/1994).

β) Η αυτόματη υπερτίμηση του κεφαλαίου της επιχείρησης(βλ.άρθρα 28 & 

3περ.ζ και 32 & 1 β).



γ) Τα ποσά που εισπράχθηκαν από απαπήσεις της επιχείρησης που είχαν 

θεωρηθεί επισφαλείς και είχαν γίνει δεκτά από τον Οικον.Εφορο κατά τον 

προσδιορισμό των καθαρών κερδών της επιχείρησης σε προηγούμενα χρόνια.

δ) Τα ποσά που εισπράχθηκαν από την επιχείρηση γιατί θεωρήθηκαν ότι 

είχαν καταβληθεί χωρίς να οφείλονται για φόρους,τέλη και εισφορές που τη βάρυναν 

και κατά τον προσδιορισμό των καθάρων κερδών προηγούμενων χρόνων είχαν γίνει 
δεκτά από τον Οικον.Εφορο.

Τα πιο πάνω ποσά προσθέτονται ως έχουν στο ποσό των καθαρών κερδών 

που προκύπτουν εξωλογιστικά,δηλαδή με την εφαρμογή του οικείου συντελεστή στα 

κάθε είδους ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης .

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Οταν μια εμπορική επιχείρηση τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων,τα καθαρά κέρδη 
θα προσδιοριστούν με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της με τον 

αντίστοιχο συντελεστή καθαρού κέρδους που περιέχεται στον ειδικό πίνακα που 

ορίζει ο νόμος.

Επειδή εμείς έχουμε κάνει αναφορά σε Ο.Ε.,στην περίπτωση αυτή διαιρούμαι 

τα καθαρά κέρδη δια του 2 και αυτό πολλαπλασιάζεται στην συνέχεια με τα 3 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων.Το γινόμενο που προκύπτει αποτελεί 

την επιχειρηματική αμοιβή των εταίρων αυτών,η οποία δηλώνεται και φορολογείται 

στο όνομα των ίδιων αυτών εταίρων.Στη συνέχεια από τα συνολικά κέρδη αφαιρείται 
η επιχειρηματική αμοιβή,όπως αυτή προσδιορίστηκε πιο πάνω και το υπόλοιπο των 

κερδών που προκύπτει από την αφαίρεση αυτή πολλαπλασιάζεται με των 

συντελεστή 35% και δίνει το φόρο που πρέπει να πληρώσει η Ο.Ε. για τα κέρδη 

αυτά.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Το καθαρό εισόδημα των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων 

προσδιορίζεται εξωλογιστικά, όταν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. Ο 

εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος γίνεται με πολλαπλασιασμό



των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων με ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες 

επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους.
Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής 

καθαρού κέρδους ο οποιός εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα. Οι μοναδικοί 

συντελεστές καθαρού κέρδους περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα ο οποίος 

καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύονται στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται στα 

ακαθάριστα έσοδα δεν μπορεί να είναι ανώτερος από τα τρία πέμπτα (3/5) του 

συντελεστή μικτού κέρδους, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εμπορίου. Οταν το 

Υπουργείο Εμπορίου, αντί για συντελεστές μικτού κέρδους, έχει καθορίσει 

συντελεστές καθαρού κέρδους, δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές καθαρού κέρδους 

του πίνακα, αλλά οι συντελεστές καθαρού κέρδους του Υπουργείου Εμπορίου.

Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύπτει 

αποδεδειγμέμα,ότι από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγματικό κέρδος είναι 
κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή 

το κέρδος αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όμως 

κατώτερου από το μηδέν.

Εξαιρετικώς σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής της επιχείρησης και των 

βιβλίων από πυρκαγιά μπορεί να αναγωρισθεί αρνητικός συντελεστής μέχρι 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων των ανέλεγκτων 

χρήσεων.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ως ακαθάριστο εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων θεωρείται το σύνολο των 

ακαθάριστων εσόδων αυτών από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.

Κατά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης δεν ασκεί 
επίδραση ο τρόπος είσπραξης του εσόδου ( μετρητά ή με πίστωση, σε δόσεις κ.λ.π.) 

καθώς επίσης και η φερεγγυότητα του πελάτη, αρκεί το έσοδο να είναι οριστικό και 

εκκαθαρισμένο, δηλαδή να είναι αντικείμενο ασκητού δικαιώματος.



Από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται οι επιστροφές εμπορευμάτων που 

έγιναν από πελάτες, καθώς και οι εκπτώσεις που χορηγήθηκαν σ' αυτούς από την 

επιχείρηση, εφόσον αυτές είναι πραγματικές και εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από 

τον Κ.Β.Σ. δικαιολογητικά (τιμολόγια,πιστωτικά τιμολόγια) μέσα στην οίκεια χρήση.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεχθεί κατά το παρελθόν, ότι σε ορισμένες 

κατηγορίες επιχειρήσεων ισχύουν ειδικότερα και τα κατωτέρω: 

α) Στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων, που πραγματοποιούνται από εκείνον που 

εκμεταλλεύεται λεωφορείο ενταγμένο σε κοινό ταμείο (ΚΤΕΑ κ.λ.π.), περιλαμβάνονται 

τα διανεμόμενα μερίσματα, όπως προκύπτουν μετά την έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα του ΚΤΕΛ των δαπανών που βαρύνουν αποκλειστικά το ΚΤΕΛ.
Β) Στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις, που βαρύνονται με φόρο δημοσίων 

θεαμάτων, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών θα είναι τα, μετά την αφαίρεση του φόρου 

δημοσίων θεαμάτων που αναλογεί στα εισιτήρια,έσοδα.

γ) Για τους ποτοποιούς που βαρύνονται με φόρο κατανάλωσης οινοπνεύματος, τα 

ακαθάριστα έσοδα αυτών λαμβάνονται επίσης μειωμένα κατά το φόρο κατανάλωσης 

οινοπνεύματος.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οι επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται για μεν τις λιανικές πωλήσεις 

λαχείων που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων τους, η προμήθεια που 

δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της 

ονομαστικής αξίας των λαχείων για την μεσολάβηση πώλησης αυτών.

Επειδή η κρίση της Φορολογούσας Αρχής, κατά τον προσδιορισμό των 

ακαθάριστων εσόδων, υπόκειται στον έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων, θα 

πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να απέχει από 

τα δεδομένα της κοινής πείρας.

Ετσι, σε περίπτωση που κατά κοινή πείρα πρόκειται για επιχείρηση με περιορισμένη 

δραστηριότητα, δεν μπορεί η Φορολογούσα Αρχή να προσδιορίσει ακαθάριστα 

έσοδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται 

από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις της αυτής δυναμικότητας.

8 ^



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ

Ο υποκείμενος στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εφόσον ανήκει στην Β' 

κατηγορία σύμφωνα με τον ΚΒΣ πρέπει να παρακολουθεί το φόρο στο βιβλίο " 
Εσόδων- Εξόδων", σε ειδική στήλη ανά συντελεστή δίπλα στα έσοδα ή τα έξοδα.

Οι υπόχρεοι φόρου που ενεργούν φορολογητέες πράξεις, οφείλουν στη ΔΟΥ, 

που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματος τους, τις πιο κάτω 

δηλώσεις:

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οσοι τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας υπολογίζουν και αποδίδουν το τυχόν 

οφειλόμενο ποσό του ΦΠΑ, για κάθε φορολογική περίοδο, κάθε δίμηνο και μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την λήξη του διμήνου. Εκτός και αν διενεργούν ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές τότε υποβάλλουν περιοδική δήλωση κάθε μήνα και μέσα σε 20 ημέρες 

από την λήξη του μήνα. Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών, η περιοδική 

δήλωση υποβάλλεται σε 20 ημέρες μετά την λήξή της " INTRASTAT ", (στατιστική 

δήλωση). (Εντυπο Σελ. 88).
Δηλαδή όσοι τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας, θα πρέπει να κάνουν αθροίσεις στο 

βιβλίο " Εσόδων - Εξόδων " κάθε δίμηνο, δηλαδή Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου μαζί, 

Μαρτίου-Απριλίου μαζί κ.λ.π. (Εντυπο Σελ. 86).

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται μέχρι 25 Φεβρουαρίου του επόμενου 

έτους. Με άλλα λόγια μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την
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-. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού επί μετάταξης στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' κατηγ. ΚΒΣ (άρθρο 32 και 10 περ. α' υποπερ. αα' ν.1642/86)
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Γι ΙΝα ΚΑΣ απεικόνισης των πακέτων’ που πραγματοποιούν τα πρακτορεία ταξιδίων (αρθρ. 35 ν. 1642/86)

Είδος
ταξιδιωτικών
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σκαθαριοιων 
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με ψυ,.ο
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ϋ 2
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υ*ρ
Μεικτά, εντός Δ 

εκτός Ευρ. Ένωσης

• : r ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ϊ  t í iν ιιεριοδική δήλωοη αναγράφονται: ( I)  Η αμ,ιΰόια ΔΟΥ και η ΔΟΥ (ή Ton. Γραφείο) υποβολής της δήλωσης. (2) Αν η δήλωοη δεν είναι έκτακτη: ατον κωδ. 006 το έτος της φορολ. περιόδου (π.χ. 19961 οτον κωδ. 007 ημερολογιακά 

σλογικιι ιιεσίοδος που ανοφέρειαι η περιοδική δήλωοη (π.χ. 01 07 96 έως 31 08 96) και στον κωδ. 008 διαγραμμίζεται ο μήνας ή το δΙμηνο Τής φορολ. περιόδου μέθα στο έτος (π.χ. δίμηνο 4). Αν η δήλωση είναι έκτακτη οι κωδ. 
ι οεν συμπληρώνονται. Τα πρόσωπα της παρα,-ο. 6 του άρθρου 31 που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δηλαδή οι υποκείμενοι που ασκούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα νομικά πρόσωπα 
ποκειμενα oto φορο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 συμπληρώνουν μόνο τους κωδ. 006 και 009 (μήνας ενδοκοιν. συναλλαγών). (3) Διαγραμμίζονται κατά περίπτωση οι κωδ. 010-1 αν είναι τροποποιητικη. 010-2 
ι.υ ι ανακλητική, 011 αν είναι με επιφύλαξη (4). Αν η δήλωσή είναι έκτακτη διαγραμμίζονται κατά περίπτωση: 1: Αν πρόκειται για λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ιδιώτης ή πρόσωπο της παραγρ. 6 του άρθρου 31. 2; Αν η δήλωση 
κΛλεκιι από ιιρόοωπο που κοθΙαταται υποκείμενο λόγω περιοταοιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κ.μ. 3: Αν η δήλωοη υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής, σύμφωνα με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, 
c o tov κυά. Οι 3 αναφέρετυι: το είδος της απυλλαγης, το έτος και ο αριθ. πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης απαλλαγής. 4: Αν η δήλωση υποβάλλεται για να δηλωθούν οι ενδοκοιν. συν/γές των προσώπων της παρ 6 ίου άρθρου 31 
/ υποβάλλεται λόγω καθυστέρησης εξαγωγής η ενδοκ. παράδοσης (άρθ. 3 παρ. 2 AYO 1017949/693/Π0Λ. 1076/13.3.95) 6: Αν υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολ. αποθήκη (άρθρ. 21 α ν. 1642/86) 7: Αλλη αιτία που αφορά 
¿ ^c-.ους με δικαίωμα έκπτωση του φόρου. (5):· ιον πίνακα Α τα αναφερόμενο στοιχεία του υπόχρεου οτο φόρο. Οπωσδήποτε αναγράφεται ο ΑΦΜ, εκτός αν πρόκειται για ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο που στερείται ΑΦΜ. 
ιι,,υρίπ ριθλιων διαγραμμίζεται οτον κωδ. 11C. μ περίπτωση ι (μη υπόχρεωση σε τήρηση βιβλίων) αφορά την υποβολή μονο έκτακτης δήλωσης ή την υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες. (6) Οι υπόλοιποι πίνακες συμπληρώνονται 
, _.α ^ε ιις  uvuAJTir.CQ οδηγίες που θα δοΟου..
ίιώιΛΰ τα πρόσωπα ιης παραγρ. 6 του άρθρου 31 συμπληρώνουν: ΐ)  στον πίνακα Δ' τους κωδ. 341, 342 και 343 και τις μεν ενδοκοιν, οποκτήοεις αναλυτικά κατά συντελεστή: τις αξίες στους κωδ. 301-306, ιούς οντίστοιχους φορους 
; Γ.ωδ. 331-330 και τα σύνολα σιους κωδ, 30 /, 337 αντίστοιχα, τις δε ενδοκ, παραδόσεις στους κωδ. 309 - 311,2) οτον πίνακα Ε’ τόυς κωδ. 501, 503, 5τ 1, 512 και 513.
,..κώ -„ι λπιπες απαλλασσόμενοι ουμπληρώνου. 1) Στον πίνακα Δ' τον κωδ. 344 κοι αναλυτικό κατά συντελεστή: τις αξίες στους κωδ. 301-306, τους αντίστοιχους φόρους οτους κωδ. 331-336 και τα σύνολα στους κωδ. 307, 337 
-:j i/,c, 3) Σιον πίνακα Ε' τους κωδ. 501, 503, ¿11. 512 και 513
π περιοδική kgi π έκτακτη δήλωοη υποβάλλεια. οε τρία (ή περισσότερα) αντίτυπα, οπό τα οποία το ένα (ή περισσότερα) επιοτρέφεται στο φορολογούμενο υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπάρχει ποσά για κοτοβολή 

\ο \  Γιιμίο. Φωτοτυπία του επιοιραψέντος c -ΊΠύιιου της περιοδικής συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση.

. . ..«ί ..οι u u , u| : j :  
■ .· ' π ι. .» τ ι π·. «.HUI '.-.ος uimO|. · :  οπιιειωοιε ίο  ηοάσηυο πλήν (-) ,τρίν cm αυτά ΕΚΔΟΣΗ 199ο 050  -  Φ .Π .Α .



¿υ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ (χωρίς εμπεριεχόμενο ΦΠΑ) μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων
6 ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες 

(αγορές, εισαγωγές,
Συντε
λεστής 
ΦΠΑ %

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
ενδοκ. αποκτ. αγαθών, 

λήψη υπηρεσιών)
που αναλογεί

1. ΕΙΣΡΟΕΣ από τη 351 8 371
λοιπή Ελλάδα εκτός 

οπό τα νησιά Αιγαίου 352 4 372
Ελλάδα 353 18 373

354 8 374
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΛΗΠΤΗ στη λοιπή 
Ελλάδα εκτός από 
τα νησιά Αιγαίου

355 4 375

356 18 376

1». ΕΙΣΡΟΕΣ από το 357 6 377
τη λοιπή Ελλάδα προς 

τα νησιά αυτό 358 3 378
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στα νησιά 

Αιγαίου 359 13 379

IV. ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗ-
360 6 380

ΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗ
ΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου 361 3 381

362 13 382
Δαπάνες, γεν. έξοδα 

φορολογητέα 363 ΦΟΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ 383

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 364 ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΥ 384
Εισροές οπαλ/νες 

βάσει ΠΟΛ 1262/93 
A 10P9/9S 365 ! ^ ρ ^ -

Λ αηές εισροές απαλ/- 
νες. εξαιρούμ.. χωρίς 
δικαίωμα έκπτωσης 366

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ 367

1 cKPOSI οτη λοιπή 
¿..-.αδα εκτός από τα 

νησιά Αιγαίου.
L —ΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 
«...ΤΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ OC 

Ελλαόο εκτός 
_ _ τα νησιά ΑιγαΙου.

^ΚΡΟΕΣ ΟΙα νησιά 
.,.οίου λ  uno λοιπή 
,-ν-δα ιιρός το νησιά 
:j ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ- 

&  ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗ- 
, . ·. στα νησιά Αιγαίου

ΣΥΝΟΛΟ
^ γ ΟΛ/ΓΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Ενδοκοινοτικές
παραδόσεις

ρ/κες τριγωνικές 
παραδόσεις

, >.ί. uyuO. από απώ- 
„u r j η που εγκαθιστ.
. ού  ΛΛΑο κρ. μό λος

πορνίδ uyuü. jü 
προοωπ. χω>Χς ΑΦΜ

/.λες ποραΛ. ογαθ. 
,.%ι. urinpto. ψο*χ>- 
, ·*Λ i6 c  Ελλάδας

ια,'.ς ο π ο ν ν ε ς  
» ΠΟΛ I ?6?/93 
λ 10Ρ9/95

.¿ς εκροές αιιαλ/νες 
ν^α.νΐ>μθ έκιπωσης

_ν.ς οπαλ/νες Α έξαιρ. 
,,.ς ίο.αωμ· έκπτωσης

:;0ΛΟ FKPOON

_<ι· ti,ία nuyUiiv, ενδ 
. uuionopoS.. np 

. rxp 33 upo. 24 Μλ

γ,ΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
. 6iCr70)iü ΟΠΑ

α ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες 
(πωλήσεις αγαθών, παρ. 
υπηρεσιών κτλ.) ΕΝΔΟΚ. 
ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΕ. ΛΗΠΤΗ

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Συντε
λεστής 
ΦΠΑ %

18

13
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ

ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ 
που αναογεί

331

332

333

334

335

336

337
ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Συνολικές ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις

341
Συνολικές ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις (κωδ. 309+3l0t3 l1)

342

Άθροισμα κωδ. 341 *  342

343
Πράξεις λήπτη 

αγαθών & υπηρεσιών

344
Αγορές & εισαγωγές 

παγίων

345
Έσοδα με φόρο πράξεων 

άρθρων 36α & 36β

346
Κόστος με φόρο πράξεων 

άρθρων 36α & 36β

347

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜ ΕΝΑ Π Ο ΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΤΟ Υ  ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ
ΦΠΑ που πληρώθ?ικε 
με έκτακτη δήλωση

Πιστωτικό υπόλοιπο 
προηγού,. φορολ. περιόδου

Λοιπά προστιθέμενα 
ποσά

.01 402 403 ►

Αν από τα βιβλία οας προκύπτει ότι εισπράξατε περισσότερο 
συνολικά φόρο, γράψτε τη διαφορά στον κωδ. 417.
Αν από τα βιβλία σας προκύπτει ότι πληρώσατε στον προμη
θευτή περισσότερο συνολικά φάρο, γράψτε τη διαφορά στον 
κωδ. 403, ενώ αν πληρώσατε λιγότερο, γράψτε τη διαφορά 
στον κωδ. 417.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΩΝ

ΑΦΑΙΡΟΥΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΤΟ Υ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

ι
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

405

406

Στους κωδ. 411&412 γράψτε 
κατά περίπτωση τα ποοά του 
φόρου εισροών που πρέπει 
να μειωθούν. Αν το ποσοστό 
αυτό είναι οριστικό ή προσω
ρινό σημειώνετε (X) στους 
κωδ. 411 -3  ή 4 αντίστοιχα. Αν 
αφορά ξεχωριστό τομέα ή γί
νεται βάσει ξεχωριστών λογ/ 
σμών ή για λοιπούς επιμερι- 
σμούς σημειώστε το πλήθος 
τους στους κ. 412-5 ή 6 ή 7.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

419

420

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή)

ΔΗΛΩΝ Λ Ο ΓΙΣΤΗ Σ

(Ονομ/μο -  ΑΔΤ -  Δ/νοη)

ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

(οφρογίδα & υπογραφή)

Ο ΤΑΜ ΙΑΣ

(οφρογίδα & υπογραφή)

.δήποτε ιιοοό που κοταχωραιοι είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην {-) πριν απ' αυτό.
8Τ
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Π
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λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα δεδομένα των 

περιοδικών εκκαθαρίσεων. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται, τα φορολογικά στοιχεία, 
οι εκθέσεις και οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου, είναι απόρρητα και δεν 

επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους, σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι δηλώσεις αφορούν 

αποκλειστικά φορολογικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση διακοπής η εκκαθαριστική δήλωσή υποβάλλεται μέσα σε 55 
ημερολογιακές ημέρες. (Εντυπο Σελ. 90).

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Οι Ομόρρυθμες και οι Ετερρόρυθμες επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι 

κοινοπραξίες και οι κοινωνίες αστικού δικαίου, όχι όμως και οι ατομικές που τηρούν 

βιβλία Β' κατηγορίας, συμπληρώνουν μετά το τέλος της χρονιάς τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος τους σε τρία (3) αντίτυπα, που τα υποβάλλουν στην 

αρμόδια ΔΟΥ. Τα δύο αντίτυπα της δήλωσης παραμένουν στη ΔΟΥ, ενώ το τρίτο 

υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ αρχειοθετείται στην 

επιχείρηση.

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος χρήσης της επιχείρησης με Β' κατηγορίας 

βιβλία υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, ανεξάρτητα από την ατομική δήλωση του 

κάθε συμβαλλόμενου και στο διάστημα μέχρι 2 Μαρτίου του αμέσως επόμενου έτους.

Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, με διαχειριστική 

περίοδο που λήγει στις 30 Νοεμβρίου, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) 
μήνες από την λύση ή μετατροπή της εταιρείας. (Εντυπο Σελ. 94).

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ. Με την δήλωση αυτή δηλώνεται κάθε μεταβολή, 

όπως αλλαγή επωνυμίας, τόπος επαγγελματικής εγκατάστασης, αντικείμενο 

εργασιών και γενικά κάθε αλλαγή που πραγματοποιεί η επιχείρηση. (Εντυπο Σελ. 98)

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 

εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών του.(Εντυπο Σελ. 103)

8^



ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ
Ε π έ χ ε ι θ έ σ η  κ α ι Α Π Ο Δ Ε ΙΚ Τ ΙΚ Ο Υ  Ε ΙΣ Π Ρ Α Ξ Η Σ , ό τ α ν  υ π ά ρ χ ε ι π ο α ό  

για  κ α τ α β ο λ ή  κ α ι ε φ ό σ ο ν  α υ τ ό  δ ε ν  ε κ δ ίδ ε τ α ι μ η χ α ν ο γ ρ α φ ικ ά
(Υποβάλλεται οε τρία αντίτυπα)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
ΔΟΥ Ή ΤΟΠΙΚΟ .........................
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ...................

001 h l j .
004

002

003
___ ·- '

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣΔΗΛΩΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΕ

005

006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ Υ ΥΠ Ο Κ ΕΙΜ ΕΝ Ο Υ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 010

007

ΤΡΟΠ/ΚΗ ΑΝΑΚΛΗ-
ΤΙΚΗ 0 1 1

ΜΕ ΕΠΙ
ΦΥΛΑΞΗ

1 2

0 2 1
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

0 2 2
ΟΝΟΜΑ 023 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

Ή  ΣΥΖΥΓΟΥ 024 ΤΙΤΛΟΣ

J25 Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ Ή  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΧΩΡΙΟ 026 ΔΗΜΟΣ Ή  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 027 ΤΛΧΥΚΩΔ ΤΗΛΕ
ΦΩΝΟ

(πρόθεμα) (αριθμός)

ΚΥΡ Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 028 ΚΑΔ.*
■ I ■ I I_____ I_____ I_____ I_____

031
Α. Φ. Μ.

_ι_

032
Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

033
ΑΡΙΘΜΟΣ

' ' I__ I__ I__ I__ I__ !__ L

034
Πραγματοποιούνται 
ενδοκοιν. συναλ/γες;

ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2
035

Υπάρχουν φορολογικές 
αποθήκες άρ8. 21α;

ΝΑΙ 1 Πλήθος ΟΧΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

341 Κατηγορία βιβλίων

Β ΑΒ ΑΓ 042
Υποχρ. Προαιρ. Προσωρ.

1 2 3

Λήξης της
διαχειριστικής περιόδου

I I I I
Μετ/ξης στο καν. καθ. με βι

βλία Γ' κατ. στην επόμ. χρήση

I I I

'043

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τεκμαρτό Κανονικό Πρακ. ταξ. Καπν/κών Αρθ. 36α Αρθ. 36β

1 2 3 4 5 6

Έναρξης εργασιών 
μέσα στη χρήση

I
! I I I

Μετ/ξης στο καν. καθεστώς 
μέσα στη χρήση

I
! ! !

044
Υποχρ. Προαιρ.

1 2

051
Έναρξης της 

διαχειριστικής περιόδου
052

054
Οριστικής παύσης 

εργασιών 055

053

056

3 . 061 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Φορολ. αντιπροσώπου (παρ, 1βαρ0ρ.28 γ τ ί 
______________  & παρ. 4δ αρθρ. 29) LJJ Νομίμου εκπροσώπου [2 ] Αντικλήτου [Τ

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ.
ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ Ή  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΧΩΡΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΚΩΔ ΔΟΥ Φορολ. ΚΩΔ. ΔΟΥ*

— 1__> ' ' ' Εισοδήματος _L_J__L_

Γ. Π ΙΝ ΑΚ ΑΣ μ ε τα  δ εδ ο μ ένα  το υ  υπ οκειμένου σ το φόρο, βάσει τω ν βιβλίων και σ το ιχε ίω ν Κ.Β.Σ., μ ε τά  τη ν  αφ α ίρ εσ η  εκπ τώ σεω ν - επ ιστροφώ ν

-
ΕΚΡΟΕΣ (πωλήοεις, παρ, υπη- 
ρεο,, εξαγωγές, ενδοκ. αποκτ., 

πράξεις λήπτη
A ilA  (χωρίς ΦΠΑ) Μείον ποσά μη υποκείμενα 

στη φορολογία εισοδήματος
Ακαθάριστα έσοδα 

φορολογίας εισοδήματος β
ΕΙΣΡΟΕΣ (αγορές, 

εισαγωγές, δαπάνες, 
ενδοκ. αποκτήσεις κτλ.)

