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Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 -
Πώς θα δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις
airbnb
Το νέο έντυπο Ε1 και η εγκύκλιος με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής
δήλωσης με τα εισοδήματα του 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για το πώς θα
δηλώσουν οι φορολογούμενοι τις δαπάνες που έκαναν το 2017 με
πλαστικό χρήμα για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο, τα εισοδήματα
από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, καθώς και τι ισχύει για τους
έγγαμους και τους φιλοξενούμενους. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται και για
το έντυπο Ε2 στο οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα και τα
ανείσπρακτα ενοίκια.

 

Όλη η εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων είναι ακόλουθη:

Άρθρο 1

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2017, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν.4172/2013,
υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι
οικείες διατάξεις. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που
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θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις
Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες
αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2017, καθώς και οι εκπρόθεσμες αρχικές και
τροποποιητικές δηλώσεις των φορολογικών ετών 2015 και 2016.

2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους
ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης,
είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς
του κωδικούς πρόσβασης.

Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή - φοροτεχνικό αφορά στη διαχείριση
των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και του Ε3, ανεξάρτητα αν
οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisΝet.

Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του
φορολογούμενου και της συζύγου του προς τον λογιστή, από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2690/1999, όπως
ισχύει).

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής
λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και
πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο,
επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της
δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία
ηλεκτρονικής υποβολής.

4. Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα
εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο
υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος
και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

Ειδικότερα, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο
καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη
συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο
συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική
συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο
φορολογούμενος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος
Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις
παραπάνω μεταβολές.

5. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην
περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με δήλωση μεταβολής, δύνανται να
υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση
αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και
υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου
συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου
μέρους του συμφώνου συμβίωσης. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο σχετικά με τη χωριστή φορολογική δήλωση των συζύγων
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

6. Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έως την ημερομηνία που ορίζουν οι
οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους ημεδαπής. Σε περίπτωση που
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο
εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ' όλη τη διάρκεια του
φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2018 (ΠΟΛ. 1201/2017
Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ).

7. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα έως 31.12.2018. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της
δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων
κληρονόμων/ εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

«Το όραμα της Ελλάδας για την
Καινοτομία»

(http://www.youtube.com/watch?
v=BfsDQjijZAM)
(http://www.youtube.com/watch?
v=seN88FN4OK4)
(http://www.youtube.com/watch?
v=seN88FN4OK4)

«Συκοφαντία τα περί συνθημάτων κατά
της Βουλής στις "πλατείες"»

(http://www.youtube.com/watch?
v=seN88FN4OK4)
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8. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα
εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική
μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται
σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

9. Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση
από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτική
περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια δήλωση
από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική
περιουσία ηλεκτρονικά.

10. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να
προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης,
προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις
διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο.Υ. εντός της
προβλεπόμενης από το άρθρο 20 παρ. 1 του ΚΦΔ, προθεσμίας των 90
ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της
προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις
εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ΚΦΔ, η επιφύλαξη δεν
συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.

11. Στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου
από τον αρχικό ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα) σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο
ίδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της
περ.δ ́παρ.1 άρθρου 64 ν.4172/2013, ο φόρος (3%) που βαρύνει τον
ανάδοχο συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας
εταιρίας ή κοινοπραξίας. Επειδή στην περίπτωση αυτή διενεργήθηκε
παρακράτηση φόρου (3%) από τον κύριο του έργου κατά την καταβολή
του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο
που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) και περαιτέρω υποβλήθηκε
και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2017,
ο αρχικός ανάδοχος υποβάλλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. δήλωση χωρίς τον
συμψηφισμό του παρακρατούμενου φόρου (3%) που διενεργήθηκε από
τον κύριο του έργου (σχετ. ΠΟΛ. 1025/2017).

12. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καταχωρούνται πρώτα τα
έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά
καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από
τον φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 2

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων και συνυποβαλλόμενων εντύπων

1. Ορίζουμε ότι για το φορολογικό έτος 2017 ο τύπος και το περιεχόμενο
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1)
(παράρτημα Α), καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων:

α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας
(Φ-01.002)-(Ε2) (παράρτημα Β),

β) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (Ε3) (παράρτημα Γ) καθώς και της κατάστασης
φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει, και γ) της δήλωσης
κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) (παράρτημα Δ),

έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα.

Άρθρο 3

Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου

1. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποιεί την εκκαθάριση
των δηλώσεων Φυσικών Προσώπων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά,
εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, με
τις οποίες συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση των
φορολογουμένων και τις κοινοποιεί σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις
της περίπτ. α ́της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4174/2013. Οι



18/4/2018 Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 - Πώς θα δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις airbnb :: left.gr

https://left.gr/news/i-egkyklios-me-tis-odigies-symplirosis-toy-e1-pos-tha-dilonontai-eisodimata-apo-misthoseis 4/10

φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις πράξεις προσδιορισμού
φόρου από το TaxisΝet χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που
διαθέτουν.

2. Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των
δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω
μηνύματος να προσκομίσουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός 5
εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΔ. Μετά
το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις
Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία
συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του
δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν
καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα
κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται
οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με την παραγρ.
2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ).

3. Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει
ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων,
δύναται να ζητηθεί να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Οι πράξεις προσδιορισμού φόρου κοινοποιούνται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2.

4. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων
η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά
που προσκομίζει ο φορολογούμενος είναι μόνο αυτά που αφορούν τον
λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα
τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

5. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που
υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή
συντάξεων προηγουμένων ετών, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από
απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, αυτές παραλαμβάνονται
χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο
οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή
συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά
χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ εκτός των δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές
αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής
υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προσδιορίζεται από τις
δηλώσεις αυτές καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του
ΚΦΕ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου
έτους, ενώ αν η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί το επόμενο έτος, η
καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.

6. Οι συνταξιούχοι στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά
τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά
το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποία σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4501/2017 τους επιστράφηκαν άτοκα με τη
σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις
για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται καθώς και
αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στη
σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του
καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος
2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που
επιστρέφονται στα έτη που αφορούν. Τέλος, οι τροποποιητικές αυτές
δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους εφόσον
υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι
σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα.

7. Στην περίπτωση ανείσπρακτων αποδοχών, ο μισθωτός
φορολογούμενος που διαθέτει βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη του
από την οποία δεν προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από
ανείσπρακτες αποδοχές στα έτη που ανάγονται, δύναται να υποβάλει
τροποποιητικές δηλώσεις αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. για τη
φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ' έτος, με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο το οποίο θα αποδεικνύει τον διαχωρισμό των αποδοχών
στα έτη που αφορούν, όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-
φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του
ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις
οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί
ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, κ.α.
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8. Για το εισόδημα όλων των κατηγοριών (από μισθωτή υπηρεσία και
συντάξεις, από επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, από κεφάλαιο,
από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου), που έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή, από φορολογικό κάτοικο ημεδαπής και έχει καταβληθεί γι'
αυτό ή έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,
εφόσον έχει δικαίωμα και η αλλοδαπή χώρα να φορολογήσει και η
Ελλάδα, δηλαδή είτε προβλέπεται με βάση τις διμερείς συμβάσεις να
φορολογήσουν και οι δύο χώρες, είτε δεν υπάρχει σύμβαση με τη χώρα
προέλευσης του εισοδήματος, ο φόρος πιστώνεται μέχρι το ποσό του
φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα (άρθρο 9 ΚΦΕ).
Το ποσό που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε αναγράφεται στους
κωδικούς 651-652 αν πρόκειται για εισόδημα από μισθούς, συντάξεις κλπ.
αλλοδαπής προέλευσης, τους κωδικούς 265-266 αν πρόκειται για
εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού,
τους κωδικούς 469-470 για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα, τους κωδικούς 653-654 για εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, τους κωδικούς 683-684 για μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα, τους κωδικούς 175-176 για εισόδημα από ακίνητη περιουσία
και τέλος τους κωδικούς 867-868 για υπεραξία από μεταβίβαση
κεφαλαίου.

Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους πιο πάνω
κωδικούς, δύνανται να καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση
δικαιολογητικών.

Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή η παρακράτησή του,
αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κ.Φ.Δ. (άρθρο 16 ν.4174/2013) και όπως αυτά
καθορίστηκαν στην ΠΟΛ. 1026/2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (170Β)́.

Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο
νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της
πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και
ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία
καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Σε
περίπτωση όμως, περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση
τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος.

Προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. πιστώνεται μόνο το ποσό του
ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.

9. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις,
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από
την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

10. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που
υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, γίνεται
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου
έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται
στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδίδεται το
επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.
11. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, είτε στη
Δ.Ο.Υ είτε ηλεκτρονικά, καλείται ο φορολογούμενος για έλεγχο
δικαιολογητικών και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. μετά την καταληκτική
ημερομηνία της πρώτης δόσης, ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3)
ισόποσες δόσεις ανά δίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του
ΚΦΕ. 12. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ο φόρος
καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις και ως αφετηρία υπολογισμού
των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε
αρχικά καταβληθεί. Ειδικότερα, για δηλώσεις που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα και οδηγούνται για έλεγχο στη ΔΟΥ δεν λαμβάνεται υπόψη
το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης
μέχρι την εκκαθάριση αυτής από τη ΔΟΥ. 13. Η καταβολή του φόρου που
προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία,
οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος
μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται σε δύο (2)
ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι
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την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2018 και η δεύτερη μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2018. 14. Δεν βεβαιώνεται
το ποσό που οφείλεται με βάση την πράξη προσδιορισμού φόρου,
εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ αθροιστικά
λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του (παρ. 1 άρθρου
18 ν.3522/2006 - ΦΕΚ 276 Α)́. 15. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση
την πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ
αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του
(παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3522/2006 ).