A rlA  (χωρίς ΦΠΑ)

Παραδόσεις εμπορευμάτων 
ιδίων ή τρίτων (χονδρ.& λίαν.) 101 121 141 Αγορές εμπορ/των, πρώτων & 

βοηθ. υλών από το εσωτερικό 161
Παραδόσεις προϊόντων ίδιας 
παραγωγής (χονδρ. & λίαν.) 102 122 142 Εισαγωγές εμπορ. αγαθών 

(αξία τελωνείου-έξοδα εκτελ.) 162
Ακαθ. έσοδα πρακτ. ταξιδίων 
χωρίς ΦΠΑ (άρθ. 35 παρ. 3) 103 123 143 Αγορές από μη υποκείμενους. 

& απαλλασσόμενους όρθ. 32 163
Ακαθ. έσοδα χωρίς ΦΠΑ 
καθεστώτων άρθ. 36α, 36β 104 124 144 Λήψη υπηρεσιών 

(κοστολογήσιμων) 164
, Ιαροχή υπηρεσιών & εργα
σίες σε ακίνητα άρθ. 6 παρ.2β 105 125 145 Ενδοκοινοτικές

αποκτήσεις 165
Λοιπά έσοδα (προμήθειες, 
¿.•οικία, επιδοτήσεις κλπ) 106 126 146 Αγορές καπνοβ/κών προϊόντων 

εφημερίδων & περιοδικών 166
Λυτοπαραδόσεις αγαθών και 
αυτοπαροχές υπηρεσιών 107 127 Αγορές παγίων και λοιπών 

αγαθών μη εμπορεύσιμων 167
ί ιωλήοεις παγίων, εργασίες 
αρθ. 24 παρ. 3β 108 128 147 Δαπάνες - γεν. έξοδα χρήσης 

(φορολ., απαλ/να, εξαιρούμ.) 168
Πωλήοεις καπνοβ/κών προϊόντ. 
ν ρημερίδων & περιοδικών 109 129 148 Φορολογηθείσες δαπάνες 

επόμενης χρήσης 169
..νδοκοινοτικές
αποκτήσεις 110 130 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 170
. ιράξεις λήπτη αγαθών 
και υπηρεσιών 111 131 Μείον απαλλασσ., εξαιρούμ. & 

χωρίς δικ/μα έκπτωσης εισροές 171

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 112 132 149
«· ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 172
Μείον εκροές απαλλασσ., εξαι- 
ρ συμ , φορολογ. εκτός Ελλάδας 113 Υ Λ Ο Ι Π Ο Ι  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 114 Αποθέματα απογραφής 

έναρξης χρήσης 181 Πραγματικό κόστος εισαγω
γών που ολοκληρώθηκαν 183 V

Αποθέματα απογραφής 
λήξης ΧΡήσης 182 Πραγματικό κόστος ενδοκοι

νοτικών αποκτήσεων 184
Λξία εισροών στις φορολογι
κές αποθήκες άρθ. 21α 185 Αξία εκροών από φορολογι

κές αποθήκες άρθ. 21α 186 Αποθέματα σε φορολογικές 
αποθήκες άρθ. 21α 187

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία........................... 199...
0  ΔΗΛΩΝ

Ημερομηνία........................... 199...

0  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

• (Υπογραφή-Ονομ/μο-ΑΔΤ-Δ/νση)

0  ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

(Σφραγίδα και υπογραφή

Η δήλωση υποβάλλεται, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
από οποιονδήποτε τρίτο, με την επίδειξη της ταυ
τότητάς του
Επώνυμο :...... ;............................................................

Όνομα :.......................................................................

Δ /νση:.........................................................................

Αριθ. Δ. Τ αυ τ.:...........................................................

ι ιληρώνεται από τη ΔΟΥ c ~ tr \
οιοδήποΓε ιιαυό που κατοχωρ-.σαι κίνα. αρνητικός αριθμός, σημειώστε ίο  πρόσημο πλην (·) πριν απ' αυτό 009/96 - Φ.Π.Α.



¿1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
ωοοολ. περίοδος ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΣ

ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
Προστιθ. ποσά - 
Αφαιρούμ. ποσά

ΧΡΕΩΣΤ. ή Π1ΣΤ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΧΡΕΩΣΤ.ΥΠΟΛ. 
που καταβλ.ή βεβ/κε

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
διαφοράς,εριΟδ. έτος

9 ι 201 ΕΚΡΟΕΣ
κωδ. 307 1 κωδ.337 2 Σε περίπτωση που η εκκαθαριστική δήλωση 

παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, οι διαφορές 
φόρου καταβάλλονται με τροπ/κές περιοδ. δηλώ
σεις και οι σπάλες (5),(6),(7) δεν συμπληρώνονται.

κωδ. 405 - 
κωδ. 419

κωδ. 503+511 ή 
κωδ. 503-504

κωδ.
511

202 ΕΙΣΡΟΕΣ
κωδ. 364 κωδ. 364

203 3 4 5 6 7

9 ι 204 ΕΚΡΟΕΣ Αφαιρώντας το φόρο εισροών από το  , ' 
φόρο εκροών, γράψτε το υπόλοιπο στην 3η 
(λευκή) σειρά κάθε φορολ. περιόδου205 ΕΙΣΡΟΕΣ

206

9 1 207 ΕΚΡΟΕΣ Αφαιρώντας το ποσό της 3ης στήλης από 
το  ποσό της 2ης (στις λευκές σειρές),

• γράψτε, το υπόλοιπο στην 4η στήλη208 ΕΙΣΡΟΕΣ

209

9 ι 210 ΕΚΡΟΕΣ ,

211 ΕΙΣΡΟΕΣ

212

9 . 213 ΕΚΡΟΕΣ Αν έχετε 4 φορολ. περιόδους συμπληρώστε έως εδώ. |

214 ΕΙΣΡΟΕΣ

215

9 ι 216 ΕΚΡΟΕΣ

217 ΕΙΣΡΟΕΣ

218

9 ι 219 ΕΚΡΟΕΣ | Αν έχετε 6 φορολ. περιόδους συμπληρώστε έως εδώ. |

220 ΕΙΣΡΟΕΣ

221

, 9 , 222 ΕΚΡΟΕΣ

223 ΕΙΣΡΟΕΣ

224

9 ι 225 ΕΚΡΟΕΣ

226 ΕΙΣΡΟΕΣ

227

9 228 ΕΚΡΟΕΣ

229 ΕΙΣΡΟΕΣ

230
1
1 9 , 231 ΕΚΡΟΕΣ

232 ΕΙΣΡΟΕΣ

233

9 234 ΕΚΡΟΕΣ

235 ΕΙΣΡΟΕΣ

236

ί  Υ Ν Ο Λ Α

237 ΕΚΡΟΕΣ η  Προσθέστε τις λιγότερο χρωματισμένες σειρές Αν έχετε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική 
περίοδο χρησιμοποιείστε και δεύτερο πί
νακα, αποκόπτοντας τον από άλλο έντυπο238 ΕΙΣΡΟΕΣ η  Προσθέστε τις έντονα χρωματισμένες σειρές

239 V

. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ρολ. περίοδος ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

που αναλογούσε
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

που καταβλήθηκε
ΔΙΑΦΟΡΑ προσαύ- 

ξησης για καταβολή
Φορολ. περίοδος ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

που αναλογούσε
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

που καταβλήθηκε
ΔΙΑΦΟΡΑ προσαύ- 

ξησης για καταβολήί έτος περίοδ. 1 έτος

9 251 1 2 3 Από μεταφορά

9 252 9 1 257 1 2 3

9 . 253
9 1 258

9 254
1 9  1

259

—
9 ■ 255

1 9 ι 260

α 256 1 9 ι 261

Σε μεταφορά
____1____ 9  1

262

ΣΥ Ν Ο ΛΑ 263

.ιυύήιιυιε ποοό που καιαχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτό



ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού επί μετάταξης στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. άρθρου 32 παρ. 10 περ. α’ υποπερ. αα’ ν. 1642/86
Π ρ α γμ α τικά  ακαθά
ρ ισ τα  έσ ο δ α  χρήσης

Τεκμαρτά ακαθά
ριστα έσοδα χρήσης

Τεκμαρτά ακαθάριστα 
έσοδα προηγούμενης 

χρήσης
Διαφορά στηλών 

(1) - Ο)
Διαφορά στηλών 

1(1) - (4)1 ή [(1) - (2)]

Συντ.
ΦΠΑ

%

ΦΟΡΟΣ 
για έκπτωση ή 
για καταβολή

1 2 3 4 5 6 7

310 311 312 313 314
.■ ' ■ A  315

Αν ο κωδ.311 > κωδ. 310 Αν ο κωδ.313 < =  κωδ.311 Αν ο κωδ. 313 > κωδ. 311 
μη συνεχίσετε τη * στη στήλη (5) γράψτε στη στήλη (5) γράψτε 

συμπλήρωση αυτού,του τη διαφορά των στηλών τη διαφορά των στηλών!'ϊ ■·,
• ,-πίνακα ‘ (1)·(2)» (1 ) ·(4) · /  ·

Ο θετικός κωδ. 315 μετά- 
φέρεται στον κωδ. 702 

Ο αρνητικός κωδ. 315 με- 
ταφέρεται ως θετικός 

στον κωδ. 710

ΙΙΝ ΑΚ ΑΣ διακανονισμού κοινών εισροών αρθ. 26 παρ. 1α & 1β βάσει της αναλογίας (Pro-rata) αρθ. 24 παρ. 1 και αρθ. 26 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ν. 1642/86

Αφαιρούμενα ποσά από το γενικό σύνολο του φόρου εισροών■εις φορολογητέες 
<αίωμα έκπτωσης 401 Κλάσμα άρθ. 24 παρ. 1

,εις απαλλασσόμενες 
καίωμα έκπτωσης 402

ΣΥΝΟΛΟ 403 Αριθμητής
,εις απαλ/νες χωρίς δι· 

•έκπτωσης & εξαιρούμ. 404 406 Χ100

ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 405 407
Παρονομαστής

ακό ποσοστό (%) έκπτωσης 
κο κλάσματος)

,Ύυλ/ση οριστικού 
οτού (π.χ. 7,2=6)
:ικό ποσοστό έκπτω- 
ροηγούμενου έτους

409

410

Οριστικό 
ποσοστό 

μείωσης %
Γράψτε το πηλίκο 
του κλάσματος 
στον κωδ. 408

Αν ο κωδ. 423 > 10.000 μεταφέρεται στον κωδ. 709 |
ΑνΟ <=  κωδ. 423 < =  10.000 αγνοείται I
Αν ο κωδ. 423 < 0 μεταφέρεται ως θετικός στον κ. 7061

• ΙΙΝ Α Κ Α Σ  πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 26 παρ. 2 & 3 ν. 1642/86

<ρησι-
«ησης
ίων
ανο-
ου)

ο

Pro-rata έτους 
πρώτης χρησιμο

ποίησης
ΦΠΑ αγοράς 
παγίων που 

χρησιμοποιούνταν 
ως το τέλος 
της χρήσης

(4)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
PRO-RATA

ΦΠΑ αγοράς 
παγίων που 

παραδόθηκαν 
κλπ μέσα στη 

χρηση και 
θεωρείται ότι 
διατέθηκαν σε 
φορολογητέες 

δραστηριότητες
(6)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% 
PRO-RATA 

ΥΠΟΛ. ΕΤΩΝ ·
ΦΠΑ αγοράς 
παγίων που 

παραδόθηκαν 
κλπ. μέσα στη 

χρήση και 
θεωρείται ότι 

διατέθηκαν σε 
αφορολόγητες 

δραστηριότητες
(8)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ

Μονα
δική

%

(α)

(2)

Μη
μονα
δική
(X)

(β)

(3)

στήλη (4) X 
[κωδ.(501-2) - 
στήλη (2))% 

:5 

(Υ)

(5)

στήλη (6) X 
[100 - στήλη(2)]% X 

[6 - στήλη(1)]
:5
(Υ)

(7)

στήλη (8) X 
στήλη (2)% X 
[6 - στήλη(1)] 

:5 
(Υ)

(9)

ΦΠΑ. παγίων 
που εισπράχτηκε 
από παράδοση 

παγίων που 
θεωρείται ότι 
διατέθηκαν σε 
αφορολόγητες 

δραστηριότητες

(10)

1ο

2ο

3ο

40

5ο

ΣΥΝΟΛΑ

Προσθέστε: (506-5) + (506-7) - (50G-9) + (506-10) Αν ο1<ωδ. 507 > 10.000 μεταφέρεται στον κωδ. 703
Α ν -10.000 < =  κωδ. 507 < =  10.000 αγνοείται
Αν ο κωδ. 507 < -10.000 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 711

στο έτος πρώτης χρησιμοποίησης δεν εφαρμόζατε pro-rata κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών αναφέρατε το ποσοστό αυτό 
στο έτος πρώτης χρησιμοποίησης εφαρμόζατε pro-rata κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών διαγραμμίστε με (X)
είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), κάντε τους αντίστοιχους επιμέρους υπολογισμούς σε ιδιαίτερο φύλλο και μεταφέρτε εδώ το τελικό αποτέλεσμα

«IΝ Α Κ Α Σ  τακτοποίησης του φόρου των "πακέτων" των πρακτορείων ταξιδίων αρθ. 36 παρ. 2, 3 ν. 1642/86, με βάση τα  οριστικά ποσοστά της διαχ. περιόδου

αζιδιωτικά 
σκέτα που 
•ατοποιήθηκαν

Σύνολα 
ακαθαρίστων 

εσόδων με 
φόρο

Σύνολο 
κόστους 
με φόρο

Σύνολο κόστους 
με φόρο από 

Ευρωπ. Ένωση 
& Ελλάδα

Σύνολο κόστους 
με φόρο από 
χώρες εκτός 

Ευρωπ. Ένωσης

Συνολική 
μεικτή αμοιβή 

(1)·(2)

Μεικτή αμοιβή 
υπαγόμενη 

σε ΦΠΑ
(5 )χ [(3)/(2Π

Φορολ. αξία 
υπαγόμενη 

σε ΦΠΑ
(6):(1+συντελ. ΦΠΑ)

Αναλογών
ΦΠΑ

(7) χ συντελ. ΦΠΑ

Αμοιβή
απαλλασσόμενη 

του ΦΠΑ
(5)χ[(4)/(2Ρ]

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Σε χώρες Ευρωπ, 
Ένωσης & Ελλάδα

(3) »(2) (θ) = (5) *  -■ 4 ■

Σε χώρες εκτός 
Ευρώπ.Ένωσης

(9) = (5)

Μεικτά, εντός & 
εκτός Ευρ. Ένωσης

Σ Υ Ν Ο Λ Α

*Το κλάσμα εκφράζεται σε ποσοστό (%) 
με δύο δεκαδικά ψηφία

ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά τις  φορολογικές 
περιόδους για ταξιδιωτικά πακέτα___________

Ο θετικός κωδ. 559 μεταφέρεται στον κωδ. 712 Λ
Ο αρνητικός κωδ. 559 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 704 ^

ΔΙΑΦΟΡΑ 
(557-8) - 558

558

559
ποτέ ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (·) πριν απ ’ αυτό



I. Π ΙΝ Α Κ Α Σ ΕΚΡΟΩΝ - Ε ΙΣΡΟ Ω Ν  (χωρίς εμπεριεχόμενοΦΠΑ) μετά την αφαίρεσή (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

α ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες 
(τιωλήσεις αγαθών, παρ. 

υπηρεσιών κτλ.), ΕΝΔΟΚ. 
ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΕ. ΛΗΠΤΗ

Συντε
λεστής 
ΦΠΑ %

ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ 
που αναλογεί , :·· ' .·

β ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες 
(αγορές, εισαγωγές, 

ενδοκ. αποκτ.αγαθών, 
λήψη υπηρεσιών)

Συντε
λεστής 
ΦΠΑ %

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 
που αναλογεί

I. ΕΚΡΟΕΣ στη λοιπή Ελλάδα 
εκτός από τα νησιά Αιγαίου.

601 8 631 I. ΕΙΣΡΟΕΣ από τη λοιπή 
Ελλάδα εκτός από τα 

νησιά Αιγαίου

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στη λοιπή 
Ελλάδα

651 8 671
ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή 
Ελλάδα εκτός από τα  νησιά

Αιγαίου

602 4 632 652 4 672

603 18 633 653 18 673
ιΐ. ΕΚΡΟΕΣ στα νησιά Αιγαί

ου & από λοιπή Ελλάδα
604 6 634 II. ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 654 8 674

πρός τα νησιά αυτά, 
ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 605 3 635

ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στη 
λοιπή Ελλάδα εκτός από 

τα νησιά Αιγαίου 655 4 675
στα νησιά Αιγαίου 606 13 636 656 18 676

ΣΥΝΟΛΟ
ΨΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 607 ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΥ 637 III, ΕΙΣΡΟΕΣ από τα νησιά 
Αιγαίου και από τη λοιπή 657 6 677

Εξαγωγές 608 Υ ΕΙΔΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ελλάδα προς τα νησιά 
αυτά 658 3 678

Ενδοκοινοτικές
παραδόσεις 609 Συνολικές ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στα νησιά 

Αιγαίου 659 13 679
Ενδ/κές τριγωνικές 

παραδόσεις 610 641
IV. ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

660 6 680
Παραδ. αγαθ. από απόσταση 
ή που εγκαθίστανται, κτλ. σε 

άλλο κοάτοο.μέλοο
611 Συνολικές ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις (κωδ. 609+6104611)
& ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα 

νησιά Αιγαίου 661 3 681
Ενό. παραδ. αγαθ. με ΕΦΚ, 
Μΐιν. μετ. μέσων σε πρό
σωπα γωοίο ΑΦΜ/ΦΠΑ

612 642 662 13 682
Άλλες παραδ. αγαθ. & παρ. 
υπηρεσιών φορολογητέες, 

εκτός Ελλάδας
613 Άθροισμα κωδ. 641 + 642 Δαπάνες, γεν. έξοδα 

φορολογητέα 663 ΦΟΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ 683

Εκροές απαλ/νες βάσει 
ΠΟΑ 1262/93 & 1029/95 614 643 ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 664 ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ 684

Λοιπές εκροές απαλ/νες 
με δικαίωμα έκπτωσης 615 Πράξεις λήπτη 

αγαθών & υπηρεσιών
Εισροές απαλ/νες βάσει 
ΠΟΛ 1262/93 & 1029/95 665

Εκροές απαλ/νες & εξαιρ. 
χωρίς δικαιωμ. έκπτωσης 616 644 Λοιπές εισροές απαλ/νες. 

εξαιρούμ., χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης

666 • · · · ί  ·

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ 617 Αγορές & εισαγωγές 
παγίων ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ 667

ΜΕΙΟΝ αξία παγίων, ενδ. 
αποκτ., αυτοπαράδ,. πρ 

ληπτη. παο. 3Θ αοθ. 24 κτλ,
618 645

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
για διακανονισμό ΦΠΑ 619 Έσοδα με φόρο πράξεων 

άρθρων 36α&36β Αν από τα  βιβλία σας προκύπτει ότι εισπράξατε περισσότερο 
συνολικά φόρο, γράψτε τη διαφορά στον κωδ. 714.
Αν από τα  βιβλία σας προκύπτει ότι πληρώσατε στον προμη
θευτή περισσότερο συνολικά φόρο, γράψτε τη διαφορά στον

ΑΚΑΘΑΡ. ΕΣΟΔΑ 
Φορολ. εισοδήματος 620 646

;ί \ \ \  .
Κόστος με φόρο πράξεων 

άρθρων 36α & 36β
κωδ. 706, ενώ αν πληρώσατε λιγότερο, γράψτε τη διαφορά 
στον κώδ. 714.

647

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ στο φόρο εισροών

Ιληρωμές στο Δημόσιο 
με τις περιοδικές ή 

προσωρινές δηλώσεις 
,χωρίς προσαυξήσεις)

Φόρος για έκπτωση 
σε μετάταξη | 

(θετικός κωδ. ΣΤ' 315)

Διακανονισμός παγίων 
άρθ. 26 για έκπτωση 

[κωδ. Η’ 507 (άνω των 
10.000 δρχ))

Τακτοποίηση πακέτων 
πρακτ. ταξιδίων για 
έκπτωση (αρνητικός 

κωδ. Θ’ 559)***

Πιστωτικό υπόλοιπο 
προηγούμ. διαχειρ. περιό

δου & Διαφορά φόρου 
(κωδ. Δ’ 239-6)

Λοιπά
προστιθέμενα

ποσά
(+ )

701 702 703 704 705 706 707

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ από το σύνολο του φόρου εισροών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 708

Φόρος κοινών εισροών 
(pro-rata) για καταβο
λή (κωδ. 2 ’ 423 (άνω 

των 10.000 δρχ.)]

Φόρος για καταβολή 
σε μετάταξη (αρνητι
κός κωδ. ΣΤ’ 315)***

Διακανονισμός παγίων 
αρθ. 26 για καταβολή 

[κωδ. Η' 507 (κάτω των 
-10.000 δρχ.)]***

Τακτοποίηση πακέτων 
πρακτ. ταξιδίων για 
καταβολή (θετικός 

κωδ. Θ’ 559)

ΦΠΑ εισροών που σας 
επιστράφηκε ή ζητήσατε 
την επιστροφή του μέχρι 

το τέλος του έτους

Λοιπά
αφαιρούμενα

ποσά

709 710 711 712 713 714 715
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΡΟΩΝ 716

ΙΑ. Π ΙΝ ΑΚ ΑΣ ΕΚΚΑ Θ Α ΡΙΣΗ Σ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (Για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή)

, ; ■

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ 
(Μεταφορά κωδ. Γ 637) 801 Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται από τη ΔΟΥ χει

ρόγραφα, οπότε.αν υπάρχει ποσό για καταβολή, το έντυπο αυ· 
τό αποτελεί και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, συμπληρώστε ολο
γράφως το σύνολο για καταβολή (αν υπερβαίνει τ ις  1000 δρχ.)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 
(Μεταφορά κωδ.,Γ 716) 802 Διαφορά φόρου 

(από κωδ, Δ' 239 - 6)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ λ  

ΪΡΟΠ/ΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ψ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

αρχικής δήλωσης 803 810
ΠΙΣΤΩΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ**" 
κωδ. 801 -802-803)  < 0 804 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

κωδ. (801 -802-  803) > 0 811
ΠΟΣΟ

για έκπτωση*** 805 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ εκπρ. υποβολής, 
κωδ. Δ' 239 - 7**& F  263 - 3** 812

ΠΟΣΟ
για επιστροφή*** 806 ΣΥΝΟΛΟ 

για καταβολή* 813 V
ΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ κωδ. Ε' 
53 - 3 ”  για επιστροφή*** 807 Εισπράχθηκαν δρχ. 851

1Β. Π ΙΝ ΑΚ ΑΣ με πληροφοριακά, οικονομικά & στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης

Αξία (χωρίς ΦΠΑ) 
αγοράς Ε.Ι.Χ. 
αυτοκινήτων 

μέχρι 9 θέσεων

Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) καυσί
μων & λιπαντικών, επισκευής, 

συντήρησης, μίσθωσης, leasing 
ΕΙΧ αιττ/των μέχρι 9 θέσεων

Αξία (χωρίς ΦΠΑ) 
πώλησης Ε.Ι.Χ. 

αυτοκινήτων 
μέχρι 9 θέσεων

Αγορές από 
απαλλασσόμενες 

επιχειρήσεις 
άρθρου 32

Μέσος αριθμός 
(πλήθος) απασχολούμε

νων που δεν 
αμείβονται

301 902 903 904 905
Αξία (χωρίς ΦΠΑ) 

χονδρικών πωλήσεων 
αγαθών & υπηρεσιών 

εσωτερικού

ΦΠΑ χονδρικών 
πωλήσεων

αγαθών & υπηρεσιών 
εσωτερικού

Πρόστιμα & προσαυξήσεις 
ΦΠΑ που καταβλήθηκαν 

ανεξάρτητα χρήσής 
που αφορούν

Συνολικό ποσό από 
επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις 

& οικονομικές ενισχύσεις 
που λήφθηκαν στη χρήση

Αριθμός
υποκαταστημάτων 
(χωρίς το κεντρικό)

>06 907 908 909 910

Ο ΤΑΜΙΑΣ

(σφραγίδα & υπογραφή)

-¡ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ:

κωδ. θ 11 είναι μέχρι 1000 δρχ. το  πόσο αυτό δεν καταβάλλεται στο Δημόσιο (αμελείται) 
¿γράφεται μόνο όταν π εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται από τη ΔΟΥ χειρόγραφα 73 'Αναγράφεται ως θετικός αριθμός

Υ.
Ε.

Ε.
Α.

Δ.
 Υ

Π
Ο

ΥΡ
ΓΕ

ΙΟ
Υ 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Ω

Ν



ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ε ΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΦΑΝΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Οικονομικό έτος 199..

Διαχείριση από .......................  έως ......................... 199...

Πρός τη Δ.Ο.Υ........................................................................

Η δήλωση του προηγούμενου οικον. έτους υποβλήθηκε 

ο τη Δ.Ο.Υ................................................................................

Αριθ. φορ. Μητρώου

•Αριθ. Δήλωσης ........

Βιβλία Κ.Β.Σ. A Β Γ Μη
υπόχρεοι

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

101

102
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ............... ..........................................................................................................................  ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ.

ΟΝΟΜΑ .............................................. ................................................ 103 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή  ΣΥΖΥΓΟΥ
104 ΤΙΤΛΟΣ ................................................................................................................................................................................................ΤΗΛ.

ΠΟΛΗ .............................................................ΕΔΡΑ : 105 106 ΟΔΟΣ ............................................ ΑΡΙΘ. 107 TAX. ΚΩΔ.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ .............................................................................................................................................................................. -ΚΑΔ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Συνολικά φορολογητέα κέρδη (από κωδ. 510 Πιν. Η') 

Ή ζημίες (από κωδ. 515 Πιν. Η') .................................

108

109
Δρχ.

Δρχ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ. Κύριος και συμπληρ. φόρος κτλ. • ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Φόρος που αναλογεί: (κωδ. 108 πιν. Β') ................  χ 35% 110 Φόοοο .............. ........
Φόρος συμπληρωματικός 3%, στο ακαθ. εισόδ. από ακίνητα |115|

Αθροισμα.......................... (α) [Τΐη
Αφαιρούνται :
-Προκαταβολή προηγούμενου οικον. έτους...................... 120 Ποόστ. γαοτ/μοιι
-Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε.. 125 Ποοκαταβολή .....
-Φόρος αρθ. 7 παρ. 3, ν. 1160/1981 και αλλοδαπής.......... 130

Άθροισμα αφαιρούμενων ποσών (β) Σύνολο: ........................
Χρεωστικό ποσό (α-β) ......... (Υ) 1321 Α.Χ.Κ......................................
Ή Πιστωτικό ποσό (β-α) ....... (δ) 134 Ο Ενεργήσας τη βεβαίωση

j Προκαταβολή φόρου (κωδ. 520 Πιν. Θ') ......................... 135
1 Τέλη Χαρτ/μου 3% στο ακαθ. εισόδ. από εκμίοθ. κτλ. ακινήτων 140

Εισφορά ΟΓΑ στα τέλη χαρτ/μου ................................. 14δ|
Προσθ. φόρος .....................  % λόγω εκπροθέσμου ..... 150
Προστ. Χαρτ/μου οικοδομών........... % λόγω εκπροθέσμου .. 1551 ..................................... 199...

Άθροισμα χρεωστικών ποσών (132+135+140+145+150+155) .... (ε) 157 Ο Ενεργήσας τον έλεγχο
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση ........................ (ε-δ) 16θ|
Η' Πιστωτικό ποσό για έκπτωση .................................. (δ-ε) 165

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Επώνυμο:

Ονομα:.

Δ/νση:

Αριθ. Ταυτ.:
199

.....Ο ΔΗΛΩΝ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επώνυμο:

Όνομα:

Δ/νση:

Αριθ. Ταυτ.:
................ 199
Ο ΔΗΛΩΝ

Παραλήφθηκε:

•Εμπρόθεσμα:

•Εκπρόθεσμα:

□

□
•Μήνες 
εκπροθέσμου□
......................199..

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΚΤΛ. 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (1/5)

Φόρος ......................

Τέλη χαρτ/μου .......

ΟΓΑ χαρτ/μου ........

Προκαταβολή ..........

· ·  Προσθ. φ όρος....

··  Προστ. χαρτ/μου

Σύνολο ..................

Αριθ. διπλοτ.............
Ολικά Δόσεις

Τρόπος
πληρωμής

Ο Επιμελητής Είσπραξης

ΠΟΣΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (100%)

Καθαρά κέρδη ...............................

Καθαρά κέρδη

.................................  χ1% = .........

Προστ. χαρτ/μου .... % = .........

ΟΓΑ 20% χαρτ/μου ... =  .........

••Σύνολο ......................................

Α.Χ.Κ................................................

Αριθ. διπλοτ....................................

Ο Επιμελητής Είσπραξης

• ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Έγινε έκΤιτωση για

ποσό .......................

Αριθ. ΤΑΦΕ ............

........................199 ...

Ο Ενεργήσας την 

έκπτωση

Οι ενδείξεις αυτές θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία. ··  Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. ΕΚΔΟΣΗ 1994



ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' -  Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Κ Ε Ρ Δ Ω Ν  Ή  Ζ Η Μ Ι Ω Ν

Ακαθάριστα έσοδα χρήσης ...................................................................................... .............................................

• Κέρδη χρήσης με βάση τα βιβλία και στοιχεία ....................................... :......................................................

• Ή  ζημίες χρήσης ................................................................................................................................................

Προσθέτονται: 1. Φόροι που δεν εκπίπτονται ........................................................................................

(Σε περίπτωση ζη- 2. Ποσό αποσβέσεων που εκπέσθηκε πλέον των νομίμων........................................

μιών οφαιρούνται) 3. Πρόσθετοι φόροι -  προσαυξήσεις -  πρόστιμα ΚΒΣ................................................

4. Μισθοί και λοιπές απολαβές εταίρων-μελών...........................................................

. . 5. Δαπάνες Ε.Ι.Χ. αυτ/των που δεν αναγνωρίζονται γιά έκπτωση............................

6. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται γιά έκπτωση........................................

7. Δαπάνες που αφορούν αφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. κατ' ειδικό

τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές ....................................................

Σύνολο κερδών 

ή Υπόλοιπο ζημιών

·· 1. Ελάχιστο ποσό εισοδήματος από υπαγόμενες στα αντικ. κριτήρια εμπορικές δραστηριότητες 

■■ 2. Κέρδη βιβλίων και στοιχείων από υπαγόμενες στα αντικ. κριτήρια εμπορικές δραστηριότητες 

·■ 3. Ζημίες βιβλίων και στοιχείων από υπαγόμενες στα αντικ. κριτήρια εμπορικές δραστηριότητες 

■■ 4. Διαφορά ποσών κωδ. 260 μείον 261 ή σε περίπτωση που στον κωδ. 262 έχει αναγραφεί ζημία

το  άθροιομα των ποοών των κωδικών 262 και 260 ............................................................................

■· 5. Άθροισμα ποσών κωδικών 250 και 263 (κέρδος) ....................................................................................

■· 6. Διαφορά ποσών κωδικών 263 μείον 255. Αν ο κωδ. 255 είναι μεγαλύτερος του κωδ. 263 η δια

φορά γράφεται στον κωδ. 265 (ζημία). Αν ο κωδ. 263 είναι μεγαλύτερος του 255 η διαφορά

γράφεται στον κωδ. 264 ...............................................................................................................................

Αφαιρούνται: 1. Υπόλοιπο καθαρών κερδών που μεταφέρθηκε από προηγούμενη χρήση ...........

(Σε περίπτωση ζη- 2. Κέρδη που απαλλάσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώ ς..............

μιών προσθέτονται) 3. Μερίσματα Α.Ε. ή κέρδη από συμμετοχές κτλ.........................................................

Κέρδη χρήσης ................ ......................

Ή ζημίες χρήσης ..................................

·** Μείον ζημίες προηγούμενων χρήσεων .........................................................................

Κέρδη χρήοης μετά φορολογική αναμόρφωση.............................................................

Ή ζημίες μετά φορολογική αναμόρφωση .....................................................................

|20θ|

2 0 5 1

210

215

220

225

230

235

240

245

[ϋ§
255

260

|~2βΤ
262 ]

¡263

264

265  

275  

1280 

1285 

290 

[2 9 5  

300 

305 

310

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΝΟΜΩΝ :
1. Αφορολόγητο ποσό γιά επενδύσεις που έγιναν με το ν.δ. 4002/1959 ......................................

2. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το ν. 289/1976 .........................................

3. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το ν. 1262/1982 ........................................

4. Αφορολόγητο ποσό για νέες στη χώρα επενδύσεις ν. 1892/1990 ...........................................

5 ......................................................................................................................................................

6 .......................................................................................................
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ

314

3 1 ?

3 1 ?

3Ϊ7
318 

1319

320

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' -  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση

Ιδιόχρηοη .............................

Σύνολο ................................

(επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων)
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

400 405

410 415 V

420 425

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' -  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Τόκοι, τοκομερίδια κτλ. και μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες)

Α/Α
Προέλευση εισοδήματος

Περίοδος
ισολογισμού

Χρονολογία
κτήσης

Ανάλυση Εισοδήματος

Ανώνυμη Εταιρία κτλ. ή χρεώστης ΕΙΔΟΣ Καθαρό ποσό Φόρος που 
παρακρατήθηκε

1

2

3

Σύνολο ........................................................................................................................ 429

Εισοδήματα του πίνακα αυτού που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η' 430
* Αν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα γραφούν τα κέρδη ή η ζημία του ισολογισμού.Αν τηρεί βιβλία Α' ή Β’ κατηγορίας τα κέρδη ή η ζη

μία (όπου αναγνωρίζεται) Δ',Ε’ και Ζ' κατηγορίας.
* *  Συμπληρώνονται μόνο από τις εταιρίες κτλ. που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και υποβάλλουν έντυπο Ε10.

" *  Δεν αφαιρούνται ζημίες που προέκυψαν από ισολογισμούς ή διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν ή έληξαν, αντιστοίχως μέχρι και 31 12 1991
95



ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ' Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α  Α Π Ο  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Ε  Ο .Ε . ,  Ε .Ε . ,  Ε Π Ε .  Κ Τ Λ .

Α/Α Επωνυμία -  Νομ. μορφή Διεύθυνση Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Διαχ. περίοδος
Συνολικά καθαρά κέρδη 

(Φορολ/μενα και απαλ/μενα) 
που αναλογούν στην 

εταιρία κτλ.

Ποσοστό 
ουμμετοχ. %

Σύνολο 434 ' -r‘ ·'' ■-·'
Εισοδήματα του πίνακα αύτου που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η' 435 i··.:

ΠΙΝΑΚΑΣ Η’ -  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ

Κέρδη (από κωδ. 320 Πιν.Δ')

Ή Ζημίες (από κωδ. 320 Πιν. Δ’)

Προσθέτονται: (οι πιο κάτω ενδείξεις 1,’ 2, και 3 συμπληρώνονται μόνο από όσους τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας ΚΒΣ) 

(Σε περίπτωση ζημιών αφαιρούνται)

1. Καθαρό εισόδημα από ακίνητα (από Κωδ. 425 Πιν. Ε ) ....................................................................................................

2. Καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες που φορολογείται στο όνομα της εταιρίας κτλ. (από κωδ. 430 Πιν. ΣΤ') ....

3. Καθαρό εισόδημα από εταιρικές κτλ. συμμετοχές (αλλοδαπής. Δ.Χ. αυτ/τα κτλ.) ........................................................

Αθροισμα (ή υπόλοιπο)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ :

c) 1ου ομορ. εταίρου: (από κωδ. 500) ....... .......... χ1/2=......... .........  χ ποσ. συμ/χής ................. %
β) 2ου »  »  : ( >> >> 500) ........ ......... χ1/2=.......... .......  %
γ) 3ου »  »  : ( »  »  500) ........ ......... χ1/2=.......... .......  %

505

506

507

Συνολικά φορολογητέα κέρδη .... 

Ή  ζη μ ίες ........................................

500

510

515

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Φορος συνολικών φορολογητέων κερδών και συμπληρωματικός φόρος: (από κωδ. 117 Πιν. Γ') .............

Μείον φόροι που παρακρατήθηκαν κτλ. (από κωδικούς 125 και 130 Πιν. Γ, εκτός φόρου αλλοδαπής) ..

Προκαταβολή φόρου ..................................................................................................................................................

χ 1/2

520

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΦΜ ή Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

ΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ/ΜΕΛΗ (Σεπερίπτωση ζημίας δεν συμπληρώνεται ο πίνακας αυτός)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΧ/ΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
(από κωδ. 505 -  507 

Πιν. Η')

ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΚΤΛ.
(1)

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥ 
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

(2)

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 
ΚΕΡΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΛΩΝ 
(3)= (1)—(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 .
' : ■ ■' ^\■Vί■;ír;μ( - ΣΥΝΟΛΟ

S6



(Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από τρεις δικαιούχων, κατ' αρχήν, επιχειρηματικής αμοιβής)

Δηλώνω ότι οι ομόρυθμοι εταίροι, φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής που θα λάβουν επιχειρηματική αμοιβή είναι οι ακόλουθοι:

. . Επώνυμο Όνομα . Όνομα πατέρα ή συζύγου

Α....................................................................  ..............................................................  ...............................................................

Β.................................................................... ..............................................................  ...............................................................

Γ.................................................................... ............................................................... ...............................................................

....................... 199...
Ο ΔΗΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 18' Δ Η Λ Ω Σ Η  Ν Ο Μ Ι Μ Ο Υ  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ  Ε Τ Α Ι Ρ ΙΑ Σ  Κ Τ Λ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ’ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ*

3 υπογεγραμμένος............................................................................................................................................................. δηλώνω, με την παρούσα ανέκκλητη δήλωσή μου,

>τι συμμετέχω ως διαχειριστής-εταίρος σε Ε.Π.Ε. ή ως ομόρρυθμος εταίρος σε άλλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. στις ακόλουθες εταιρίες:

' Γ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

;αι θα λόβω επιχειρηματική αμοιβή από την

................ 199...
Ο ΔΗΛΩΝ

) υπογεγραμμένος ............................................................................................................................................................  δηλώνω, με την παρούσα ανέκκλητη δήλωσή μου,

ιτι συμμετέχω ως διαχειριστής-εταίρος σε Ε.Π.Ε. ή ως ομόρρυθμος εταίρος σε άλλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. στις ακόλουθες εταιρίες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

αι θα λάβω επιχειρηματική αμοιβή από την

................ 199...
Ο ΔΗΛΩΝ

) υπογεγραμμένος ............................................................................................................................................................  δηλώνω, με την παρούσα ανέκκλητη δήλωσή μου,

τι συμμετέχω ως διαχειριστής-εταίρος σε Ε.Π.Ε. ή ως ομόρρυθμος εταίρος σε άλλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. στις ακόλουθες εταιρίες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

αι θα λάβω επιχειρηματική αμοιβή από την

.......... 199...
Ο ΔΗΛΩΝ

δεν επαρκεί ο χώρος των βεβαιώσεων για τις συμμετοχές σας, υποβάλετε για τις επιπλέον όμοια δήλωση.

Γ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ :

·* ι Οι υπόχρεοι που αναιρέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, που δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων ή τηρούν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του 
,Σ., των οποίων ο προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματός τους γίνεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, υποχρεούνται οι ίδιοι να συμπληρώσουν 

«ήλωση αυτή με βάση το ποσό που προκύπτει από τα κριτήρια αυτά.
«  Οι υπόχρεοι που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια υποχρεούνται να συνυποβάλλουν με τη δήλωση αυτή, μεταξύ άλλων και το έντυπο Ε10 με συμπληρωμένες 

; τις ενδείξεις αυτού, κατά περίπτωση.
Ο υπολογισμός της επιχειρηματικής αμοιβής και η κατανομή των κερδών, για τις επιχειρήσεις που φορολογούνται με βάση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος 
προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων, θα γίνει με βάση τα συνολικά φορολογητέα κέρδη του πίνακα Η ', όπως αυτά διαμορφώνονται με το ελάχιστο αυτό ποσό

■δήματος.
Για τους υποχρέους που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, η δήλωση αυτή δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, εάν με την υποβολή της δεν καταβληθεί και 

ιοβλεπόμενος από την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν.2238/1994 φόρος στο εισόδημα που προκύπτει με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.

Ή



(αντίγραφο)ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ.

Προς τη Δίρ.Υν^'^Υ 
ΤΟΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ;'·ΐ;.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ (φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προοώπων)ΠΡ1Ν ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

0 Ί 1

Α.Φ.Μ.

I I__I Ο__Ι_

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

012
ΕΙΔΟΣ

I
013

ΑΡΙΘΜΟΣ

I ι I ι ι ι I ι

014

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ' Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ (φϋσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων) ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

0 15
ι

Α.Φ.Μ.

Δ__I__Ι_1_

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
* "

016 *■ ; . ; ι .... 017 *  . .

ΤΑΥΤΟ
ΤΗΤΑ

018

020

ΕΙΔΟΣ
019

ΑΡΙΘΜΟΣ

I I I 1 I I I I
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

;ο:η
ιϋΞ ύ

ΕΠΩΝΥΜΟ ' Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ 022 ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ' Η ΣΥΖΥΓΟΥ 024 ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (κεντρικού ή έδρας)

"ι I
I ΟΔΟΣ -  ΑΡΙΘΜΟΣ Ή  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ -  ΧΩΡΙΟ 032

ΤΑΧΥΚΩΔ 

__I__I_
ΠΟΛΗ Ή  ΕΠΑΡΧΙΑ

034
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

I I I I I 1
035

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΧ 
I I I

λΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Σε περίπτωση μεταβολής συμπληρώστε ξανά όλες τις δραστηριότητες κατά σειρά σημασίας)

,.,'Ρ ΙΟ  . . . .  

...,Υ ΤΕ Ρ Ο  .

, , Ι Ι Ι Ι Λ  . . .

041

042
.3__I__Δ

ΚΑΔ* 

Λ__ I__ !__
ΚΑΔ*

J__I__1_

, ΔΡΛΣ1ΗΡΙΟΤΗΤΑ

1 ΝΑΙ

2 ' ΟΧΙ

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΥΠΑ
ΓΟΝΤΑΙ ΣΕ Ρ-Φ.Κ·

051
1 ΝΑΙ

-2 ΟΧΙ’

ονιηο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

053
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-
ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

ί· I I
054

ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

.1 . 1 I

055
ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΟΥ Ν.Π. Ή  ΚΟΙΝ/ΞΙΑΣ

I I ι I _1_

-Μ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:
1

1 ΝΑΙ

2 ΟΧΙ
057

ΑΠΟ
ΚΤΗ
ΣΕΙΣ

1·; ΝΑΙ
058

ΥΠΟΧΡΕΩ- 
■ ΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙ
ΡΕΤΙΚΑ

059
ΠΑΡΑ-

ΔΟ-
ΣΕΙΣ

;  χ ΐ .ναι:

2;· ΟΧΙ γ ι  >ί ; 2 ■ Ζ - ΟΧΙ

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ:

060
ΣΥΝΕΧΏΣ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ

■ ΙΟΥ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ άρθρου 11 §5 Ν. 1642/86 (πωλήσεις εξ αποστάσεω ς);

1 ΣΤΗΝ.,·.
ΕΛΛΑΔΑ ςΜτοο

ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡ
ΜΑΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΟΥΞΕΜ
ΒΟΥΡΓΟ

ΟΛΛΑΝ
ΔΙΑ

ΠΟΡΤΟ
ΓΑΛΙΑ

2 ΣΕ ΑΛΛΟ · 
Κ.Μ.- "

ΒΕ Τ 8 ■,ΌΕ ρκ ΘΒ. ΙΕ ΕΞ ΙΤ ι.υ Ν1_ ΡΤ

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α.

¡ 0 7 1 072
ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΠΡΟΑΙΡ/ΚΗ

>■ 2 α
073

ΤΕΚΜΑΡΤΟ

■ Σ ' :

ΠΡΑΚΤ. ΤΑΞ.

.3 Ξ

ΚΑΠΝ. ΠΡΟ.

5;. 6  ί
074

081 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αντιπροσώπου Νομίμου εκπροσώπου [*2/

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

_ ί ___ 1___
083

ΕΙΔΟΣ

___
084

ΑΡΙΘΜΟΣ

— 1 1 1 1 1 1 1 1

Αντικλήτου [_Φ Διαγραφή 4

Α.Φ.Μ.

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘ. Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΟΡΙΟ
087

ΤΑΧΥΚΩΔ

I I I 088

085

ΠΟΛΗ ■ Η ΕΠΑΡΧΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
089

_ ι _ _ ι ____ ί .
ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ. 

I I
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ: (Συμπληρώνονται μόνο όταν η πιο πάνω δραστ/τα είναι ατομική και ασκείται από τη σύζυγο)

Α.Φ.Μ.

I ι I Δ__I__Δ

• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

092
ΕΙΔΟΣ

1
093

ΑΡΙΘΜΟΣ

1 1 I__ 1 1 1 1 1

096
ΟΝΟΜΑ

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
094

ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ.-

Ι Χ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ

ΓΡΑΦΗ 097

ιραγωνα με τον αστερίσκο!*) συμπληρώνονται οπό τη Δ.Ο.Υ. ,ε Κ Δ Ο Σ Η  Ιϋ ΰ 3  0 02 ·ω .Γ Ι.Λ





ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

J ____L
ΕΤΟΣ 
___I__

]__1__Ι__I__I__I__I__I__L

Βεβα ιώ νετα ι ό τι ο πιο κάτω τρορολογούμενος:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(συντάσσεται σε ένα (1) ή τρία (3) αντίτυπα)

ΕΠΩΝΥΜΟ' Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Η ΣΥΖΥΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Α.Φ.Μ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 1 1 1 1 1 1
ΕΙΔΟΣ 

-  1__
ΑΡΙΘΜΟΣ

. J_L. .1. 1. 1 1 1 1
ΜΕΤ/ΛΗΣ - ΜΕΤ/ΞΗΣ 

1 1 1 1 1
Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Ή  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ ΤΑΧΥΚΩΔ 

J__ I__ I I
ΠΟΛΗ Ή  ΕΠΑΡΧΙΑ

-  Υπέβαλε δήλωοπ για τ ις  παρακάτω μεταβολές : 
α) ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ.· "

1 A Β Γ

β) ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. "  '

δ) θα ενεργούνται ενδο
κοινοτικές συναλλαγές;

Αποκτήσεις;

Παραδόσεις;

ΟΧΙ

οχι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚ ΤΑ- ΚΑΠΝ. ΠΡΟ. ΑΠΑΛ/ΝΟΝ ΑΓΡΟΤΟΝ

1 ' 2 3 4' 5' .6
τΠΟΧΡ/ΚΜ ΠΡ0Α1Ρ/ΚΗ

1 2

γ) Παρέχεται δικαίωμα 
έκπτωσης του Φ.Π.Α.;

1 ΝΑΙ

2 ΟΧΙ

ε) ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Οφειλόμενα 
τέλη χαρτοσήμου 

Αριθμός και ημερομη
νία αποδεικτικού κα
ταβολής των τελών

ι I ι__L x
Ο παραλαβών φορολογούμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Εκδότης ...................

............................199. ......................................

Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ Για είσπραξη δρχ.

Εισπράχθηκαν

δΡΧ·

199. .

Ο εκδότης

.............................. 199 .

Ο Διαχειριστής Δ.Ο.Υ.

\ν δεν οφ είλοντα ι τέλη  χαρτοσήμου υπ ογράφεται μόνο από τον Προϊστάμενο ΔΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1993 0 02 Μ -Φ .Π .Α .

«

io o



ΟΔΗΓΙΕΣ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ι . Το έντυπο της δήλωοης Μεταβολών - Μετάταξης χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να δηλωθεί από πρόσωπο, που είναι ήδη κάταχωρημένο στο Μητρώο της Υπηρεσίας, οποιοδήποτε μεταβολή 
uov στοιχείων, που αφορούν οι ενδείξεις αυτού του εντύπου, θεωρείται μεταβολή και η προαιρετική ή υποχρεωτική μετάταξη σε άλλο καθεστώς Φ.Π.Α. (εκτός από τη μετάταξη από το καθεστώς 
αγροτών στο κανονικό, που δηλώνεται με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών)'...“.:. .‘ΐ "

Για το σκοπό αυτό, συμπληρώνονται πάντοτε οι ενδείξεις των κωδ. αριθ. 011 έως και 014; με τα στοιχεία των οποίων ο Η/Υ πραγματοποιεί την αναγνώριση του δηλούντα, καθώς και η ένδειξη 
,Ίϋ την ημερομηνία μεταβολής ή μετάταξης του κωδ. αριθ. 053. ^

Από τις υπόλοιπες ενδείξεις, συμπληρώνονται μόνο αυτές που έχουν μεταβληθεΐ όλα τα στοιχεία τους ή μερικά από αυτά. ’ -
Προϋπόθεση φυσικά για την υποβολή της δήλωσης μεταβολών, αποτελεί η συνέχιση της ύπαρξης του δηλούντα, έστω και υπό διαφορετική νομική μορφή. Όταν π.χ. μια Ο.Ε. μετατρέπεται σε 

Ε.Ξ, θα υποβάλλει δήλωση μεταβολών. Αντίθετα σε συγχώνευση επιχειρήσεων θα υποβάλλεται απ' αυτές δήλωση παύσης εργασιών. Ό ταν π.χ. δύο ομόρρυθμες εταιρίες αυγχωνεύονται και 
εμφανίζονται με τη μορφή Α.Ε., η οποίο συνεχίζει τη δραοτηριότητά τους, για μεν την Α.Ε., πρέπει να υποβληθεί δήλωση έναρξης, για δε τις Ο.Ε. δήλωση παύσης εργασιών.·'
Δήλωση παύσης εργασιών θα υποβάλλει και επιχείρηση που απορροφάται από άλλη, ενώ δήλωση μεταβολών θα υποβάλλεται από αυτήν που απορροφά άλλην. Για πώληση, συγχώνευση, εισφορά 
κλπ μέρους επιχείρησης υποβάλλεται δήλωση μεταβολών. , 11 *· ' ' '

Υπογραμμίζεται, ότι δε διαφοροποιείται η νομική υπόσταση του δηλούντα όταν αλλάζει όνομα, επώνυμο, ή τροποποιεί την επωνυμία του. '*
Δήλωση μεταβολών υποβάλλεται επίσης οπό: α) τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του όρθρου 33 και β) τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα στο ΦΠΑ, εφ ' όοον οι προηγούμενοι 
έχουν ήδη με προγενέστερη δήλωση έναρξης εργασιών .τους λάβει ΑΦΜ, γ) τους υποκείμενους στο ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και μόλις στην τρέχουσα περίοδο 
οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις υπερβούν τα 2.500.000 δραχμές ή ανεξάρτητα από ποσό εφόσον τα πρόσωπα αυτά επέλεξαν τα ίδια οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις να φορολογούνται στην 
Ελλαόα. Στην πρώτη περίπτωση κάθε φορά που οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις στην τρέχουσα χρονιά υπερβαίνουν τα 2.500.000 δραχμές θα πρέπει και στην επόμενη χρονιά οι αποκτήσεις 
ουτές να φορολογούνται στην Ελλάδα. Στη δεύτερη-περίπτωση η δήλωση μεταβολών πρέπει νο υποβληθεί μέχρι 10 ΙανουαρΙου και ιοχύει τουλάχιστον για δύο διαχειριστικές περιόδους.
Το πρόσωπα αυτά με δήλωση μεταβολών θα δηλώνουν και την παύση της φορολόγηοης των ενδοκοινοτικών τους αποκτήσεων στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι 
πς 10 Ιανουάριου του έτους που ε ίτε  δεν προβλέπεται η πραγματοποίηση των πράξεων αυτών σε ποαό άνω των 2.500.000 δραχμών, ε ίτε  αν μετά την πάροδο διετίας παυσουν να επιλέγουν τη 
φορολόγποη των ενδοκοινοτικών τους αποκτήσεων στην Ελλάδα. . · * . · .

2. Οι ενδείξεις ίου εντύπου συμπληρώνονται πάντοτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα (χειρόγραφα ή-γραφομηχανής) χωρίς συντμήσεις.
Το έντυπο της δήλωσης, συμπληρώνεται με τη χρήση χημικού χάρτη (καρμπόν) και υπογράφεται οπό τον δηλούντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
0. Αφού συμπληρωθεί υποβάλλεται απο τα ανωτέρω πρόσωπα στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος της έδρας ή του κεντρικού, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

ι.ην πραγματοποίηση της μεταβολής, 
s. Οι ενδείξεις με τον οοτερΙσκοΟ συμπληρώνονται από τη Δ.Ο.Υ,
5. Σης ενδείξεις που αφορούν -ημερομηνία·, σημειώνονται αριθμητικά η ήμερα, ο μήνας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους (π.χ. 12/04/93).
6. Το λευκά τετ/δια που βρίσκονται κάτω από τα γράμματα Α,θ (ΦΥΛΟ)-1 ,Α,Β,Γ, (ΒΙΒΛΙΑ) και δίπλα από τους αριθμούς 1, 2 ,3 ,4  κ.τΑ. συμπληρώνονται διαγραμμίζοντας με X ένα από τα τετρ/δια 

.jTü περίπτωση.
7. Καιά την υποβολή της δήλωοης, χορηγείται βεβαίωση από χπ ΔΟΥ η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της έναντι οιουδήποτε τρίτου.

11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ '

Στ»ς ενδείξεις: Δ.Ο.Υ. και ΤΟΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ, αριστερά των κωδ. 001« 002 γράφετοι η υπηρεσία στην οποία υπάγεται (ως τώρα) το κεντρικό ή η έδρα της επιχείρησης.
Επί μεταφοράς της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησης, στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ,Ο.Υ. η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρχική Δ.Ο.Υ. (παλιά) και όχι στη νέα. Η παλαιό Δ.Ο.Υ. και

ΤΟΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ θα γραφούν λεκτικά αριστερά των κωδ. 001, 002 ενώ η ΔΟΥ και ΤΟΓΣΓΡΑΦΕΙΟ στα οποία μεταγράφεται η επιχείρηση αριστερά των κώδ. 003, 004..

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
.U. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ), 
j  11 Α.Φ.Μ. ' · . · · . ' ·

Στο πλαίσιο του κωδικού 011 σημειώνεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που χρησιμοποιεί - ή, σε περίπτωση αλλαγής, αυτόν που χρησιμοποιούσε ως τώρα ο δηλών.
J 12-013 TAYTOTHTA '

Πμακειμένου για ατομική επιχείρηση στον κωδ. αριθ. 012, γράφονται τ ’ αρχικά γράμματα του είδους της ταυτότητας, όπως σημειώνονται στον πιο κότω πίνακα:

Α.Τ. για τις ταυτότητες Πολιτών(αστυνομικές) ΛΙ. • » • · Λιμενικού
ε.ι. , , - Στρατού π.ι; - * · ’ · • Γίυροσβ. Σώμοτος
Π.Ν. . . . Πολεμ. Ναυτικού ΔΙ. • ·Λ · • Διαβατήρια
Π.Α. y Πολεμ. Αεροπορίας Κ.Α. • • Κέντρου αλλοδαπών
ε.Α. y . · Ελλην. Αστυνομίας Χ.Τ. γιο όσους δεν διαθέτουν ταυτότητα

Σταν κωδ. αριθ. 013, γράφεται το αρχικό γράμμα (όταν υπάρχει) και ο αριθμός της ταυτότητας όπό την αρχή του πεδίου (π.χ. |Γΐθ|3|9|5|2|2| 11). Στην περίπτωση όσων δεν έχουν ταυτότητα στη 
ujoii του αριθμού θα γραφεί ο αριθμός 999999999. · * \ · '· %
.•ινδικός 014 ’ · ·

Σιαν κωδ. αριθ. 014 γράφονται το επώνυμο και το όνομα.ή η επωνυμία του δηλούνχος. · ι

i  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ V
Στον πίνακα αυτόν γράφονται μόνο τα στοιχεία που μεταβάλλονται. Για τα υπόλοιπα στοιχεία δεν θα υπάρχει καμμιά ένδειξη.

,.άδικοί 015-035 ·
ι. Στον κωδ. αριθ. 015 γράφεται ο νέος ΑΦΜ σε περίπτωση που αυτός μεταβάλλεται. Τούτο συμβαίνει σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής μιας επιχείρησης, όταν π.χ. μία ΕΠΕ 

,.ειατρεπεται σε Α.Ε.
ι .  Στους κωό. 016 και 017 γράφεται η νέα νομική μορφή, όταν αυτή αλλάξει, σύμφωνα με τις νόμιμες κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

Γο λευκό τετραγωνίδιο δίπλα στον κωδ. 016 συμπληρώνεται επίσης κατά περίπτωση οπό τη ΔΟΥ, με την οντίστοιχη ένδειξη του Κωδ. 016 της δήλωσης έναρξης εργασιών, (π.χ. 6: για νομικό 
:;·οοωπο κερδοσκοπικό). ·  ·

λευκό τετρογωνίόιο δίπλα στον κωδ. 017 συμπληρώνεται επίσης κατά περίπτωση από τη ΔΟΥ, με την αντίστοιχη ένδειξη του κωδ. 018 της δήλωσης έναρξης (π.χ. 1: για τις Ο.Ε.).
Το νέα στοιχείο ταυτότητας γράφονται στους κωδ. 018, 019,020. Η αρχή που εξέδωσε τη  νέα ταυτότητα θα γραφεί στον κωδ. 020. -'

-i. Στους κωδ. 021-024 αναγράφονται η νέο επωνυμία ή επώνυμο, άνομα, πατρώνυμο και τίτλος, εφόσον ουτά μεταβάλλονται.
ΰ. Σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης συμπληρώνονται τα στοιχεία της νέας στους κωδ. 031-035. ·■ ·■ ■ ·■» · ·“  ·· ·· · '

,ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ · ‘
Αν τα αντικείμενα δραστηριότητας μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο (έναρξη νέου αντικειμένου δραστηριότητας ή μεταβολή ή διαγραφή δηλωθέντος), τότε περιγρόφονται στο σύνολό τους, 

¡.εξορτητα αν ουτό ασκούνται και μέσω un/των. ν
•..πληρώνονται δηλαδή ξονά όλες οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση κατά σειρά αξιολογικής τους σημασίας. Αν για παράδειγμα επιχείρηση που λειτουργεί με ανπκείμενοίδραστηριότη- 

·..·.; ξενοδοχείο - μπορ αρχίζει να αοχολείτα» και με κλάδο εστιατορίου, που προβλέπει ότι θα έρχεται δεύτερος από πλευράς εσόδων θα γράψει:
;YPiO: Ξενοδοχείο, ΔΕΥΤΕΡΟ: Εστιατόριο. ΛΟΙΠΑ: Μπάρ.

ι \ αξιολόγηση της κατάταξης, γίνεται πάντοτε με τον προβλεπόμενο κύκλο εργασιών. Υπογραμμίζεται πως, αν η μεταβολή επηρεάζει τα αντικείμενα δραστηριότητας κάποιου υποκ/τος, τότε αυτή 
,.επει να δηλωθεί και στον ομώνυμο πίνακα για τα υποκ/τα.
:;0-052 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ IΤ Ο  ΦΠΑ * Η ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΣΕ Ε.Φ.Κ.
Σε περίπτωση που μεταβάλλεται η δραστηριότητα της επιχείρησης έτσι που ενώ παλαιό όλες οι πράξεις της επιχείρησης δεν υπάγονταν στο ΦΠΑ ε*ώ τώρα ορισμένες υπάγονται, στον κωδ. 050 

.¡.πληρώνεται με διαγράμμιση ΝΑΙ, αντίθετο αν τώρα όλες δεν υπάγονται στον κωδ. 050 συμπληρώνεται ΟΧΙ. Αν ο δηλών αρχίσει την πραγματοποίηση πωλήσεων αγαθών που υπάγονται σε ειδικό 
•ypo κατανάλωσης (κοπνοβιομηχανικα. πετρελαιοειδή, αλκοολούχα) στον κωδ. 051 συμπληρώνεται με διογράμμιση ΝΑΙ, διαφορετικά συμπληρώνεται ΟΧΙ. Αν συμπληρώσατε ΝΑΙ στον κωδ. 051 
¿ειδικεύστε τα αγαθά, διαγραμμίζοντας με X το αντίστοιχο τετραγωνίδιο του κωδ. 052.
·:ά-054-055 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

ι Η ενδειξη για την ημερομηνία -Μετοβολής ή Μετάταξης· (κωδ. 053) συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση υποβολής αυτής της δήλωσης.
2. Η ένδειξη για την ημερομηνία «Ληξης της Διοχ/κής Περιόδου», συμπληρώνεται μόνο όταν αυτή μεταβάλλεται Π.χ. όταν πρόκειται: α) Για την πρώτη διαχ/κή περίοδο, λόγω μετάταξης σε Γ ’ 

_ιΐϊ|γ. βιβλίων του Κ.Β.Σ. β) Για την κανονική διαχ/κή περίοδο που με απόφαση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. μετατέθηκε ο χρόνος λήξης της και γ) Για υποκαταστήματα κτλ. αλλοδαπής επιχείρησης 
,^εδαπής στην οποίο συμμετέχει αλλοδαπή κατά ποσοστό 51% τουλάχιστο που έχουν το δικαίωμα να κλείνουν διαχείριση την ίδια ημερομηνία που κλείνει η αλλοδαπή.
j .  Η ενδειξη για την ημερομηνία λήξης της διάρκειας του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας μπορεί να μεταβληθεί λόγω παράτασης ή σύντμησής της, οπότε στο πλαίσιο με τον κωδ. αριθ. 

; ·5 γράφεται νέσ ημερομηνία. Αν ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται με τη μεταβολή δεν είναι συγκεκριμένος αλλά αόριστος, τότε και στις έξι (6) θέσεις του πλαισίου σημειώνεται και από ένα 
: ενικό (0/0/0/0/0/0). ■ ν ■ · · 'ι

jü-059 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ : ■ '■ ;
Αν ο δηλών προχίΟεται νο αρχίσει ή σταματήσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα διαγραμμίσει τον κωδ. 056-1 ή 2 αντίστοιχα.
;.ικά κάθε υποκείμενος oto φόρο, με εξαίρεση όποιον δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του και-τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33, εφόσον προτίθεται να 
_νcργci ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παροόόσεις θα διαγραμμίσει αντίστοιχα τα τετραγωνίδια των κωδικών 057-1 ή 059-1 (ΝΑΙ). Σε περίπτωση δε που διενεργούσε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις

jñ *



»¡όόοεις και προτίθεται να παυσει να διενεργεί θσ διαγραμμίσει αντίστοιχα τα τετραγωνίδια των κωδικών 057*2 ή 059*2 (ΟΧΙ). Επίσης σε κάθε περίπτωση που θα αρχίσει να διενεργεί 
,ινοιικές αποκτήσεις θα διογρομμίοεπον κωδ. 058-1 (υποχρεωτικά).
υποκείμενος στο φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 και κάθε μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο θα διαγραμμίσει αντίστοιχα του 
. JC 059-1 ή 2 αν πρόκειται να ξεκινήσει ή σταματήσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών παραδόσεων, μόνο εφόσον οι ενδοκοινοτικές του αποκτήσεις φορολογούνται οτο εσωτερικό. Για τις 
. ι\Ό πκές τους αποκτήσεις όμως (εκτός από καινούργια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης), μόλις αυτές υπερβούν στην τρέχουσα χρονιά τα 2.500.000 
„-ς θα διαγραμμίσουν τον κωδικό 057-1 (ΝΑΙ) και 058-1 (υποχρεωτικά), ενώ αν απλώς επέλεξαν, αν και δεν είχαν υποχρέωση να φορολογούνται στο εσωτερικό, θα διαγραμμίσουν τους κωδ. 
και 056-2 (προαιρετικό). Όλοι οι παραπάνω αν πούοουν να διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις θα διαγραμμίσουν τον κωδ. 067-2. Ειδικότερα για τους χρόνους υποβολής της δήλωσης 
κατά περίπτωση βλέπε οτο τέλος της παραγράφου 1.2 του μέρους I (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) των οδηγιών αυτών,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ * . . '
,'ρίιπωοη μεταβολής του τρόπου άσκησης της δραστηριότητας, διαγραμμίζεται με X ένα από τα τετραγωνίδια 1 ή 2 ή 3, που αφορό η μεταβολή. Π.χ. αν η δραατπριότητα από εποχική 
.λλεται οε ουνεχή, διαγραμμίζεται το τετραγωνίδιο του αριθ. 1 με την ένδειξη ·ΣΥΝΕΧΩΣ·." .' ;*·/.· , (·
.2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ' *
.οκείμενος οτο φόρο που ενεργεί παραδόσεις αγαθών, (με εξαίρεση τα καινούργια μεταφορικά μέσα, όσα εγκαθίστανται ή συναρμολογούνταΓεκτός Ελλάδας και όσα υπάγονται σε ειδικό 
ατανάλωσης), που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από αυτόν ή τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του από την Ελλάδα σε' άλλο κράτος - μέλος (πωλήσεις εξ αποστάσεως) προς: α) αγρότες 
.,κού καθεστώτος, (3) υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου γ) μη υτιοκέίμενα οτο φόρο’ νομικά πρόσωπα, εφόσον, αυτοί δεν φορολογούνται για τις ενδοκοινοτικές τους 
οεις οτο εσωτερικό, της χώρας τους (είτε γιατί αυτές δεν υπερέβησαν στη προηγούμενη ή στην τρέχουσα χρονιά το κατά περίπτωση όριο, ε ίτε γιατί δεν ’επέλεξαν κάτι τέτοιο) και δ) 
ιποτε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, και εφόσον ε ίτε  οι παραδόσεις αυτές υπερβαίνουν κατά κράτος - μέλος (κ.μ.) τα 23.400.000 δρχ.' (ή 8.200.000 για τα κράτη που'εφαρμόζουν 
• όριο) είτε επέλεξαν οι Ιδιοι να φορολογούνται οε άλλα· κ.μ. διαγραμμίζουν τον κωδ. 061-2.’ Σε αντίθετη περίπτωση διαγραμμίζουν τον κωδ. 061-1. Αν οι πωλήσεις εξ αποστάσεως του 
.ενου προς ορισμένα κ.μ, υπερβαίνουν τα παραπάνφ’όρια ή αν επιλέζει για ορισμένα κ.μ. να φορολογούνται οι παραδόσεις του οε αυτά και για άλλα στην Ελλάδα, θα διαγραμμίσει και τους 
;,,-;ους 061-1 και 061-2 και στον κωδ. 062 θα διαγραμμίσει με X τα άλλα κ.μ. στα οποία οι πωλήσεις αυτές θα φορολογούνται εκεί. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των κ.μ. πρέπει στη 
να γίνεται εξαρχής επανακαθορισμός τους. Αν οι πωλήσεις εξ αποστάσεως προς όλα τα κ.μ. υπερέβησαν τα παραπάνω όρια ή αν επιλέξει οε όλα τα άλλα κ.μ. να φορολογούνται οι πωλήοεις 

κεί θα διαγραμμίσει τον κωδ. 061-2 και όλα Τα κ.μ. του κωδ. 0 6 2 ., ' Γ' V  1
2 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ. .... ' ’ ■ ■ '
δείξεις Α,Β,Γ του κωδ. αριθ. 071 αφορούν τις κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ο αριθ. Ί  δηλώνει τη νόμιμη απαλλαγή του δηλούντος από την τήρησή τους. Αν ο δηλών μεταταγεί προαιρετικά 
,εριι κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. ή σε κατώτερη ή στους απαλλασσομένους, εφ ’ όσον έχει τέτοια ευχέρεια από το Νόμο, τότε διαγραμμίζει με X ένα από τα τετραγωνίδια που είναι κάτω από 
.3,Γ ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και το τετραγωνίδιο του αριθ. 2 του κωδ.Ό72 με την ένδειξη «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ», ·'
ϋηλών μετατάσσεται υποχρεωτικά σε ανώτερη κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. ή από τους απαλλασσόμενους στην τήρησή τους ενταχθεί σε μία από τις πιό πάνω τρεις (3) κατηγορίες, διαγραμμίζει 
α οπό τα τετραγωνίδια που αναφέρθηκαν ανωτέρω, καθώς και το τετραγωνίδιο του αριθ. 1 του κωδ. 072 με την ένδειξη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ».
I ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ. . . .  ................. 1 *;"

είμενος στο ΦΠΑ που είναι ενταγμένος ο' ένα από τα καθεοτώτο Φ.Π.Α. και μετατάσσεται σ' όλλο καθεστώς υποχρεωτικά από το Νόμο ή προαιρετικά (με τη θέλησή του), διαγραμμίζει 
απο τα τετραγωνίδια των αριθ. 1-6 του κωδ. αριθ. 073, το οποίο αντιστοιχεί στο καθεστώς που μετατάσσεται, καθώς και ένα από τα τετραγωνίδια των αριθ. 1 ή 2 του κωδ. αριθ. 074,

, αν η μετάταξη είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Ο ανω τέρω  π ίνακας δ ε συμπ ληρώ νετα ι, αν το  σύνολο του α ν τ ικ ε ιμ έν ο υ  τη ς  δ ρ α σ τηρ ιό τη τα ς  μ ετα β λή θ η κε  και μ ετά  τη
λι"ι δεν υπ ά γετα ι στο Φ.Π.Α. . . . .  ............ .

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ- ■·
ο δηλών ορίσει η α ν τ ικα τα σ τή σ ε ι τον αντιπρόσωπο.ή νόμ ιμο  εκπρόσωπο ή α ντ ίκλη τό  του , η επισήμανση γίνεται με τη διαγράμμιση ενός από τα τετραγωνίδια 1 ή 2 ή 3 κατά 
un και συμπληρώ νονται όλες  οι ενδείξεις των κωδ. αριθ. 082-069 του σχετικού πίνακα, με τα στοιχεία του νέου'προοώπου,
παραμένει το αρχικό πρόσωπο, αλλά μεταβλήθηκε κάποιο από τα στοιχεία του, τότε δε συμπληρώ νονται όλες  οι ε ν δ ε ίξ ε ις  του πίνακα, αλλά μόνο εκείνη στπν οποία αναφέρεται
;λή. , ,
υς. αν ο υποκείμενος θέλει να διαγράψει τον αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίκλητό του χωρίς να ορίσει αντικαταστάτη, διαγραμμίζεται με X μόνο το τετραγωνίδιο του αριθ. 4 με 
¡ξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» του κωδ. αριθ. 081. Οι υπ όλο ιπ ες ε ν δ ε ίξ ε ις  παραμένουν κ εν ές .

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
w όπλούοα είναι έγγαμη γυναίκα και μεταβλήθηκε ένα οπό τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα που αφορούν το σύζυγό της, τότε δε συμπληρώνονται όλες οι ενδείξεις του πίνακα, αλλά 
jivri οτην οποία αναφέρεται η μεταβολή. Η υποκείμενη στο φόρο γυναίκα που δεν είχε συνάψει γάμο, αλλά στο μεταξύ παντρεύτηκε, συμπληρώνει όλες τις ενδείξεις του πίνακα με τα 
του συζύγου της. Αν ο σύζυγος δεν έχει Α.Φ.Μ. γράφονται μόνο το στοιχεία της ταυτότητάς του. Τέλος, αν ο γόμος λύθηκε (θάνατος, διαζύγιο) ή οι σύζυγοι βρίσκονται σε νόμιμη διάσταση, 
,ίζεται με X μόνο το τετραγωνίδιο του κωδ. 097, με'την ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ». Οι άλλες ενδείξεις δε συμπληρώνονται. .

Δ.’ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "  '
pe την ειδική κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται η επιχείρηση συμπληρώνεται, ο κωδ. αριθ. 099, διαγραμμίζοντας με X την ανάλογη περίπτωση.
.Ί ιοεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών πέραν του έτους μπορούν να δηλώσουν τούτο κοι αν ακυρώσουν και τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. θα απαλλαγούν μέχρις επανοδραστηριο- 
.ους από την υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΠΑ. Η επαναλειτουργία επιχείρησης που βρίσκεται σε αδράνεια δηλώνεται με νέα δήλωση μεταβολών.

Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ.
υπό τις περιπτώσεις που αναφέροντοι στους αριθ. 1 έως και 6 του κωδ. αριθ. 101 του ανωτέρω πίνακα, είναι αιτία μεταβολής της δραστηριότητας του υποκειμένου, τότε διαγραμμίζεται 
ιντίοτοιχο τετραγωνίδιο. Αν η αιτία δεν κατονομάζεται, διαγραμμίζεται η ένδειξη «ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ» η οποία πρέπει να χαρακτηριοθεΙ παραπλεύρως.
ερω αιτία μεταβολής εμφανίζεται: 1 . Επί αγοράς ολόκληρης επιχείρησης ή κλάδου της ή πώληοης κλάδου της επιχείρησης. 2. Επί απόκτησης, με κληρονομία, δωρεά, γονική παροχή, 
,ς ειιιχείρηοης ή κλάδου της και επί μεταβίβασης, με δωρεά ή γονική παροχή, κλάδου της επιχείρησης. 3. Επί εισφοράς ή επί συγχώνευσης ή επί μετατροπής ολόκληρου κλάδου της 
•ι,ς οε ιδρυόμενο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο. 4. Επί συγχώνευσης Α .ξ. ή ΕΠΕ βάσει του Νόμου 5261/1931 με το σύστημα τπς απορρόφησης, 
οεις για Α.Φ.Μ. του κωδ. αριθ. 102, γράφεται αντίστοιχα ο Α.Φ.Μ. του πωλητή ή κληρονομουμένου ή δωρητή κ.τ.λ.

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ; ·.
ιυενου να δηλωθεί νέο μέλος νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, συμπληρώνονται όλες οι ενδείξεις ενός από τους επί μέρους πίνακες του πίνακα ΣΤ* της δήλωσης, με τα στοιχεία 
. και διαγραμμίζεται με X του λευκό τετραγωνίδιο του κωδ. αριθ. 234, που είναι κάτω από τη λέξη «ΕΓΓΡΑΦΗ».

,υμπλήρωση των ενδείξεων του ανωτέρω πίνακο παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες: · · .,
ενοειξη «ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. γράφεται η Δ.Ο.Υ. εισοδήματος που φορολογείται το μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. . .
ενόειξη «ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΛΟΥΣ» διαγραμμίζεται με X ένα οπό τα τετραγωνίδια, με τους αριθμούς 1 μέχρι και 9, ανάλογο με τη νομική μορφή που έχει το μέλος που εγγράφετοι. 
ενόειξη «ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡ. ΕΤΑΙΡΙΑ» (που αφορά μόνο τις ετερόρρυθμες εταιρίες) διαγραμμίζεται το τετραγωνίδιο 1 ή 2 ανάλογα αν το μέλος της ετερόρρυθμης εταιρίας 
•ρυθμό ή ετερόρρυθμο.
>ειξη «ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» συμπληρώνεται για κάθε μέλος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο):. , · . . . ·
. μειαβάλλεται κάποιο στοιχείο του μέλους π.χ. το επώνυμο ή η επωνυμία, η δ/νση, η αρμόδια Δ.Ο,Υ. κ.τ..λ, συμπληρώνονται οι ενδείξεις τού πίνακα ΣΤ* μ ε τά  στοιχεία του μέλους κοι 
,εται με X το λευκό τετραγωνίδιο του κωδ. οριθ. 234 που είναι κάτω από τη λέξη «ΜΕΤΑΒΟΛΗ».
;, όταν διαγράφεται κάποιο μέλος, από τις ενδείξεις του πίνακα ΣΤ* συμπληρώνονται μόνο αυτές που αναφέρονται στονΆ.Φ.Μ., στην ταυτότητα, στο επώνυμο ή στην επωνυμία και στο 
ερα ή συζύγου του διαγραφομένου μέλους, ενώ παράλληλα διαγραμμίζεται με X το λευκό τετραγωνίδιο του κω&Ίύριθ. 234 που έίναι κάτω από τη λέξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ*.

Ζ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ρίπτωση ίδρυσης από το δηλούντα νέου καταστήματος με την έννοια των διατάξεων.του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ., συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα Ζ* και διαγραμμίζεται με X το 
:α>·ωνίδιο του κωδ. αριθ. 413, που είναι κάτω από τη λέξη «ΕΓΓΡΑΦΗ». . . ...
υμπλήρωοη των ενδείξεων του ανωτέρω πίνακο σημειώνονται το εξής: . ^
ενόειξη*με τον τίτλο «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ», γράφεται η κατηγορία του υποκαταστήματος (π.χ. αποθήκη, εργοστάσιο, κατάστημα χονδρικής ή λιανικής πώλησης κ.τ.λ.). 
νόειξη «ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ* σημειώνεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του υποκ/τος.
ειξη «ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπλπρώνετοι μόνο, αν στο υποκ/μα γίνονται .συναλλαγές, Αν δεν γίνονται συναλλαγές (π.χ,γιατί πρόκειται για αποθήκη πρώτων υλών, ο χώρος της 
ϋΤής παραμένει κενός).
ενόειξη, που αφορά τα βιβλία του υποκ/τος Α,Β,Γ, διαγραμμίζεται το. αντίστοιχο τετραγωνίδιο,· που είναι κάτω από τα.γράμματα αυτά,, μόνο αν υπάρχει υποχρέωση τήρησής τους στο 
νν οτο υποκ/μα γίνονται συναλλαγές, αλλά από τον Κ.Β.Σ. δεν επιβάλλεται υποχρέωση τήρησης βιβλίων, όπως οτην περίπτωση που οτο κεντρικό τηρ,είτοι βιβλίο αγορών και οτο υποκ/μα 
αγορές, αλλά μόνο πωλήοεις ή πρόκειται για υποκ/μα που δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση (π.χ. εργοτάξιο κατασκευαστικής επιχ/σης κ.τ.λ·), τότε διαγραμμίζεται το τετραγωνίδιο που είναι 

ο ν  αριθ. 1. Το ίδιο τετραγωνίδιο του αριθ. 1 διαγραμμίζεται και από τον υπόχρεο αε τήρηση βιβλίων Γ* κατηγορίας Κ .Β .Ι. όταν ατο υποκατάστημά του δεν θα εξάγεται ξεχωριστό λογιστικό 
.ί, αλλά θα τηρηθούν σ’ αυτό, τουλάχιστον βιβλίο ταμείου κοι χρεωστών - πιστωτών.,
ιΓΐιωοπ που ο ανωτέρω υπόχρεος της Γ ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. πρόκειται να εξάγει ξεχωριστό λογιστικά αποτέλεσμα στο υποκατάστημα, διαγραμμίζει το τετραγωνίδιο, που είναι κάτω από

σημειώνεται κάποια μεταβολή στα στοιχεία του υποκαταστήματος, π.χ. αλλάζει η κύρια δραστηριότητά του υποκ/τος ή δ/νσή τους ή η κοτηγορία τήρησης βιβλίων π.χ. τηρεί Γ* κατηγορίας, 
¡e Β* ή η αρμόδια Δ.Ο.Υ. κ.τ.λ., σημειώνονται τα νέα στοιχεία στις αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα Ζ* και διαγραμμίζεται με X το λευκό τετραγωνίδιο του κωδ. αριθ. 413 που είναι κάτω
I «ΜΕΤΑΒΟΛΗ». . . . . . .  . . .  · ..*»· ■ ..* . '*"'
οε περίπτωση διαγραφής κάποιου υποκ/τος σημειώνονται τα στοιχεία του, ενώ παράλληλα, διαγραμμίζεται το λευκό τετρ/διο του κωδ. 4,13, που είναι κάτω από τη λέξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ».

Η, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
iTc τον κωδ. 061-2 για τη φορολόγηση των πωλήοεων εξ  οποοτάσεως, αναγράψτε σε ποια κ.μ. αυτή ήταν υποχρεωτική.{υπερβήκατε το κατά περίπτωση όριο) και σε ποια αποτέλεσμα 
ις επιλογής οας, διαγραμμίζοντας αντίστοιχα με X τα τετραγωνίδια Υ ή Π που βρίσκονται δίπλα οε κάθε χώρα. Υπενθυμίζεται πως αε περίπτωση προαιρετικής επιλογής της φορολόγησης 
ων εξ αποστάσεως οε άλλο κ.μ. η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 10 Ιανουαρίου του έτους της επιλογής και ισχύει τουλάχιστον γιο δυό συνεχείς διαχ/κές περιόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ.
που προορίζετοι για σημειώσεις του υποκειμένου, γράφεται, οτιδήποτε άλλο που αφορά την επιχείρηση ή είναι σχετικό μ’ αυτή...
ο ιι κατά την υποβολή αυτής της δήλωσης, πρέπει να επιδεικνύεται στον αρμόδιο οικον. υπάλληλο, η ταυτότητα του δηλούντος ή του αντιπροσώπου του κοι να επισυνάπτονται σ' αυτή 

. ν,ραφα (όπως π.χ. δημοσιευμένο διαλυηκο νομικού προσώπου, ΦΕΚ ΔΑΕ και ΕΠΕ, πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου κ.τ.λ.).
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ΟΔΗΓΙΕΣ

¡ΕΠ ΙΚΕ Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

·.. . ι.-ριεχόμενο και υπόχρεοι υπ^,. υλής του πίνακα.
πίνακα αυτόν υποβάλλουν το πρόσωπα που εξατομικεύονται με αριθμό μητρώου ΦΠΑ (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.) και πραγματοποιούν αγορές αγαθών από υποκείμενους 

ποιημένους οε άλλα κράτη μέλ., της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς χρέωση ΦΠΑ, αφού πρώτα επαλήθευσαν ότι ο αγοραστής ο (ΑΦΜ/Φ.Π.Α. του) είναι εγγεγραμμέ- 
. ο μητρώο VIES.
- .  περιλαμβάνονται οι παροχές υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη, οι εισαγωγές από τρίτες (μη κοινοτικές) χώρες, οι εγχώριες αγορές που επιβαρύνονται ή απαλλάασο- 
:αι ίου ΦΠΑ, σύμφωνα με άλλες διαιάξεις.
.ύικ&ιερά στον πίνακα αναγράφονται:

α) Οι αποκτήσεις αγαθών από πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα εξατομικευμένα με αριθμό μητρώου ΦΠΑ (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.).
μ) Η μετακίνηση αγαθών από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος Μέλος προς την Ελλάδα για τις ανάγκες της επιχείρησής του, σύμφωνα με την παράγραφο 

άρθρου 7 του ν. 1642/86. Στην περίπτωση αυτή, ως αριθμός μητρώου ΦΠΑ του προμηθευτή αναγράφεται αυτός με τον οποίο ο υποκείμενος εξατομικεύεται ή 
. .. , .ρολογικού ίου ανιιπροσώπσυ j ιο κράτος μέλος αποστολής της μεταφοράς, και ως αξία, η τρέχουσα τιμή αγοράς ή αν δεν υπάρχει αυτή το κόστος των αγαθών 

ιτωση α' παραγρ. 2 του άρθρου 15 ν. 1642/86).
·,: Η ογορά καινούργιων μεταφο, .κών μέσων (περ. β ', γ ' παρ. 3 του άρθρου 10α) από πρόσωπα με Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. εγκατεστημένα στην Ελλάδα καθώς και η αγορά 

..... ιων που υπάγονται οτον ειδικά φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη, καπνοβιομηχανικά).
0 : Οι οιονεί ενδοκοινοτικές τριγ.. .ικες αγορ,ές αγαθών. Η αξία αυτών καταχωρείται στην ιδιαίτερη στήλη 6. Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α, β, γ) εγκαταστη- 

. .οι αντίστοιχα σε τρία Κράτη Μέλη (A, Β. Γ). Στην περίπτωση που ο α τιμολογεί αγαθά στο β και αυτός τα τιμολογεί στο γ, ενώ τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας 
ιον α ο ιο  γ, τότε θεωρείται πως εχουμε μια κανονική παράδοση από τον α στο β και μια τριγωνική παράδοση από το β στο γ. Ο Β πραγματοποιεί τριγωνική αγορά 

. . . Ι ,α Α .
Οι εκπιώοεις που χορηγούνται και οι επιστροφές που'πραγματοποιούνται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που έχουν ήδη αναγραφτεί σε προηγούμενο τιμολό- 

d ie  μέσα στο ίδιο ημερολογιακό τρίμηνο, ε ίτε  σε παλαιάτερο (καταχωρούνττμ αφαιρετικά στην ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ από τις αποκτήσεις). Σημειώνεται ότι, οε περίπτωση 
...,,.Λάύ αποτέλεσμαιος uuió ανα,ράφεται με το πρόσημο (-) πλην, ενώ σε περίπτωση μηδενικού, αναγράφεται ο αριθμός 0.

. υύ , πότε και πώς υποβάλλετε. ο πίνακας.
. ....ακσς αυτός περιλαμβάνει τα οίοιχεία της παραπάνω παραγράφου 1 για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδιο Δ.Ο.Υ. οε τρία 

... ιιιυυα, από τα οποία του επ ισ τέφ ετα ι υπογεγραμμένο το ένα. Η προθεσμία υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων είναι·εκείνη 
. . ,.,ζειαι κάθε φορά για την υπυγολή της περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. του τρίτου μήνα της τρίμηνης χρονικής περιόδου, για την οποία υποβάλλεται.
..ο  υυγκεκριμένο τρίμηνο ο υι.υχρεος δεν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν υποχρεούταινα υποβάλλει τον πίνακα. Σε περίπτωση υποβολής
-  _. ¡ς οριο ι ικϊις παύσης εργασιών. Οα συνυποβάλλεται και ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας με την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής του περιόδου, εφόσον 
-. ,ιμυγιιυτοιιοιηθεί πράξεις της ικιρογράφου 1 μέσα οτο ημερολογιακό τρίμηνο που υποβλήθηκε η δήλωση διακοπής.

. .,..Ί ΐμ ε ί\ε ΐϋ ΐ ότι, με την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα θα επιδεικνύονται και οι αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις της οικείας περιόδου, ιτροκειμένου να 
αληυεύεται το σύνολο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αναγράφονται ο'αυτόν.
’... ...αρόϋίική υποβολή του πίνα,....
. : ι.ερίιιτωοη που καιά την αρχικι, ειιοβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική απόκτηση ή καταχωρήθηκε λανθασμένα ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ 

υ της απόκτησης ή αν υπήρξα. νεότερα στοιχεία, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή του πίνακα (π.χ. συμπληρωματική χρέωση του 
■■-..μεου με τόκους υπερημερίας), .α πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας. Η συμπλήρωση του πίνακα θα γίνει με τα στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν μετά την ·
. ....ν.ϊρησή τους, με μία μόνο εγγρ-ψή για κάθε προμηθευτή, στην οποία θα γράφονται τόσο τα στοιχεία που δεν χρειάζονται διόρθωση, όσο και αυτά που προκύπτουν 
. :u τη διόρθωση. Στην περίπτωση Λανθασμένης αρχικής αναγραφής του Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. θα γραφεί ο λανθασμένος εκ νέου και οι στήλες των αξιών θα παραμείνουν 
...ςς. Στην αμέοως επόμενη σειρά υα γραφεί ο ορθός Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. με τα σωοτάστοιχεία.
.-•.η. περίπτωση που επιχείρηση προβεί οε διακοπή εργασιών και στη συνεχεία σε νέα έναρξη εργασιών κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού (φορολογικού)
. ου, διατηρώντας τον ίδιο ΑΦΜ/ΦΠΑ θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: . . .

.. κατά την διακοπή των εργασιών, μαζί με τις υπόλοιπες δηλώσεις ΦΠΑ, θα υποβάλει και έναν (1) ΑΡΧΙΚΟ ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τις ενδοκοινοτικές 
■ ησεις που έχουν πραγματοποι: αεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. . . "

,. Γ.ατα in νέα έναρξη εμγαοιώ.. εφόσον πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά τον εναπομένοντα χρόνον μέχρι το τέλος του τριμήνου, Οα πρέπει να 
..λ ,.ί  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ανακεφαλα;.. ιικό πίνακα αναγράφοντας τόσο τις νέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησε κατά το διάστημα της επανεναρξης οσο 

. ..-εεςΤίϋιΓδήλωσε με τον ΑΡΧπ.Ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Η αντιμετώπιση αυτή ισχύει όσο ο πίνακας παραλαμβάνεται χειρόγραφα, εκτός του μηχανογραφικού 
.ι.,,ια ιος TAXIS.
— ;ολη ίου διορθωτικού πίνακα υ - ,  ίνει τον μήνα που ακολουθεί τη λήξη του τριμήνου κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν ή διαπιστώθηκαν οι διορθώαε.ς αυτές κατά 

; ι.,.-Οεομίες που ορίζονται για το. αρχικό πίνακα.
—,,ιμοΟεομη, ανακριβής ή μη υιιοβολή του πίνακα

.... ι,ερίπτωοη ανακριβούς, εκπρόθεσμης ή μη υποβολής του Πίνακα, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 48 του ν. 1642/86 (μέχρι 400.000 δρχ.).

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
·;:,. εημαίνειαι ότι:

. . .  006 υναγράφειαι αναλ. ,,κα η χρονική περίοδος που αντιστοιχεί στο τρίμηνο αναφοράς όπως αυτή εμφανίζεται στον κωδικό 008.

. . . κωδ. 007 Οα διαγραμμίσετε ,.ε X, αν ο πίνακας είναι διορθωτικός.
. . . .  Κωδ. 008 γράφεται το τρ ίμ η .. ( 1 ,2,3,4) καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του ημερολογιακού έτους (π.χ. 96).
. .: :ί ι συμπλήρωση των κωδ. από 006 έως και 023 δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διευκρινήσεις.
. . . .  η«ό. 023 γράφεται ο μύξων αριθμός σελίδας και το σύνολο των σελίδων. Αν μια σελίδα εντύπου δεν επαρκεί για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που έγιναν από . 

. ·..,ιερούς υπό 25 προμηθευτεί; σ ίο προηγούμενο τρίμηνο, θα συμπληρωθούν και άλλες σελίδες του εντύπου. Αν π.χ. συμπληρωθούν συνολικά 3 σελίδες στον κωδ. 
....... ιιροκειμένου για τη όεύιερ ι, σελίδα. Οα γραφτεί η ένδειξη 02/03. Αν συμπληρωθεί μόνο μία σελίδα θα γραφτεί η ένδειξη 01/01.
. . . . .  ι ι ι ι ίλ κ α  Β' θα γραφτούν:

, . σιη.\η ( 1 ) είναι προεκτυπωμ. .υς ο αύξοντας αριθμός. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης και δεύτερης κ.λ.π. σελίδας για το ίδιο τρίμηνο κάθε σελίδα θα έχει τη δική 
αρίθμηση.

.. στήλη (2) γράφεται ονομαστικά η χώρα του πωλητή (π.χ. Ισπανία. Λουξεμβούργο, Γερμανία).

... ^ ι ι ·.Λγ, (3) γράφεται το πρόθε,.σ της χώρας του πωλιμή. Τα προθέματα αυτά κατά χώρα oivqj: «,·
,. ·ΒΕ Γαλλία = FR Γερμ-.ία  = DE Δανία = ΟΚ Ιρλανδία = ΙΕ Ισπανία = ES Ιταλία = IT Λουξεμβούργο = LU Μεγ. Βρεττανία = GB Ολλανδία

·... Πορτογαλία = ΡΤ Αυσιρκ. - AT Φιλανδία = FI Σουηδία = SE.
.. in στήλη (4) γράφειαι ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ του προμηθευιή. Το πλήθος των χαρακτήρων του αριθμού μητρώου κατά χώρα είναι:

= 3 Γαλλία = 11 Γερμανία = 9 Δανία = 8 Ιρλανδία = 8 Ισπανία = 9 Ιταλία = 11 Λουξεμβούργο = 8 Μεγ. Βρετανία = 9(+3 για τις θυγατρ. επιχ/οεις) Ολ-
• iu : =-ΐ2  Πορτογαλία = 9 Αυστρία = U + 8 Φιλανδία = 8 Σουηδία = 12 . ... * *
-•■αγραφή του Αριθμού Μητρώου θα γίνει από την αρχή του 12θέοιου πεδίου, π.χ. ένας Γερμανικός Αριθμός Μητρώου θα γραφτεί:
ι . ! 3 | 8 | 6 | 2 j 1 | 7 | 3 | 6 I | | | και όχι I I I | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 |
- •, .σιαται η προσοχή σας για την ορθή αναγραφή των αριθμών μητρώου ΦΠΑ. · ·
..: ,.άθε προμηθευτή θα χρησιμοποιείται μια μόνο σειρά, στην οποία θα αναγράφεται η συνολική αξία των παραδόσεων που έγιναν από αυτόν μέσα οτο τρίμηνο. Στην 
..: :ωοη χορήγησης εκπτώσεων, o: ¡ó ή πραγματοποίησης επιστροφών προς κάποιο προμηθευτή θα αναγράφεται η διαφορά τους από τις αποκτήσεις που πραγματοποι- 

..... . quo τον ίδιο προμηθευτή μ. οα στο ίδιο ημερολογιακό τρίμηνο. Αν η διαφορά είναι αρνητική, το ποσό αυτής θα καταχωρείται με το πρόσημο πλην (-) πριν από
• δί.ία ενώ αν είναι μηδενική θα c .αγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).
: ·:, στήλη (5) Οα γραφιεί η αξία ι .ν ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, αθροιστικά για τις περιπτώσεις α' έως γ ' της παραπάνω παραγράφου II. Στη στήλη (6) θα γραφτεί 

;,.·ν οιο/εί ενδοκοινοτικών ΐγ.,ωνίκών αποκτήσεων ογαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παραπάνω περίπτωση δ ' της παραγράφου ¡1. Η καιαχώρηση των 
. . .  ..α γίνεται πάντοτε σε ελληνικές δραχμές (φορολογητέα αξία Κανονισμού 593/91/ΕΟΚ).·
! α ε ιιί μέρους αθροίσματα της σιήλης (5) και της στήλης (6) θα αναγράφονται οτα ΣΥΝΟΛΑ ΣΕΛΙΔΑΣ της σειράς 26. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό 

.. . . ,'Ράφεται με αρνητικό πρόσημο. (-)
■.-κ.,.οί.'έΐαι ότι, για τη λειτουργ... ίου όλου συστήματος υπάρχει ανάγκη ακριβούς άθροισης. Σε αντίθετη περίπτωση η δήλωση θα θεωρείται ανακριβής και θα 
.......Λθνται οι ιιροβλετιόμενες ku¡.- σεις
■ .„..iw .-uiui ακόμα ότι. αν υιιοβ·....Λειαι δεύτερο, τρίτο κ.λ.π. έντυπο για την Ιδια περίοδο, οε κάθε σελίδα θα υπάρχει και ξεχωριστό όθροιο,,π. χωρι·,· πουθενά να 
. , '.ο-, το συνολικό άθροισμα 6λω. ,ων σελίδων.

... .„υη υπογράφεται από το δηλ.ύντα, το λογιστή του και τον παραλαμβάνοντα υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

Y I -Ε.Α λ  · .  i l J Y I ' í  I ι. . , 0 !»-.0 , ·, ( ,! ,! ·- · . : ;γ.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Βεβαιώνεται ότι ο πιο κάτω φορολογούμενος:

ΓίΠΩΝΥΜΟ Ή  ΕΠΩΝΥΜΙΑ

■
ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Α.Φ.Μ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

___ 1___ 1___ 1___ 1___ 1___ 1___ - ’
ΕΙΔΟΣ

I
ΑΡΙΘΜΟΣ

____ 1 1 ι ι___ 1___ [ _ _
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣ/ΤΑΣ 

ι 1 ι 1 ι
Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ· ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΚΩΔ

-----1___ 1___ 1___ 1___

ΠΟΛΗ Ή  ΧΩΡΙΟ

— Υπέβαλε δήλωση διακοπής της δραστηριότητας για την παρακάτω αιτία που διαγραμμίζεται με X.
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Ή
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΉΑΝΑΧ/ΣΗ 

ΣΤΟ ΕΞΟΤ/ΚΟ

ΙΔΡΥΤΗΣ 
ΑΡΘ. 16 

Κ.Φ.Σ.

ΑΛΛΗ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
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-  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (που διακόπηκε η άσκησή του):

ΚΥΡΙΟ ..........................................................................................................................................

ΛΕΥΤΕΡΟ ................................................................................................................................... ·'■■

'ιΟΙΠΑ ........................... ’............................................................................................................

Ημερομηνία παραλαβής....................19

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

,,ΙΤΙΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

• α
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει 12 μήνες. Κατά την έναρξη, λήξη ή 

διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι 

μικρότερη από 12 μήνες, ποτέ όμως μεγαλύτερη .

Τα έντυπα που υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ για την φορολογία 

εισοδήματος είναι τα εξής:
Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος. (Εντυπο Σελ. 107).

Ε3: Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος. (Εντυπο Σελ. 111).

Ε9: Δήλωση στοιχείων ακινήτων. (Εντυπο Σελ. 115)
Ε10: Αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος. 

(Εντυπο Σελ. 117).

Ολα τα έντυπα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα. Το δύο παραμένουν στην 
ΔΟΥ,το άλλο επιστρέφει στην επιχείρηση και αρχειοθετείται.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν και το Ε5, " Δήλωση φορολογίας εισοδήματος", 

με το οποίο αποδίδουν το φόρο και το χαρτόσημο κερδών, καθώς και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 1,2% στις αποδοχές των εργαζομένων.

Ο λογιστής της επιχείρησης είναι υποχρεωμένος να δώσει σε κάθε μέλος και 

από μία φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει η επιχείρηση. Σε 

περίπτωση που είναι αδύνατον να χορηγηθεί τέτοια φωτοτυπία χορηγείται βεβαίωση, 

υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή, αντίγραφο της οποίας παραμένει στην 

επιχείρηση.

Την φωτοτυπία της δήλωσης ή τη βεβαίωση, θα πρέπει κανονικά να την 

επισυνάψει ο επιχειρηματίας στην ατομική του δήλωση, όταν την υποβάλλει στην 

αρμόδια ΔΟΥ.
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Ε1 ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1997

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1 -1 -1 9 9 6  ΕΩΣ 3 1 -1 2 -1 9 9 6
ΥΠ Ο ΒΑΛΛΕΤΑΙ Σ Ε  ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ*( ϊ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ι

ΚΕ.Π.Υ.Ο.

★ (α) * (β )

Προς τη Δ.Ο.Υ. __________ -_____
Η τελευταίο δήλωση υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. .

TAX. ΘΥΡ. 
-ΤΑΧ.ΚΩΔ.. ¡22 _ ]  (υΌ  *'

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ I ' 

ΒΪΒΛιΑ K.SX. ΚΥΡ. ΚΑΤ□  *[ ΒΙΒ,_______  _______

τογίκΠ I I I

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) |

33]
(ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ) (ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ)

4 4 ] Ν
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ) (Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-ΤΑΧ. ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) (ΤΗΛ.)

βϋ]
(ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ) (Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-ΤΑΧ. ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) (ΤΗΛ.)

(δ*Π thkoTZ D  H Z l
'  η  * ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1

ΦΥΛΟ
Α 1
Θ ?

ΝΑ ΣΥΜ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

(ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ) (ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ) (ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ)

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ) (Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-ΤΑΧ. ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)

§δ
(ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ) (ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ) (Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-ΤΑΧ. ΚΩΔ.-ΣΥΝ.-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) (ΤΗΛ.)

ΚΩΔ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ'

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΗΜΕΡ. ΜΗΝ. ΕΤΟΣ

_____I_____ _____I_____ I
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΗΜΕΡ. ΜΗΝ. ΕΤΟΣ

I ____ I_____ _____ι_____
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ό
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ (Κεφ. 2 οδηγιών) 

(με ειοόδημα μέχρι 300.000 δρχ. ή, εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, μέχρι 600.000 δρχ.)
0  1 Ανύπαντρα πσιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/1978 έως 31/12/1996 ή από 1/1/1971 

* και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές. Παιδιά ανύπαντρα, διαζευγμένα ή σε κατά- 
στάση χηρείας, με αναπηρία 67% και πάνω, καθώς και ανύπαντρα παιδιά που υπηρετούν 
τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία.

2.2 α) Ανιόντες των συζύγων {γονείς, παπούδες κτλ.) β) Ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 
3ο βαθμό, ορφανοί οπό πατέρα και μητέρα, γ) Ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγ
μένοι αδελφοί και αδελφές, με αναπηρία 67% και πάνω.

' Ο ν ο μ α Έτος
γέννησης

Σχολή ή σχολείο 
φοίτησης Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο

Συγγένεια με
Υπόχρεο Σύζυγο

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κτλ. · ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (Κεφ. 3 οδηγιών) ατομικά | της συζύγου

1. Εχετε δικαίωμα έκπτωσης ποσού 500 .000  δρχ. λόγω αναπηρίας 67°/ο και πάνω κτλ. (ναι - όχι)
7 ΑριΡΙ| ιόσ ππιδιών τηι ι πίνπκπ 7 .1

001 *Γ Ί 002*1 . I
00.3 *Ι I 004*1 1

3. Αριθμός προσώπων του πίνακα 2 που παρουσιάζουν αναπηρία 67%  και πάνω κτλ - 005 * 0 ο ο 6 * α

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Κεφ. 4 οδηγιών) ατομικά | της συζύγου

1. 'Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης_______________________________________________  051______________ .052.
2, Υποχρεωτικές ειοφορές σε ταμεία ασφάλισης (Τ.Ε.Β.Ε.-Τ.Σ.Α.-Τ.Α.Ε. κ τλ .)_______________________  053______________ 054.
1. 'Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης_______________________________________________  051_______________ .052.
2. Υποχρεωτικές ειοφορές σε ταμεία ασφάλισης (Τ.Ε.Β.Ε.-Τ.Σ.Α.-Τ.Α.Ε. κ τλ .)_______________________  053_______________ 054.
3. Δαπώνη για αγορά και εγκατάσταση οικιακών ουοκεϋών ή ουοτημάτων χρήοης φυσικού αερίου (πορ. 17 ΰρθρ. 7 ν. 2364/1995)_____ 055_______________.056.
4. Δωρεές ακινήτων στο Δημόσιο, Ιερούς ναούς, μονές Αγ. 'Ορους κτλ. (αξία σε δρχ.) _____________ 057_______________ 058
5. Δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο κτλ., σε Ν.Π.Δ.Δ, κοινωφελή Ν.Π.Ι.Δ. κ τλ ._______________ 059_______________ .0 6 0 .
6. Χορηγίες σε πολιτιστικά νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (μη κερδοσκοπικά)__________________  061______________ _062
7. Δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν:

α) Στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, αναστήλωση κτλ. διατηρητέων κτισμάτων κτλ. 063_______________ 064.
β) Χρεών προς το Δημόσιο για φόρο κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής________________  065_______________ 0 6 6

8. Ποσόέκτακτηςεισφοράςίπαρ. ΐόρθρ.8 και 1 1  ν. 1870/1989)  071_______________ .072.
έ 9. Ποσό ασφαλίστρων για ασφάλιση'ζωής, προσωπικών ατυχημάτων, αοθενείας______________· 073_______________ 07<Γ

S8
S

3

ί
£

10. Οικονενειακέσ δαπάνεο νια ανοοά αναθών και λιίιυη υπηοεσιών Π7.ς
11. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας:

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία εκμισθωτή Κ Α Α.Φ.Μ. ή Α.Τ. εκμισθωτή Επιφάνεο σε τ.μ.

801 811 R10
802 813 814

12. Ενοίκιο που πληρώσατε νια κατοικία παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό:
803 615 8 1 8

804 817 8 1 8

80S 819 820

13. Δίδακτρα σε φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών: α) Για το φορολογούμενο 0 7 9 _________________ ,080________________
________β) Για τα παιδιά που βαρύνουν το σύζυγο

081 I I 083  I I 0 8 5 1 | 087  | | 0 8 9 1 |
________γ) Γιο τα παιδιά που βαρύνουν τη σύζυγο ___________  __________ ■

082 | [ 084  | | 086 | | 088  | | 0 9 0 1 |

*  Τα τετράγωνα θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία. Τ * *  αντιπροσώπου, νόμιμου εκπροσώπου



ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (Κεφ. 5 οδηγιών) ατομικο της συζύγου
Ακαθάριστο εισόδημα από ε κ μ ί σ θ ω σ η :
α) κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ__
β )  κ π τ π π τ η ι  ιά τ ( ι )ν ,  γ ρ α φ ε ί ω ν ,  α π ο θ η κ ώ ν  κ τ λ

1Ω3 104

ιο κ 1 θ ε

γ )  γ η π έ δ ω ν ,  χ ώ ρ ω ν  τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  ε π ι γ ρ α φ ώ ν  κ τλ . 107 ι ο α

δ )  βιθ| ιη χ π ν ο π τ σ π ίω ν 103 110

γ .) γ π ιώ ν 101 109

σΐ Ακαθόριστο εισόδημα από υ π ε κ μ ί σ θ ω σ η  ακινήτων 111 119

β) Στην πεοίπτωση αυτή, ποιο υίσθωυα ένετε καταβάλει 113 114

Ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ι δ ι ο κ α τ ο ί κ η σ η : ^  της κύριας κατοικίας
Τ ο π ο θ ε ο ί α ΘΕΣΗ 

ισογ. 
1ος όρ 

κτλ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΕ Τ.Μ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ποσοστό συνι- 
διοκτησίας % Τεκμαρτό

μηνιαίο
μίσθωμα

Μήνες
ιδιοκα

τοίκησης(οδός · αριθ. - πόλη ή χωριό) του υπό
χρεου

της συ
ζύγου

091 993 115.

**β ) της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής)

117.

**γ) της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής)

δ) των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών_________________________________
4. Ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ι δ ι ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η :

α) σχολείων, ξενοδοχείων, κλινικών, αιθουσών κινηματογράφων ή θεάτρων κτλ. 
β) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ.
γ) γηπέδων (υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κτλ.)________________

5. Ακαθόριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση:
α) κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ..
β) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κ τλ ._________________________________
γ) γηπέδων______________________________________________________________
δ) γαιών________________________________________________________ ,________

6. Δαπάνες κτλ. για: α) κατοικίες, ξενοδοχεία κτλ. (περιπτ. 1α, 3δ, 4α, 5 α )________
β) κατοικίες (περιπτ. 3α) ______________________________________________ ____
γ) κατοικίες (περιπτ. 3 β )__________________________________________________
δ) κατοικίες (περιπτ. 3 γ ) __________________________________________________
ε) καταστήματα, γραφεία κτλ. (περιπτ. 1 β, 1 δ, 4β, 5β)

7. α) Αποζημίωση που καταβλήθηκε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου σε περίπτωση
λύσης επαγγελματικής μίσθωσης___________________________________________
β) Ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση του ακινήτου της περίπτωσης 7 α ___

8. Λοιπές περιπτώσεις άρθρου 23 ν. 2238/1994  (γαίες κ τλ .)____________________
9 . Ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή______________

10. Καθαρό εισόδημα της περίπτωσης 9 ________________________________________
11. Ακαθάριστο εισόδημα από κατοικίες των περιπτ. 1α, 2α, 3δ, 5α και 9 που έχουν 

επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. _____________________________________________

119. 

121 .

123.
125.
127.

143. 
145. 
147. 
141 . 
151 . 
153. 
161 . 
155. 
157.

163. 
165. 
159. 
171 . 
173.

175.

. 1 1 6 .

. 1 1 8 .

. 1 2 0 .  

. 1 2 2 .

. 1 2 4 .  

. 1 2 6 .  

. 1 2 8 .

144 _ 
146 . 
148 . 
142 . 

. 152. 
154 . 

. 162 . 

. 156 . 

. 158 .

. 164 . 

. 166. 

. 160 . 

. 172 . 

. 174 .

176 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 . ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Κεφ. 6 οδηγιών)

1. **  Καθαρό εισόδημα από τόκους δανείων κτλ. ημεδαπής προέλευσης__I___
2. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
3. * *  Τόκοι και μερίσματα τίτλων κτλ. αλλοδαπής προέλευσης________________
4 . Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα στα εισοδήματα της  προηγούμενης περίπτωσης .

391 . 
393 . 
395 . 
389 .

.3 9 2 .

.3 9 4 .

.3 9 6 .

.3 9 0 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Κεφ. 7 οδηγιών)

1. Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ. (εκτός περιπτ.2,3,4και ιοί___
2. ' Αθροισμα καθαρών ποσών από συντάξεις, βοηθήματα κτλ. (εκτόςπεριπτ. ι,3,4και ιοί__
3. * *  Καθαρές αμοιβές συντακτών κτλ., εικονοληπτών επικαίρων τηλεόρασης ______
4. Καθαρό ποσό κύριας σύνταξης συντακτών, δημοσιογράφων___________________
5. Φόρος που αναλογεί στους μισθούς, συντάξεις (περιπτ. ι,2,3και4)____________________
6. Φόρος που παρακρατήθηκε από μισθούς, συντάξεις (περιπτ. ι,2,3κ>ι4)________________
7. Πήρατε στεγαστικό επίδομα, ως μισθωτός_____________

301 . 

303. 

307. 
309. 

313. 
315.

.3 0 2 .

-3 0 4 .

-3 0 8 .
-3 1 0 .

.3 1 4 .
-3 1 6 .

8. Είσθε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν από το 1932
.(ναι-όχι)
(ναι-όχι)

9. Εργασθήκατε ή κατοικήσατε, μέσα στο 1996, σε παραμεθόρια περιοχή— (ναι-όχι)

10. Καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κτλ. αλλοδαπής προέλευσης
*  Τα τετράγωνα Οα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία. 2,

0 1 / □ 012*(ΖΙ
013*1____1 _____ 014*1
015*1____1 -------- 0 1 6 *(Ζ Γ

321 . .3 2 2 .
★★ Βλ. φυλλάδιο οδηγιών



ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Κεφ. 8 οδηγιών) ατομικό της συζύγου

9 1 3 * [ 3 Ι 7 0
ο - Τ  Εντυπο
914 I___ | Ε10

401 4021. Καθαρά κέρδη οπό α τ ο μ ι κ ή  ε π ι χ ε ί ρ η σ η
2. Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. π Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κοί'

Επωνυμία - νομική μορφή Δ ιοχειρ . π ερίοδος 
ή έγκρ ιοη  ισολογισμού Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Καθαρά κέρδη από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνία κτλ. μη υπαγόμενες οτο άρθ. 10 ν. 2238/1994

4. Καθαρά κέρδη από επιχειρήσεις (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή
5. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση_________
6. Ζημιές προηγούμενων οικον. ετών: α) από ατομική επιχείρηση______

*♦ β) από Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ. ή Ε.Π.Ε.___________

7. Ζημιές από επιχειρήσεις (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή___________________
8. Αγροτικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικον. ενισχύσεις κτλ.) κάθε είδους
9. Ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση__________________________________

403 _

4 0 5 . 

411 - 

4 1 3 . 

4 1 5 .

41 9 - 
421 . 

4 2 3 . 

4 2 5 .

. 404 _

.4 0 6 .

.4 1 2 .

.4 1 4 .

.4 1 6 .

-4 2 0 -
.4 2 2 .

.4 2 4 .

.4 2 6 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 . ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Κεφ. 9 οδηγιών)

1. Καθαρά κέρδη από α τ ο μ ι κ ή  ε π ι χ ε ί ρ η σ η  ____________________
2. Καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση με βάση το αντικειμενικό σύστημα
3. Καθαρά κέρδη από επιχειρήσεις (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή____
4. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση ____________ _
5. Ζημιές προηγούμενων οικον. ετών: α) από ατομική επιχείρηση __________

«* β) από Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ. ή Ε.Π.Ε.___________

461 _  
915*11 
463 _  

465 _  

467 _

. 4 6 2 _  

)9 1 6 * £  

.  4 6 4  _  

.  4 6 6  _  

.  4 6 8  _

6. Ζημιές από επιχειρήσεις (ατομική, εταιρικές) στην αλλοδαπή________________.__
7. Αγροτικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικον. ενισχύσεις κτλ.) κάθε είδους
8. Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης

4 6 9 . 

471 . 

4 7 3 . 

4 7 5 .

.4 7 0 .

.4 7 2 .

.4 7 4 .

.4 7 6 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 0 . ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (Κεφ. 10 οδηγιών) | 919*|

1. Καθαρό εισόδημα από α τ ο μ ι κ ό  ε π ά γ γ ε λ μ α  __________
2. Καθαρές αμοιβές ελεγκτή Α.Ε., διαιτητή, εκτελεστή διαθήκης κτλ.
3. Ποσό διατροφής που έχει εισπραχθεί από σύζυγο______________
4. Εισόδημα που δεν εντάσσεται σε αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω (πίνακες 5-10)
5. ** Καθαρό εισόδημα από επάγγελμα (ατομικό - εταιρικό) στην αλλοδαπή_______
6. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομικό επάγγελμα_____________________
7. ** Ζημιές από ατομικό ή εταιρικό επάγγελμα στην αλλοδαπή__________________
8. Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος_____________

5 01  . 

5 0 3 .  

5 0 5 .  

5 0 7 .

5 1 2

5 1 4

5 1 7 5 1 8

6 0 2

6 0 4

6 0 6

6 0 8

65 1  . 6 5 2 '

6 5 6

5 9 4

6 5 8

6 6 0

6 1 7 * 1 -— 1

6 9 2

4 3 2

7 9 4

6 1 5 6 1 6

9 2 0 * [ ^ ]

. 5 0 2 .

. 5 0 4 .

. 5 0 6 .

. 5 0 8 .

. 5 1 0 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 . ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 5 ΕΩΣ 10 (Κεφ. 11 οδηγιών)

1. Φόροι 4%, 10%, που προκαταβλήθηκαν (άρθρο 52 ν. 2 2 3 8 /1 9 9 4 )____________________________

2. Φόροι 0.5%, 1 %, 2%, 3%, 4%, 5%, 8 % , 10% ΚΟΙ 15%, που παρακρατήθηκαν (άρθρα 55 και 56 ν. 2238/1994)

3. Φόρος 15% που παρακρατήθηκε (άρθρο 58 ν. 2 2 3 8 /1 9 9 4 )____________________________________

4. **  Φόρος που καταλογίστηκε για ωφέλεια από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης_____
5. **  Φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό__________________________________

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 2 . ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Κεφ. 12 οδηγιών)
1. Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 1-1-1997 ____
2. Ποσό ετήσιας δαπάνης που δεν υπήρχε την 1-1-1997
3. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 1996, τα οποία:

**  α) απαλλάσσονται από το φ όρο__________________
**  β) φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και από μερίσματα ημεδαπών α .ε . κ τ λ . ______ ___

4. Αποκτήσατε εισόδημα που φορολογείται με το Ζ Ψήφισμα___________ (ναι-όχι)
5. Αμοιβές γιατρών του ΕΣΥ (για πάνω από 2 εφημερίες ίο μήνα) που φορολογούνται αυτοτελώς
6. «* Καθαρά κέρδη από εταιρίες κτλ. που φορολογήθηκαν με το άρθρο 10 ν. 22 3 8 / 

1994 και από Ε.Π.Ε.

518*1— —3

7. Ενοίκιο εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία εκμισθωτή Κ.Α. Α.Φ.Μ. ή Α.Τ. εκμισθωτή Επκράνεια σε τ.μ.

790
791

: Τα τετράγωνα και παραλληλόγραμμα θα ουμπληρωθούν από την Υπηρεαία
* *  Βλ. φυλλάδιο οδηγιών

*>

λΕΒ



Ονοματεπώνυμο κυρίου 
Ε .ΙΧ  Μ.Χ. και Τζιπ Κ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φορ.
Ιπποι

Μήνες · 
κυρ/τας 
μέθα στο 

1996

Ποσοστό
συνιδ.

%

‘ Ετος
πρώτης
κυκλ.Γράμματα Αριθμός

7 0 5

7 0 5

7 0 5

7 0 5

7 0 5

7 0 6

Ονομα σκάφους Αριθμός και λιμάνι νηολογίου Χώρα Μ έτρο
μήκους Κόροι Πρώτη

νηολον.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Κεφ. 13 οδηγιών) ατομικα της συζύγου
1 · * * Από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με β ά σ η:

α) το ετήσιο τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο μίσθωμα για δευτερεύουσες κατοικίες___
β) τα επιβατικά αυτ/τα Ι.Χ., Μ.Χ. και τζιπ (οικογένειας -  ατομικής, εταιρικής επιχ/σης, κοινωνιών και κοινοπραξιών)

7 0 7 - . 7 0 8 .

γ) Το δίτροχο ή τρίτροχο αυτοκινούμενο Ι.Χ. όχημα (οικογένειας - ατομικής, εταιρικής επιχείρησης, κοινωνιών και κοινοπραξιών)

7 0 9 .

7 0 9 -

7 0 9 .

7 0 9 .

7 0 9 .

. 7 1 0 .  

.  7 1 0 .  

. 7 1 0 .  

. 7 1 0 .  

. 7 1 0 .

7 1 1  . 7 1 2 .

δ) τα σκάφη αναψυχής Ι.Χ. (οικογένειας κτλ.)

δα) αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
7 1 3 .  

7 3 1  .

. 7 1 4 .

. 7 3 2 .

Στοιχεία εθνικότητας 
κοι νηολόγησης Τύπος Αριθμός σειράς 

κατασκευαστή
Αερολιμενος συνήθους 

πορομονής Ιπποι ή Λίμπρες Πρώτη
νηολον.

στ) τις αποδοχές του βοηθητικού οικιακού προσωπικού
7 1 5 -

7 1 7 .

. 7 1 6 .

. 7 1 8 .

2. Α ρ ι θ μ ό ς  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  που προσδιορίζουν τη δαπάνη_________
3. Από τη δαπάνη που κ α τ α β ά λ α τ ε  για την α γ ο ρ ά :

α) αυτοκινήτων, δίτροχων και τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων κτλ.
β) πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών___
γ) κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 1.000.000 δραχμές__________

.795 □ . 7 9 6

δ) επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων, γενικώς
ε) ακινήτων ή για τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων _ 

4. Από τη δαπάνη που κ α τ α β ά λ α τ ε :  
α) για την ανέγερση οικοδομών
β) για τη χορήγηση δανείων κτλ. στις εταιρίες που συμμετέχετε, καθώς 

και τις προσωρινές καταθέσεις στην ατομική σας επιχείρηση______

7 1 9 -  

7 2 1  - 

7 2 3 .  

7 3 3 .  

7 3 5 .

7 3 7 .

7 3 9 .

7 2 5 .

. 7 2 0 .

722

γ) για δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών (εκτός από το Δημόσιο, Δήμους κτλ.) 
δ )  για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων ή χρεώσεων μέσω

πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών_____________________  727
ε) για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών 

για αγορά καταναλωτικών αγαθών_______________________________________ 7 2 9 .

. 7 2 4 .

. 7 3 4 .

. 7 3 6 .

. 7 3 8 .

. 7 4 0 -

. 7 2 6 -

. 7 2 8 .

. 7 3 0 -

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Κεφ. 14 οδηγιών)

1. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων__________  781.
2. Εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος 783.
3. Δάνεια, δωρεές, κέρδη από λαχεία, ποσά που δεν είναι εισόδημα κτλ______________ 785.
4. Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο_______  787.

.782.

.784.

.786.

.788.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. *  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από το προηγούμενο οικον. έτος. 
Εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήματος οικον. έτους 199Θ _______
« 1 7 « 1 8 7 4 1 7 4 9

« « Α 7 4 8 7 4 4

« « 7 « 3 8 8 9 8 8 9 4

3 1 7 8 1 8 8 8 5 8 8 8

3 1 9 3 ? η

9 1 1

Ειδικό
Ενημει
Δελτίο
Ενημερωτικό

9 0 1  . 

9 0 3 .  

9 0 5 .  

9 0 7 .  

9 0 9 .  

7 0 1  . 

7 0 3 .

. 9 0 2 .

- 9 0 4 .

. 9 0 6 .

. 9 0 8 .

. 9 1 0 .

. 7 0 2 .

. 7 0 4 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 16  Αν προκόψει επιστρεφόμενο ποσό να κατατεθεί στον ακόλουθο λογαριασμό μου:
ι ι ι μ /λ γχ μ λ  ι  ν ·  (Γράψτε τον τίτλο Τράπεζος κοι Υποκαταστήματος, καθώς και τον οριθμό του λογαριασμού)

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Α Ρ Ι Ο Μ Ο Σ  Λ Ο Γ Α * ι Λ Σ μ ο υΤΡΑΠΕΖΑ
1=

Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ! 
ΤΟΥΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. παραλαβής.

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
.1997 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επών.: . 
Ονομ.: . 

- Α.Δ.Τ.: .

.1997

Ο ΔΗΛΩΝ Η ΔΗΛΟΥΣΑ

*  Τα τετράγωνα θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία.
* *  Για όλες τις ενδείξεις αυτού του πίνακα βλ. φυλλάδιο οδηγιών.



ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ.

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 199., (Διαχείριση από................  έως............. 199...)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ Ή  ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ κτλ.), ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Π Ρ Ο ΣΟ Χ Η :Το  έντυπο αυτό υ π ο β ά λ λ ε τ α ι  σ ε  
δ ύ ο  α ν τ ί τ υ π α :
α) από τα φυσικά πρόσωπα, για την ατομική επιχείρη
σή τους και κάθε υποκατάστημά της (άρθρ. 9 Κ.Β.Σ.) 
β) από τα νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες, κοινωνίες 
κτλ. που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. 
ή απαλλάσσονται ή είναι υπόχρεοι και δεν τα τηρούν. 
Δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
εταίροι ή μέλη εταιριών, κοινοπραξιών κτλ.

ΑΡΙΘ. ΔΕΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (Ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοιν/ξίας ή Κοινωνίας κτλ.

022 Α. Φ. Μ.

I I I I I 023

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΚΟΙΝΟ
ΠΡΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΜΠΛΟΙΟ
ΚΤΗΣΙΑ

ΝΟΜ. ΠΡΟΣ 
ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΟ ΛΟΙΠΑ

024
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΩΝ 025
ΦΥΛΟ

Θ

026
ΕΙΔΟΣ

_ Ι_
027

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

_ 1 _ Ι__ I— I__ I__ L

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

028
Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Ν.Ε.

029

Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΙΝΑΙ: 
Αλλοδαπός Ανήλικος δ£ΚΪΓ!™ χ, 030

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

Ή  ΕΔΡΑΣ

- 1 .  I___ I__
01 ο 
011 
013

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ 012 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή  ΣΥΖΥΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( κεντρικού ή έδρας )

Ον; ΟΔΟΣ -  ΑΡΙΘΜΟΣ 015 ΤΑΧ. ΚΩΔ.
I J__ I 1

016 ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ή ΕΠΑΡΧΙΑ 017 ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
I 1 1 I 1 1

Δ-ΜΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ -  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ. 
J___ I___ I___

ΠΟΛΗ Ή  ΧΩΡΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Γράψτε το όπως αυτό αναφέρεται στους πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους)
Κ. Α. Δ. ·

ΚΥΡΙΟ.......

ΔΕΥΤΕΡΟ.. 

ΛΟΙΠΑ.......

018
J___ I___ I___ I___ I___L

l i l i l í

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 071 ΣΤΟΙΧΕΙΑ : αντιπροσώπου ΓΤΓΊ νομίμου εκπροσώπου αντικλήτου

042
Α.Φ.Μ.

1 I I___ 1___ 1___ 1___ 1___

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
045

ΕΠΩΝΥΜΟ

043
ΕΙΔΟΣ 

___ 1___
044

ΑΡΙΘΜΟΣ

___ 1___ 1___ 1___ L___1___ 1___
046 ΟΝΟΜΑ 047 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή  ΣΥΖΥΓΟΥ 048 ΟΔΟΣ -  ΑΡΙΘΜΟΣ

04 έ ΤΑΧ. ΚΩΔ.
____1___ 1___ ι _ |

050 ΠΟΛΗ Ή  ΧΩΡΙΟ ΝΟΜΟΣ

Γ.ίΝΑΚΑΣ Γ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ (Συμπληρώνονται μόνο όταν η πιο πάνω επιχ/ση είναι ατομική και ανήκει στη σύζυγο)

051

_L

Α.Φ.Μ.

J___I___I___

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

052
ΕΙΔΟΣ

_I 053
ΑΡΙΘΜΟΣ

J___ I___I___ I___L

ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ
056

ΚΩΔΙΚΟΣ 

_ ! ___ I___ L
05-1 ΕΠΩΝΥΜΟ 055 ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’ τ τ ο ι υ ε τ ι δ  ν π π ι ν Δ Τ Λ  ν τ ί - ΐΜ Δ τ η γ  (Περιλαμβάνονται οι εκτός της έδρας εγκαταστάσεις π.χ. κατ/τα, αποθήκες κτλ. 
ζ. ι υ ΐ Λ Ε Ι Λ  τ ι ιυνΓχΛ ι Λ 4. ι π ιν ι/λ ι υ ζ .  Αν έχετε και άλλα υποκαταστήματα υποβάλλετε ξεχωριστή κατάσταση.

112
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

113
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

___ I___ I___I

* * Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΡΧΗ
115

ΚΩΔΙΚΟΣ * 

I I I114 1 ΣΥΝΕΧΗΣ 2 ΕΠΟΧΙΑΚΗ

116
ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ 117 ΟΔΟΣ -  ΑΡΙΘΜΟΣ 118 ΤΑΧ. ΚΩΔ.

I I I I
ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

119 Κ
I I

Α.Δ. ·
I I I

1 12
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

113
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

___ I___ I___ L

irk Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΡΧΗ
115

ΚΩΔΙΚΟΣ ■ 

I I I114 1 ΣΥΝΕΧΗΣ 2 ΕΠΟΧΙΑΚΗ

11C
ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ 117 ΟΔΟΣ -  ΑΡΙΘΜΟΣ

118 ΤΑΧ. ΚΩΔ.
I I I I

ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
119 Κ.Α.Δ. ·

I I I I I I

Σημειώνεται (X) στο τετράγωνο της απάντησης, από το φορολογούμενο.
ϋ ΐ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟ
ΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τίτλος βιβλίου 
(Αγορών-Εσόδων-Εξόδων 

Προσθέτων)

Αριθμός πράξης 
θεώρησης 
και έτος

Τίτλος στοιχείου 
(Αποδ. λίαν, 
πώλησης,

τιμολ. πώλησης κτλ.)

Στοιχ. που 
εκδόθ.

Από
Νο

Μέχρι
Νο

Αριθμός
κυκλοφορίας

Φορολογ.
ίπποι
Ε.Ι.Χ.

Ωφελ.
Φορτίο
Φ.Ι.Χ.

Αριθ. θέσεων 
Λεωιρ. Ι.Χ.

1. Αγορών

2. Εσόδων - Εξόδων

3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Η' ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ίδια κεφάλαια 251

Δάνεια -  Υποχρεώσεις 252

Αγορές ακινήτων 253

Αγορές μηχ/των 254

Αγορές αυτ/των 255

Πωλήσεις παγίων 256

Διαύθυνση εγκατάστασης Ονοματεπώνυμο
Εκμισθωτή

Α.Φ.Μ. ή ταυτότη
τας Εκμισθωτή Ποσό

Ποσά επιδοτήσεων που εισπράξατε

Φορέας Ποσά

327

328

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' Λ Ρ Λ Π Μ Ρ Μ Δ  ο ι μ > Λ Ι Γ )Ν  ΙΚ Λ Ι Τ Τ Π Ι Υ Ρ Ι Π Μ  Συμπληρώνεται από εκείνους που τηρούν βιβλίο ΑΓΟΡΩΝ, από εκείνους που δεν τηρούν βιβλίο ΑΓΟΡΩΝ λήγω
ο ι Ο Α ί ϋ ΐ ν  γ\ λ ι  1 υ ΐ Λ Ρ ί τ ^ Ν  απαλλαγής, καθώς και απδ εκείνους που αν και είχαν υποχρέωοη τήρησης βιβλίου ΑΓΟΡΩΝ, δεν το έχουν τηρήσει.

α. ΑΓΟΡΕΣ

Εμπορευμάτων 301

Πρώτων και βοηθητικών υλών 302

Σύνολο αγορών 303

β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλήσεις Λιανικώς Πωλήσεις Χοντρικώς

Εμπορευμάτων 304 309

Προϊόντων 305 310

Αυτούσιων πρώτων και βοηθ. υλών 306 311

Παγίων 307 312

Σύνολο πωλήσεων 308 313

γ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές προσωπικού

Ενοίκιο Κεντρικού κατ/τος 
Ενοίκιο Υποκ/τος ή 
αποθήκης
Ενοίκιο

Άλλα γενικά έξοδα 

Σύνολο γενικών εξόδων

321

323

324

329

325

326

δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντικείμενο εργασίας 
(Κύριο, δεύτερο, λοιπά 

όπως στην πρώτη σελίδα)

Κωδικός
αριθ.

πινάκων
Μ.Σ.Κ.Κ.

Σύνολο αγορών
Συντ/στής

μικτού
κέρδους

(%)

Ακαθάριστα έσοδα
Συντ/στής
καθαρού
κέρδους

(%)

Καθαρά κέρδη

α) 331 332 333

β) 334 335 336

Υ) 337 338 339

δ) 340 341 342

ε) Λοιπά έσοδα β 343

ΣΥΝΟΛΟ 344 ί·1-; 345 . Λ ':"'.· 346

ΠΙΝΑΚΑΣ I’
» , - Λ ^ - , ι . ι - ν ι »  . . . .  _ _ > . ι ν ι - , Λ Μ  Συμπληρώνετο απο εχείνους που τηρούν βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ή παρέχουν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και από το νόμο απαλλάσονται από την
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α  Β Ι Β Λ Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν  τφηυη αυτού πχι βιβλίου, καθώς και οπό εκείνους ποο, ον και είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίου ΕΣΟΔΏΝ-ΕΞΟΔΩΝ, δεν το έχουν τηρήοη.

α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ I. Εμπορικών επιχειρίσεων II. Από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (γιατροί, δικηγόροι κτλ.)

Από χοντρική πώληση εμπορευμάτων 401 α) Από ιδιωτική πελατεία 410

Από λιανική πώληση εμπορευμάτων 402 β) Από Δημόσιο, ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία 411

Από χοντρική πώληση προϊόντων 403 γ) Από επιτηδευματίες κτλ.* 412

Από λιανική πώληση προϊόντων 404 δ) Από μελέτες μηχανικών .................... 413

Από κέντρα διασκέδασης 405 414
Από παροχή υπηρεσιών (ανάλογα 
με το αντικείμενο εργασιών):
α) ................................................................

σ τ ) ...................................................................... 415

406

ρ ) .......................................... 407 ΣΥΝΟΛΟ 416

Από λοιπό έσοδα 408

ΣΥΝΟΛΟ. 409
• Επιτηδευματίες Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, οι οποίοι παρακράτησαν φόρο από αυτές τις αμοιβές.

ϋ -2 .



β. ΑΓΟΡΕΣ εμπορευμάτων πρώτων και βοηθητικών 
υλών για επεξεργασία

γ. Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, 
πρώτων και βοηθητικών υλών (λήξης)

Από το εξωτερικό 451 454 Εμπορεύματα 457

Στο εσωτερικό 452 455 Πρώτες και βοηθητ. ύλες 458
Σύνολο αγορών 453 456 Υλικά ουσκευασίας 459

Έτοιμα προϊόντα 701

702

703

δ) ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές προσωπικού 461 Από μεταφορά

Αμοιβές τρίτων 462 Αποσβέσεις παγίων 466

Ενοίκιο κεντρικού κατ/τος 463 Αμοιβές σε εργολάβους 467

Ενοίκιο υποκ/τος ή αποθήκης 464 Αμοιβές σε υπεργολάβους 468

Ενοίκιο ......................................... 465 Λοιπές δαπάνες 469

Σε μεταφορά Σύνολο γενικών εξόδων 470

ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

I. Έμποροι -  Βιοτέχνες

Αντικείμενο εργασιών 
(κύριο κτλ. όπως 

στην πρώτη σελίδα)

Κωδικός 
αριθ. πιν. 
Μ.Σ.Κ.Κ.

Ακαθάριστα έσοδα
Συντ/στής
καθαρού
κέρδους

Καθαρά κέρδη
II. Ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι που 

παρέχουν υπηρεσίες

α) 481 482 Έσοδα 491

μ) 483 484 Έξοδα βιβλίων 492

485 486 Διαφορά δαπανών* 493

δ) Λοιπά έσοδα 487 488 Καθαρά κέρδη ή ζημίες 494

ΣΥΝΟΛΟ 490 496 Είδος μελέτης (αρχιτ. -  μηχαν.) ..........................................................

Δαπάνη αγοράς Φορολογικής ταμειακής Μηχανής 497

Φορολογητέα Καθαρά Κέρδη 498

Π ΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιοχή
(Δήμος ή κοινοί.) 

αγροκτήματος

Έκταση
σε

στρέμμ.

Είδος αγροτικής 
παραγωγής

(φυτικό ή ζωϊκο προϊόν)

Ακαθάριστο
εισόδημα(1)

Συντ/στής
καθαρού
κέρδους

(2)

Καθαρά Κέρδη 
(3) - (1) χ (2)

ΣΥΝΟΛΟ 601

Π ΙΝΑΚΑΣ ΙΒ' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Περιοχή
(Δήμος ή κοινοτ.) 

αγροκτήματος

Είδος παραγωγής: 
α) είδος καλλιέργειας γής 
β) είδος εκτροφής ζώων 
γ) είδος άλλης μονάδας

Αριθμός 
α) στρέμ. 
β) ζώων 
γ) άλλων μον. 

( 1 )

Ορεινό
Ημιορεινό

Πεδινό

Αρδευό
μενο

Μη αρδευό
μενο

Καθαρό εισόδημα 
α) ανά στρέμ. 

β)ανύ κεφαλή ζώου γ) ανά άλλη μονάδα (2)

Συνολικό καθαρό 
εισόδημα άρθρου 

42 ν. 2238/94 
(3) - (1) χ (2)

'υ ΣΥΝΟΛΟ 602
γ.;.Ιείον : α) Καταβληθέντα ενοίκια για εκμίσθωση γεωργικής γής 

....... β) Αξία καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ............................

603

. χ 25% 604 •·Ρ·: ■

Άθροισμα μειώσεων ( 603+604 ) 605

Μείον, για φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 500.000 ή 1.000.000 δρχ. αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις ή 700.000 ή 

ι.400.000 δρχ., αντίστοιχα, αν τα παραπάνω πρόσωπα είναι νέοι αγρότες (άρθρο 44 ν.2238/1994) ........................................................... 6 0 6

φορολογούμενο εισόδημα :

α) Φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 601 ή [ 602 -  (605+606) ] ................

β) Φυσικά πρόσωπα, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή εταιρίες κτλ. 601 ή (602 -  605)

6 0 7

6 0 7

ι.Ιόνο για μηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ. *· Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση.

113
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Ακαθ. έσοδα
από πιστοποιήσεις Δημοσ.

τεχν. έργων ή αξία 
εκτελεσθέντος ιδιωτ. έργου

Αξία υλικών Συντ/στής
Τοποθεσία τεχνικού έργου

Εργολάβου Εργοδότη
καθαρού
κέρδους

Καθαρά κέρδη

511 512

513 514

ΣΥΝΟΛΟ 515 516

ΠΊΝΑΚΑΣ ΙΔ' ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α εργολαβικού ή 
συμβολαίου αγοράς 

ακινήτου και 
ονοματεπώνυμο 

συμβολαιογράφου

Τοποθεσία 
οικοδομής 
ή έργου

Αξία εργολαβικού 
ή συμβολαίου 

αγοράς οικοπέδου

Ακαθ. έσοδα από 
πωλήσεις διαμερισμάτων κτλ. 
(Αξία για την επιβολή Φ.Μ.Α.)

Συντελεστής
καθαρού
κέρδους

Καθαρά κέρδη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ

ΣΥΝΟΛΟ

521

524

527

530

522

525

528

531

’ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ,

523

526

529 

?■' 532
(Συμπληρώνεται μόνο από τους εκμεταλλευτές 
επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων Δ.Χ.)

Αριθμός
κυκλοφορίας

Μικτό 
φορτίο 
για τα 

φορτηγά

θέσεις 
ΕΔΧ- 

Λεωφ. ΔΧ.

Ωφέλ.
φορτίο

φορτηγά
ΔΧ.

Είδος 
καυσίμου 

Β/Κ -  Π/Κ 
Υ/Γ

Οδηγός

Π
οσ

οσ
τό

συ
νι

δι
οκ

τη
σί

ας
% Ακαθάριστα

έσοδα
Έξοδα Καθαρά κέρδη

Ιδ
ιο

κτ
ήτ

ης

Τρ
ίτο

ς

α. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ.-

β. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δ.Χ.·

γ. ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ.·

•Αν το όχηυα είναι μισθωμένο (μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου) να σημειωθεί αυτό στο χώρο <<Σημειώσεις Φορολογουμένου>> καθώς και τα στοιχεία του 
εκμισθωτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια φορολογική αρχή).

Σημειώσεις Φορολογουμένου

Γράψτε την εγκριτική απόφαση για την χρησιμοποιούμενη ταμειακή μηχανή Βεβαιώνεται η ακρίβεια της μεταφοράς 
των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων

............................. 199...
Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

........................ 199...
Ο ΔΗΛΩΝ

................................199...
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(Υιιενθυμίζεται ότι η απόκρυψη ή η παροχή ανακριβών στοιχείων τιμωρείται από το νόμο).
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Προς τη Δ.Ο.Υ.

Δ Η Λ Ω Σ Η  
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ;  

π ου  υ π ά ρ χ ο υ ν | | τ ;η ν ^ 1 [η ^ | Ια ν ο υ α ρ ίο ϋ η Γ ΐ  9 9 7 * (β )

: " ΐ;  ν (Υ Π Ο Β ΑΛΑ Ε"|Ά I \ ΣΕ| Α Υ|ρ’ ΑΝΤΙΤΥΠΑ)/
' ί ί .  ■ : ■■ α' ί ί ΐ " . * * ( γ )

>^:|*ίΕ Κ Π Ρ Ο Θ Ε ΣΜ Η : ^:ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Η Κ Ι % # & ·
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Ί  , · »

•· \ Υ ? Τ

,··").·, Ι . ί κ ι : . .  1’

(■■■■■ |ί;)ί ;

Τ ϊ
■-:·ν^γϊ|£·' ’·

ΐ ] Γ *  (α) ........ ΚΕ.Π.Υ.Ο, *  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)!·
■! · ■ ί ί : · ’ · ι ::

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) (ΤΗΛ.)

(ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) (ΤΗΛ.)

#  / ; / - / ■  ·, ■ ,
" ' ... £.·. ....... ·

•

ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ' · ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ, (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΣΥΝΟΙ,ΚΙΑ-ΠΡΛΗ,ή .ΧΩΡΙΟ) . ■ (ΤΗΛ.)
■ · 1 η ,· ; .  Κ|Τ·;η -ψ -  ■ ;■·■·"■ ·ρ .· ·; :...‘Τ /  " ‘ •■"Τ' ·  '

ΥΠΟΧΡΕΟΥ: Έγγαμος Π  Άγαμος ΕΖ1 . ■.·; Σε Χηρεία (ΖΖΙ ■ Αριθμός Τέκνων (ΖΖΙ !

; ;  : , ; · : ;γ · | ·  : Υ - " ;  ' ί  ' ■

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ Δ/ΝΣΗ: (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΣΥΝ.-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) (ΤΗΛ.)
: ’ · ί  ί ' ί !

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ : ................................................

•Λιρατηρήσεις: . '·. ; I . ι . ί

. Υ πόχρεοι σε υποβολή του εντύπου αυτού είναι! όλοι οι φορολογούμενοι, που έχουν υποχρέωση ί υποβολής
• ΠΛωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι ακίνητα και ; .......
.υνυποβάλλεται με το έντυπο Ε1. · ] ·. ’ Α. ί . { . ..ί |

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται με τα ακίνητα που υπάρχουν την Ιη Ιανουαρίου 1997 ανεξάρτητα αν
το ίδιο έντυπο υποβλήθηκε και στις προηγούμενες χρήσεις" 1994 και 1995; ; "  ~~ ' Τ' ί

Αν δεν επαρκει το έντυπο αυτό γιά όλα-τα ακίνητα· συμπληρώνεται· και-δεύτερο ’έντυπο μεταβάλλοντας
τον αύξοντα αριθμό κατά περίπτωση. .. |η .,. Λ ; ,,ί,

Τα τετράγωνα αυτά θα συμπληρωθούν από την'Υπηρεσία. 9
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ΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΛΑΙ0-
ΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
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ΙΔ
ΙΟ

Κ
Τ

Η
Τ

Η
Σ

ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ /  

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΑΧ.
ΚΩΔ.

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. Π.

Π ΡΟ ΣΟ Ψ ΕΙ)

ΟΔΟΣ Π. Ο ΔΟ Σ Π. ΟΔΟΣ π. ΚΥΡΙΩΝ
ΧΟΡΩΝ

ΒΟΗΘ.
ΧΩΡΩΝ
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ΧΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ
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ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ
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ΑΓΡΟ ΤΕΜ ΑΧ ΙΟ Υ -  ΑΓΡΟΥ -  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ

ΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

ΟΡΥΧΕΙΟΥ
Κ.Λ.Π.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 1

ΣΤΗΛΕΣ 2,3,4,5,1 

ΣΤΗΛΕΣ 7 

ΣΤΗΛΕΣ 8 

ΣΤΗΛΗ 9 

ΣΤΗΛΗ 10

ΣΤΗΛΗ 11:

ΣΤΗΛΕΣ 12,13,14,15 
ΣΤΗΛΗ 13

ΣΤΗΛΗ 14

ΣΤΗΛΗ 15 

ΣΤΗΛΗ 16

ΚΩΔ. 6:

ΚΩΔ. 7:

ΚΩΔ. 8:.

ΚΩΔ. 9:

ΚΩΔ. 10 
ΚΩΔ. .11 
ΚΩΔ. 12

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση 
ΣΤΗΛΕΣ 17,18,19 
ΣΤΗΛΗ 20 
ΣΤΗΛΗ 21

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση 
νεται ως άλλο

ΣΤΗΛΕΣ 2,3,4,5 
ΣΤΗΛΗ 6 .

ΣΤΗΛΕΣ 7,8,9,10,11,12,13

ΣΤΗΛΕΣ 17,18,19 
ΣΤΗΛΗ 20 -

Γράψτε το νομό, το δήμο-διαμέρισμα, ή την κοινότητα,- την οδό, τον αριθμό και τον ταχυδρομικό κώδικα που βρίσκεται το 
ακίνητό, σας.
Σημειώστε X στην αντίστοιχη στήλη Π(7) της οδού ή των οδών που το. ακίνητό σας έχει πρόσοψη ή προσόψεις, αφού πρώτα 
σημειώσετε τις ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει (στήλες. 5 και 8)/
Γράψτε τους υπόλοιπους δρόμους που.περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει το ακίνητό σας, όπου αυτό είναι δυ- ■ 
νατό. · . :  . ; . .. . '■] _...... 1 :,....· . . .. · ·/· .4  .
Γράψτε τον ισχύοντα αριθμό τού οικοδομικού' τετραγώνου (Ο.Τ.) που βρίσκεται' το,ακίνητό’ σας, ,ειδικό όταν δεν υπάρχουν 
τα ονόματα των δρόμων που το περικλείουν., ' ·ί . , ’ ί \  ; ί
Γράψτε τον κωδικό.της κατηγορίας του-ακινήτου σύμφωνό με τα·Βξής:·1?7ν,ν ί " ' ' 1 ; ; ; ” » ■·>’ .
ΚΩΔ. 1: Κατοικία - Διαμέρισμα (πλην(ύόνοκατοικίας), μετά τών παρακολουθημάτων και των'βοηθητικών χώρων: ;
ΚΩΔ. 2:.' ! Μονοκατοικία, κτίσμα δηλ. πόυ αποτελεί λειτουργικά μία κατοικία με τα τυχόν πάρακολουθήματα και βοηθητικούς 

| χώρους της, (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λ.:π|) σε ένα ή περισσότερα επίπεδα και η οηοία δεν βρίσκεται σε
— · επαφή με άλλη κατοικία στο ίδιο οικόπεδο, ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί σ’- αυτή πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας, λ 

ΚΩΔ. 3: Επαγγελματική στέγη, δήλ. καταστήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, βιοτεχνίες που στερούνται
, ... σχετικής οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας. ! ί

ΚΩΔ. 4: . Οικόπεδο ακάλυπτο. ) "Τ' , ί ! \ ί ! '. |>
ΚΩΔ. 5 : ' Γεωργικά κτίρια, Κτηνοτροφικά κτίρια και Αποθήκες που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Γεωργικά 

θεωρούνται τα κτίρια στα οποία φυλλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Κτηνοτρο-, 
ι . φ ικά θεωρούνται τα κτίρια που στεγάζουν ζώα και Αποθήκες οι αποθηκευτικοί χώροι οποιουδήποτε μεγέθους, όχι 

, όμως και.χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα που υπάγονται στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά - 
! κτίρια. I .; ί ; | !) | | : ί . ’ ■

θέσεις στάθμευσης που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Ως χώροι,στάθμευσης αυτοκινήτων νοούνται α| 
στεγασμένοι χώροι στάθμευσης εκτάς πιλωτής.'| ! : > ' | : ί . ¡1
Σταθμοί αυτοκινήτων, δημόσιας χρήσης, για τους οποίους υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλε-, 
πόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών (από τις κατά τόπους 
νομαρχίες ή τις Κεντρικές; Υπηρεσίες). 1 ] ; ; ! ■ 1
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια μετά των παράρτημά των τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης 
κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια ^ειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης,1 (από τις κατά 
τόπους νομαρχίες ή τις Κεντρικές υπηρεσίες). 1 ; ■ ί
Ξενοδοχεία και .γενικά Τουριστικές) Εγκαταστάσεις,δηλ. ξενοδοχεία, μοτέλ, ¡«μπάγκαλόους», ξενώνες και κά-, 
μπινγκ. Δεν ανήκουν οε τουριστικό συγκρότημα τα ενοικιαζόμενα (δωμάτια, μεμονωμένες κατοικίες ή διαμερίσματα, 
που μισθώνονται για, τουριστική εκμετάλλευση, για(τα οποία-αναγράφεται ο ΚΩΔ.-2. ; · - ) ;■ - " · .  ¡;
Εκπαιδευτήρια.'; , | ; ! | : ! ί ! ¡1
Αθλητικές εγκαταστάσεις· δηλ, γυμναστήρια, κολυμβητήρια,..γήπεδα αθλοπαιδιών και γενικά κέντρα άθλησης. 
Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ. μουσεία, θέατρα,, κινηματογράφοι, συνε- 
δριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων-συναυλιών-εκθεσιακών κέντρων κ,λ.π)

Γ ράψτε τον κωδικό του ορόφου του ακινήτου κατά περίπτωση ως εξής:
ΚΩΔ. Ο: Ισόγειο, ΚΩΔ. 1:1ος όροφος, ΚΩΔ. 2: 2ος όροφος, ΚΩΔ.3: 3ος όροφος, ΚΩΔ. 4:4ος όροφος κ.λ.π.
ΚΩΔ. Υ: Υπόγειο. , /  ' . ;·’Η ,. , · . ■ ·.
Γ ράψτε την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (ακέραιο αριθμό χωρίς δεκαδικά). ‘ ·
Γ ράψτε τη συνολική επιφάνεια του υπογείου, των βοηθητικών χώρων και της κλειστής θέσης στάθμευσης πρυ ακολουθούν 
την ιδιοκτησία ή υπάρχουν ανεξάρτητα. £ ',: ' ' V .
Γ ράψτε την επιφάνεια του οικοπέδου, ε ίτε  πρόκειται για ακάλυπτο οικόπεδο, ε ίτε  για οικόπεδο με κτίσματα. Σε περίπτωση 
οικοπέδου με κτίσμα η επιφ. του οικοπέδου σημειώνεται στην ίδια σειρά με το κτίσμα. Σε περίπτωση κάθετης ιδιοκτησίας 
σημειώνετε την επιφάνεια αυτής.
Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή διπλοκατοικίας (εντός σχεδίου), αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια των υφισταμένων κτι- 
σμάτων κυρίας χρήσης (στο ισόγειο και τους ορόφους) στο ίδιο οικόπεδο, ανεξαρτήτως ιδιοκτήτου.
Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας 
ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978, η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30.9.1980)' 
και εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό ετών, με την παραδοχή ότι χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται 
υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως.έτος. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από τη χρονολογία 
κατασκευής,, η οποία προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέ
του, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). ■ ■ ¡·· · .— . ■'·.■
Άδεια  αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό
της παλαιότητας. · . ...... .............................  , .

που το κτίσμα είναι ημιτελές γράψτε τον ΚΩΔ. 99 στην στήλη 16. ■
Γ ράψτε κοτά περίπτωση το ποσοστό (επί τοις εκατό %) συνιδιοκτησίας που σας αναλογεί. .
Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά η ηλικία του επικαρπωτή.
Γράψτε το κωδικό του ιδιοκτήτη του ακινήτου ως εξής: ΚΩΔ. 1: Υπόχρεος, ΚΩΔ. 2: Σύζυγοι,1 ΚΩΔ. 3: Τέκνα.

συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου συγκύριου συμπληρώ- 
ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά. ’___ ί ___ , . ί . . . . .  ..
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* · ί * 1
Γ ράψτε το νομό,το δήμο ή την κοινότητα, την οδό τον αριθμό και τον ταχυδρομικό κώδικα που βρίσκεται το ακίνητό σας. 
Γράψτε το κωδικό της κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με.τα εξής ./_... . . .
ΚΩΔ. 1: Αγροτεμάχιο , · ί ·
ΚΩΔ. 2: Αγρός· ' ί . - ! | ί {
ΚΩΔ. 3: Βοσκότοπος . -" Τ '  Γ , ί ί
ΚΩΔ. 4: Δασική έκταση
ΚΩΔ. 5: Ορυχεία ■ -  -
ΚΩΔ. 6: Λοιπές κατηγορίες ·
Γράψτε την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (ακέραιο, αριθμό χωρίς δεκαδικά) στην αντίστοιχη στήλη κατά περίπτωση 
(Αγροτεμαχίου, Αγρού, Βοσκοτοπίου, Δασικής έκτασης και Ορυχείων κ.τ.λ.)
Γ ράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό (επί τοις εκατό %) συνιδιοκτησίας που σας αναλογεί. ;
Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά η ηλικία του επικαρπωτή.'

ι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου συγκύριου συμπληρώ
νεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά. ■ ·. .· ; λ λ ~>.. , η · , ;■ ν) .·. ; ·..·. ··.·

Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς τη Δ.Ο.Υ. : 

Οικον. έτος : ....

Διαχείριση από : ..................................................... έως

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

C- H

ΟΙ 1=

ΕΠΩΝΥΜΟ Η' ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΟΝΟΜΑ : ..............................

( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ )

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε 
δύο (2) αντίτυπα από τα φυσικά 
πρόσωπα γιά την ατομική επιχεί
ρησή τους και τα πρόσωπα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του ν.2238/1994. που δεν τηρούν 
βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Σε περί
πτωση εγγάμων υποβάλλεται ξε
χωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο.

- UJ
Ρ’ Τ-

Τ ΙΤ Λ Ο Σ  :

ΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Η’ ΣΥΖΥΓΟΥ : ..............................................................................................  /

.. Α.Φ.Μ. : ..................................................  ΑΡ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ : .....................................................

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
I ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ :

Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας Κωδ. αριθ. ΓΗν. Μ.Σ.Κ.Κ

Οδός -  Αριθμός : ......... .........................................................

/vomoi οδοί που περικλείουν το  οικοδομικό τετράγωνο :

Προσόψεις ακινήτου :

Ταχ. Κωδ. :

Η επαγγ. εγκατάσταση είναι σε στοά (ναι « όχι)

I

Προσόψεις οικοπέδου : ................................................. ..........................................................................
Συνοικία -  Επαρχία : ......................................... ...............................................................................................  Πόλη -  Χωριό :

ι. Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες, εκτός από εκπαίδευση ή προκειμέ-
ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

Η* ΕΤΑΙΡΙΑΣ κτλ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

............... 325* c m ............ 3?Κ*Ι I

...............327* c m 3?ft* I I
3. Στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση ασκείται ταυτόχρονα εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμε-

...............3 0 S Ü D 3Π«*| I

329........................ 330...
331 ........................ 332. .

ο. Αν χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως επαγγ. εγκατάσταση γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας σε τ.μ. 
. Αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε ισόγειο ή

333........................ 334.....................

335* c m

337........................

336* c m

338 .. ..
ο. Αν από την επαγγ. εγκατάσταση παρέχονται υπηρεσίες και συστεγάζεσθε με άλλες επιχειρήσεις πα-

3 Συντελεστής εμπορικότητας της οδού μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στό σύστημα αντικ. προσδιορι-
Π|ΐ«Γι ¡ΐΛτη|Τί(νισης πκινήτων και εψόπην Λεν πρόκειται γιό επιχ/πεις ηηρηχής ιιπηρρπκίιν ·· ^  I 339* I I 340*I I

34 ίΊ 1 342*I I

ί ι. Αν στην επαγγελ/κή εγκατάσταση διεξάγεται μικτή δραστηριότητα (παροχής υπηρεσιών-εμπορία κτλ.) :
343........................ 344
345........................ 346... .

12. Αν ασκείτε επιχείρηση εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, γράψτε το συνολικό αριθμώ των αυτοκινήτων 397........................ 398... .
...............3 1 1 * 0 ...  312*ΓΊ

η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε μη παραλιακή περιοχή δήμου κτλ. κάτω από 4000 κατοίκους.
...............387* l l ....... RRR* I I

ι·3. Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης μέσα στό 1996 αν είναι λιγότεροι από 12 (μόνο οε περίπτωση έναρ-
347 ........................ 348..

ιύ. Η επιχείρηση είναι νέα (σύμφωνα με την ποράγρ.11 του άρθρου 33 του ν.2238/1994).............  (ναί-όχι) ...............349* ί I
351 ........................

............ 3 5 0 *cm
352

ι ... Καθαρό εισόδημα επιχ/σης (έδρας και υποκ/των) με βάση τα βιβλία και στοιχεία γιά τις δραστηριότητες 

που αναφέρονται στους πίν. 2 έως 4 (πριν την αφαίρεση τυχόν αφορολόγητων ποσών,εκπτώσεων κτλ.) 353........................ 354...
589........................ '590.

Τ.*. τετράγωνα με τον αστερίσκο συμπληρώνονται οπό την υπηρεσία. ΕΚΔΟΣΗ 1996
ι ι,χχειμένου για ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνεται προαιρετικά (άλλως συμπληρώνεται από την υπηρεσία). Ειδικά γιό τα χρήση 1996. 
ιοχύουν οι ίδιες τιμές ζώνηςκαι συντελ. εμπορικότητας που ίσχυσαν και στην προηγούμενη χρήση 1995.

• Ζε περίπτωση συστέγασης επιχ/σεων παροχής υπηρεσιών γράφεται η συνολική επιφάνεια, σε κάθε άλλη περίπτωση γράφονται τα τ.μ. που χρησιμοποιούνται 
_ιιιο κάθε συστεγαζόμενη επιχείρηση.
¿ιηώσεις φορολογούμενου :



II. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
Η' ΕΤΑΙΡΙΑΣ κτλ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Οδός Αριθμός : ........................................................................................................  Ταχ. Κωδ.: ..................................

3 6 7 ................................ 3 6 8 .............................

Η επαγγελματική εγκατάσταση είναι σε στοά (ναι -  όχι) ............................................................................................

Προσόψεις οικοπέδου : .......................................................................................................................................................

Συνοικία - Επαρχία : ............................................................................... Πόλη -  Χωριό : ..............................................

3 6 9 ................................ 3 7 0 .............................

371 ................................ 3 7 2 .............................

δ) Μισθωτική αξία λοιπών αποθηκευτικών χώρων της έδρας ..................................................................................... 373 ............................... 374 ...........................

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 .  : Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Π Ο Υ  Α Φ Ο Ρ Ο Υ Ν  Τ Η Ν  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Η  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Ο Υ  Π Ρ Ω Τ Ο Υ  Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

....................*9 * *1  1

....................*07*1  1
................ 526* I_____I
................ *93*1 I

Αντικείμενο κύριας δραστ/τας ............................................................... Κωδ. αριθ. ΓΗν. Μ.ΣΧ.Κ................................

Η επαγγελματική εγκατάσταση είναι οε στοά (ναι -  όχι) ............................................................................................
| Προσόψεις ακινήτου : ................................................................... .....................................................................................
I Προσόψεις οικοπέδου : .................................................. I.?................................................................................................

ι 1. Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες, εκτός από εκπαίδευση ή προκειμέ- 
νου για μικτή επιχείρηση τα ακαθ. έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι τα μεγαλύτερα .....  (ναι-όχι)

3. Στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση ασκείται ταυτόχρονα εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων, δια
μερισμάτων (της ένδειξης 40 του πίνακα 6) και παρεπόμενη εκμετάλλευση Σνάκ ή Καφέ Μπάρ.. (ναί-όχύ ....................*10*1 1 ................. -*9Ω*Ι I

5 2 9 ................................ 530 .............................
5 3 1 ................................ 5 3 2 .............................

6. Αν χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως επαγγ. εγκατάσταση γράψτε την επιφάνεια της· κατοικίας σε τ.μ.

7. Αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε ισόγειο ή

5 3 3 ................................ 5 3 4 ..............................

5 3 5 *ΙΖ Ξ 1

5 3 7 ................................

*3 f i*  I I 

5 3 8 ..............................
8. Αν από την επαγγ. εγκατάσταση παρέχονται υπηρεσίες και συστεγάζεοθέ με άλλες επιχειρήσεις πα-

9. Συντελεστής εμπορικότητας της οδού μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στό σύστημα ανπκ. προσδιορι-
539*1 1 5 4 0 * I I
*41*1 1 * 4 9 * I I

11. Αν στην επαγγελ/κή εγκατάσταση διεξάγεται μικτή δραστηριότητα (παροχής υπηρεοιών-εμπορία κτλ.) :
5 4 3 ................................ 5 4 4 ..............................

5 4 5 ............................... 5 4 6 .............................
*

12. Αν ασκείτε επιχείρηση εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, γράψτε το συνολικό αριθμό των αυτοκινήτων 5 9 7 ............................... 598..............................

.....................*91*1 I ................. 52 2 * α

14. Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε μη παραλιακή περιοχή δήμου κτλ. κάτω από 4000 κατοίκους.
....................*93*1 1 ................. *94*1 1

15. Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης μέθα ατό 1996 αν είναι λιγάτεροι απά 12 (μάνο σε περίπτωση έναρ-
5 4 7 ............................... 548 .............................

| II. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

5 6 8 ..............................5 6 7 ...............................

Συνοικία -  Επαρχία : ...................................................................... Πόλη -  Χωριό .......................................................

569 ............................... 5 7 0 .............................

5 7 1 ............................... 5 7 2 ..............................

573 .............................. 5 7 4 ............................

Τα τετράγωνα με τον αστερίσκο συμπληρώνονται από την υπηρεσία
Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνεται προαιρετικά (άλλως συμπληρώνεται από την υπηρεσία). Ειδικά γιά τη χρήση 1996 ισχύουν οι ίδιες τιμές 
ζώνης και συντελ. εμπορικότητας που Ισχυσαν και στην προηγούμενη χρήση 1995.
■ Σε περίπτωση συστέγασης επιχ/σεων παροχής υπηρεσιών γράφεται η συνολική επιφάνεια, σε κάθε άλλη περίπτωση γράφονται τα τ.μ. που χρησιμοποιούνται 
απο κάθε συστεγαζόμενη επιχείρηση.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  4 .  : Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Η  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Ο Υ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Υ  Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

I ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο κύριας δραστ/τας ...............................................................  Κωδ. αριθ. ΠΙν. Μ.Σ.Κ.Κ.

Οόός -  Αριθμός : .......................................................................................................Ταχ. Κωδ. : ..

Λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο : .............................................................

ι·ι επαγγελματική εγκατάσταση είναι οε στοά (ναι -  όχι) ............................................................................................

Προσόψεις ακινήτου : ........................................................................................................................................................
Προσόψεις οικοπέδου : ......................................................................................................................................................

Συνοικία -  Επαρχία : ....................................................................... Πόλη -  Χωριό : ............................................ .........
1. Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες, εκτός από εκπαίδευση ή προκειμέ-

. νου για μικτή επιχείρηση τα ακαθ. έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι τα μεγαλύτερα .....  (ναι-όχι)
2. Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης ...................  (ναι-όχι)

3 Στην Ιδια επαγγελματική εγκατάσταση ασκείται ταυτόχρονα εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων, δια

μερισμάτων (της ένδειξης 40 του πίνακα 6) και παρεπόμενη εκμετάλλευση Σνάκ ή Καιρέ Μπάρ (ναί-όχι)

4. Τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης ·· ..................................................................................................

5 Επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης σε τετρ. μέτρα ·■■ ...............................................................................

6 Αν χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως' επαγγ. εγκατάσταση γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας σε τ.μ.

7 . Αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε ισόγειο ή

όροφο ή υπόγειο ή τυφλή στοά γράψτε ανάλογα ..................................  I I

ϋ. Αν από την επαγγ. εγκατάσταση παρέχονται υπηρεσίες και συστεγάζεσθε με άλλες επιχειρήσεις πα

ροχής υπηρεσιών, γράψτε τον αριθμό των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων............................................. ...........

9. Συντελεστής εμπορικότητας της οδού μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στό σύστημα αντικ. προσδιορι-

σμού μεταβίβασης ακινήτων και εφόσον δεν πρόκειται γιά ετπχ/σεις παροχής υπηρεσιών ** I I

10. Μοναδικός συντ. καθαρού κέρδους (που αντιστοιχεί στα περισσότερα ακαθ. έσοδα) .................. 1 - - 1

11 . Αν στην επαγγελ/κή εγκατάσταση διεξάγεται μικτή δραστηριότητα (παροχής υπηρεσιών-εμπορία κτλ.) :

α} Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επαγγελματικής εγκατάστασης........................%...............................

|3) Γράψτε τα ακαθάριστα, έσοδα της δευτερεύουσας δραστηριότητας .....................................................................

ι:·. Αν ασκείτε επιχείρηση εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, γράψτε το συνολικό αριθμό των αυτοκινήτων

13. Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή ................................. .............·......(ναί-όχι)

|4. Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε μη παραλιακή περιοχή δήμου κτλ. κάτω από 4000 κατοίκους,

σε νησί χαρακτηρισμένο ως τουριστικός τόπος ......................................................................... .......  (ναί-όχι)

1*. Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης μέσα στό 1996 αν είναι λιγότεροι από 12̂  (μόνο σε περίπτωση έναρ

ξης ή διακοπής εργασιών) ............................................................................................................................................

10. Συνολικό ελάχιστο καθαρό εισόδημα των λοιπών υποκαταστημάτων ...................................................................

17. Συνολική εμπορική αμοιβή των λοιπών υποκαταστημάτων.......................................................................................

ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
Η' ΕΤΑΙΡΙΑΣ κτλ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

................... 6 2 5 * Γ Ζ ] ................ 696*1 1

................... f i9 7 * l 1 ................ 69Β*Ι 1

...................  61Q*I I ................. 690*1 1

6 2 9 ........................... 63 0 .............................

631 ............................... 6 3 2 ..............................

6 3 3 ................ 634 ..............................

635*1 1 636*1 1

6 3 7 ................................ 638 .............................

* |  ” 1 *1 1639 1 1 640 1 1
*  1 !641 L  I 649 1 1

6 4 3 ............................... 6 4 4 .............................

6 4 5 ............................. 6 4 6 ..............................
697 ................................ 698 ..............................

................... 6 2 1 * Π ..........  622* d H

.............. 693* I I ................. 694*1 1

6 4 7 ................................ 648..............................
6 7 5 ................................ 6 7 6 ..............................

6 7 7 ...... ......................... 6 7 8 .............................

6 6 7 ............................... 668 .........................
6 6 9 ..................... 6 7 0 ..............................
6 7 1 ............................... 6 7 2 ...........

. 673 ............................ 6 7 4 ............. .*.............

!ΐ. ΠΡΟΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οδός -  Αριθμός : ........................................................................... ........................... Ταχ. Κωδ. :

Λυ»ποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο : ...........................................................

ί . επαγγελματική εγκατάσταση είναι οε στοά (ναι -  όχι) .........................................................

Προσόψεις ακινήτου : .......................................................................................................................

Προσόψεις οικοπέδου : ....................................................................................................................
Συνοικία -  Επαρχία : .......................................................................  Πόλη -  Χωριό : ....................
α} Τιμή ζώνης του αποθηκευτικού χώρου ·· ...............................................................................
[I) Επιφάνεια του αποθηκευτικού χώρου σε τετρ. μέτρα ................................. .........................

\ )  Μήνες χρησιμοποίησης της αποθήκης μέσα στο 1996 μόνο αν είναι λιγότεροι από 12 
ύ: Μισθωτική αξία λοιπών αποθηκευτικών χώρων δεύτερου υποκαταστήματος .................

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  5 . : Κ Α Θ Α Ρ Α  Κ Ε Ρ Δ Η  Μ Ε  Β Α ΣΗ  Τ Ο Υ Σ  Τ Ο Ν Ο Υ Σ  Μ ΙΚ Τ Ο Υ  Β Α Ρ Ο Υ Σ  Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α ΙΟ Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν  Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν  Ι.Χ.

C/U
Αριθμός
κυκλο
φορίας

Μικτό 
βάρος 

σε τόνους 
(1)

Ακαθάρι
στα έσοδα 
ανό τόνο

(2)

Συνολικά 
ακαθάρι

στα έσοδα 
(3)-(1)χ(2)

Ακαθάριστα έσοδα 
που προκύπτουν 

από το βιβλία 
και στοιχεία

: 800.000

ϊ 800.000
3 800.000 X ρ ή  α π Χ ρ ή σ η

4 800.000 1 9 9 5 1 9 9 6
C 800.000

C 800.000

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Α ν  τ ο  σ ύ νο λ ο  τη ς  
σ τή λη ς  3 « ν α ι  με
γα λύ τερ ο  αηΟ τα 

έσ ο δ α  τΟ σο  τη ς  χρή
σ η ς  1995 ό ο ο  και 
τη ς  χρήσης 1996. 

σ το υ ς  κωδικούς 357 
-35Β π ρέπει ν ο  γρ α 
φ ού ν γιά τη  χρήση 

1996. τα  καθαρά 
κέρδη που προκύ
π του ν  με βάση τα  

έσ ο δ α  τη ς  ο τή λη ς  3 

και Οχι τ ω ν  β ιβλίων 357. 35Θ
Tj ιετραγωνα με τον αστερίσκο συμπληρώνονται από την υπηρεσία.
ί .ροκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνεται προαιρετικά (άλλως συμπληρώνεται από την υπηρεσία).Ειδικά γιά τη χρήση 1996 ισχύουν οι ίδιες τιμές 
ζώνης και συντελ. εμπορικότητας που ίσχυσαν και στην προηγούμενη χρήση 1995.
.Ic περΐπιωοη ουστέγοσης επιχ/σεων παροχής υπηρεσιών γράφεται η συνολική επιφάνεια, σε κάθε άλλη περίπτωση γράφονται τα τ.μ. που χρησιμοποιούνται
...ίο κάθε συστεγαζόμενη επιχείρηση. 1 0 ο
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  6 . : Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ  (Π αράγραφ ος 13 άρθρου 3 3  ν. 2 2 3 8 /1 9 9 4 )

1. Καθαρά κέρδη εκμεταλλευτών επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. με βάση : α) τα βιβλία και αιοιχεία 

β) τα αντικειμενικά κριτήρια (παραγράφου 13 άρθρου 33 V. 2238/1994) :

α/α Έδρα
Αριθμός
κυκλο
φορίας

Ποοοστό
CTJW&Q-
κτησίας

%

Καθαρά κέρδη 
(1) Ποοό μείωσης 

λόγω έδρας 
(2)

Υπόλοιπο 
Καθαρών 
κερδών 

(3) «'1>-(2)
οδηγός
ιδιοκτ.

οδηγός
τρίτος

«μετ/τής
μηΛ*ο*τήττ>ς

1

2

ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
Η ΕΤΑΙΡΙΑΣ κτλ.

355 .

359

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

356.

360.

2. Καθαρά κέρδη εκμεταλλευτών φορτηγών Δ.Χ. με βάση : α) τα βιβλία και στοιχεία 

β) τα αντικειμενικά κριτήρια (παραγράφου 13 άρθρου 33 ν. 2238/1994) :

361 362

α/α Έδρα
Αριθμός
κυκλο
φορίας Ωφ. φορτίο

Ποσοστό
ουνι&ο-
κτηοίας

%

Καθαρό κέρδη 
(1)

Ποσό
μείωσης

λόγω
έδρας

(2)

Υπόλοιπο
Καθαρών
κερδών

(3)-(1 Μ 2 )οδηγός
ιδιοκτ.

οδηγός
τρίτος

1

2 - 363 364.

3. Καθαρά κέρδη εκμεταλλευτών επιβατικών λεωφορείων Δ.Χ. με βάση : α) τα βιβλία και στοιχεία 

β) τα αντικειμενικά κριτήρια (παραγράφου 13 άρθρου 33 ν. 2238/1994) :

365 . 366.

ο/ α Έδρα
Αριθμός Ποσοστό

συνιδιοκτησίας
%

Καθαρά κέρδη 
(1) Ποσό μείωσης 

λόγω έδρας 
(2)

Υπόλοιπο 
Καθαρών 
κερδών 

(3)" (1)-(2)φορίας οδηγός
ιδιοκτ.

οδηγός
τρίτος

'

u i— 375 . 376.

4. Καθαρά κέρδη απά ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με βάση : α) τα βιβλία και στοιχεία 

β) τα αντικειμενικά κριτήρια (παραγράφου 13 άρθρου 33 ν. 2238/1994) :

377 . 37Β .

α/α Είδος Αριθμός
(1)

Καθαρό εισόδημα 
ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα 

(2)
Συνολικό καθαρό εισόδημα 

(3)»(1) χ (2)

1 Ενοικιαζόμενα δωμάτια

2 Μονόχωρα (STUDIO) διαμ.

3 Δίχωρα διαμερίσματα

4 Τ pi χωρά διαμερίσματα

γ) Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος εκμετάλλευσης με παρεπόμενη δραστηριότητα Σνάκ ή Καφέ Μπάρ.

379

551..

380.

552..

5. Καθαρά κέρδη απά κάμιογκ με βάση : α) τα βιβλία και στοιχεία (πριν την αφαίρεση αφορολόγητων ποσών) 
β) τα αντικειμενικά κριτήρια (παραγράφου 13 άρθρου 33 ν. 2238/1994) :

381 . 3 8 2 .

α/α
Αριθμός θέσεων 
(σκηνών -  τρο

χόσπιτων- 
-αυτ/των)

(1)

Δήμος. Κοινότητα κτλ. 
εγκατάστασης

Καθαρό εισόδημα 
ανά θέση 

(2)
Συνολικό καθαρό εισόδημα 

(3)-(1>χ<2)

1

2 383 384.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  7 .  : Λ Ο ΙΠ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η

5 8 1 ............................... 5 8 2 .............................

5 8 3 ............................... 5 8 4 .............................

585 ............................... 586 . "

5 8 7 ............................... 5 8 8 .............................

1. Καθαρό εισόδημα της επιχείρησης από δραστηριότητες μη υπαγόμενες στα αντικ. κριτήρια (πριν την

αφαίρεση τυχόν αφορολόγητων εκπτώσεων ή απόθεμαιικών ή άλλων εκπτώσεων) ..........................................

2. Ζημιά της επιχείρησης από δραστηριότητες μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια....................................

3. Συνολικό ποσό αφορολόγητων εκπτώσεων ή οποθεματικών κτλ. .......................................................................
4. Συνολικό ποσά εισοδήιιατος ατιά υπαγά|ΐ£νες σ ιο  αντικειμενικά κριτήρια δμαοπμκάιηιες. αιιως ουιό ιμκ>~

κύπτει κατά περίπτωση ε ίτε  από τα αντικειμενικά κριτήρια ε ίτε  από τα βιβλία. (Συμπληρώνεται μόνο όταν 

υιιάρχουν αφορολόγητες εκπτώσεις κτλ.) ............................................................................................................

Τα τετράγωνα με τον αστερίσκο συμπληρώνονται από την υπηρεσία
■ Γράφεται πάλι το  ελάχιστο ποσά αοοδτμαισς των ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ. μόνο Ομως αυτών που έχουν παρεπόμενη δραστηριότητα.

Σημειώνεται οτι για την παρεπόμενη δραστηριότητα συμπληρώνονται κανονικά οι πίνακες 2-5.
— Το έντυπο συμπληρώνεται κανονικά και από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται αε αδράνεια Βεβαιώνεται η ακρίβεια της μεταφοράς

reu υποπίνακα 6 - 4  με σχετική παρατήρηση. των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων
199
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Σφραγίδα και Υπογραφή

Επώνυμο

Όνομα :....

Α. Δ. Τ. :...
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