Άρθρο 4

Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο
ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που
δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Υποχρεωτική είναι επίσης και η
αναγραφή ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών, στον Πίνακα 8. Περαιτέρω,
εξαιρούνται από την αναγραφή του ΑΜΚΑ στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος και οι φορολογούμενοι οι οποίοι για λόγους που άπτονται
ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να
γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους, ούτε για τα εξαρτώμενα
μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και
Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου.

2. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων,
ανεξάρτητα από το αν φορολογούνται ή όχι, καθώς και ανεξάρτητα από
τον τρόπο φορολόγησής τους. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο
φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή
αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.

3. Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ, με τις
Αποφάσεις ΠΟΛ. 1045/2018 και ΠΟΛ. 1033/2014 όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1054/2015 και 1260/2015 Αποφάσεις, είτε
προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από
μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, κ.λπ.) και οι παρακρατηθέντες φόροι
στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης, είτε οι
φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των
εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων, καθώς και λοιπών
στοιχείων της δήλωσης (πχ. δόσεις δανείων).

4. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό)
υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που
αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με
βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε
κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα
διαφορετικά.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011
εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος,
εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις
και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε
χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω
από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Για τη διαπίστωση των
πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ή
την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη
Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας. Στην περίπτωση που η
δραστηριότητα δεν ασκείται ολόκληρο το φορολογικό έτος σε περιοχή
που απαλλάσσεται, αλλά λόγω μεταφοράς έδρας ασκείται κάποιους μήνες
και σε περιοχή που δεν υπάρχει η πληθυσμιακή εξαίρεση, το τέλος
επιτηδεύματος επιβάλλεται αναλογικά για τους μήνες λειτουργίας στη μη
απαλλασσόμενη περιοχή.

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4484/2017 τροποποιήθηκε η
παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, ως προς την έννοια του
υποκαταστήματος για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους
επιτηδεύματος και δόθηκαν σχετικές οδηγίες με την ΠΟΛ. 1156/2017
εγκύκλιο. Συνεπώς, για τις εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως
υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και
οι οποίες δηλώνονται στον κωδικό 008 του εντύπου Ε3, δεν υπολογίζεται
τέλος επιτηδεύματος.

Β. ΕΝΤΥΠΟ Ε2
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Για την ηλεκτρονική υποβολή της αναλυτικής κατάστασης για τα
μισθώματα ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε2), ορίζονται τα κάτωθι:

Για τη συμπλήρωση της στήλης 4, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του
δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των
ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία,
Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση
Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο,
Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, 'Αλλο Κτίριο
(Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κλπ.), Αγροτεμάχιο, 'Αλλη Χρήση.
Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση χειρόγραφης
υποβολής της δήλωσης.

Οι στήλες 13,14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των
ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται
στους τίτλους των στηλών. Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα
ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4
άρθρου 39 του ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν στο προηγούμενο
φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος
2017.

Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων
από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία
υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε
βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή
δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί
εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που
συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 39 του ΚΦΕ, και έχουν προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης. Ειδικά για
την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση
αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η
απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή.

Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης
αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση
αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί
από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα
μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μη
εισπραχθείσα αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου. Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου
ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του
ακινήτου.

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται
συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη
βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb,
Βooking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται
συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη
βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων
(Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το
άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος»
αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος
όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη
λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος
(συμβατικό, εργοταξιακό κλπ.) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή
ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα,
αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο
στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος,
η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Ως αύξων αριθμός του Πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κτλ. Ακίνητα» των
«Συμπληρωματικών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας» αναγράφεται ο
αύξων αριθμός του Πίνακα της 1ης σελίδας.



18/4/2018 Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 - Πώς θα δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις airbnb :: left.gr

https://left.gr/news/i-egkyklios-me-tis-odigies-symplirosis-toy-e1-pos-tha-dilonontai-eisodimata-apo-misthoseis 8/10

Στην Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων (έντυπο Ε2) δηλώνεται και η
ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων από τον υπόχρεο
γονέα. Τα ακίνητα αυτά συμπληρώνονται και στον Πίνακα Ι της δεύτερης
σελίδας του εντύπου, αναγράφοντας και τον ΑΦΜ του τέκνου.

Γ. ΕΝΤΥΠΟ Ε1

Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), ορίζονται τα κάτωθι:

Τα στοιχεία του φορολογούμενου απαιτείται να είναι επικαιροποιημένα,
καθόσον χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία επικοινωνίας από τη
Φορολογική Διοίκηση. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, στην
επιβεβαίωση στοιχείων, υποχρεωτικά καταχωρείται και η ηλεκτρονική
διεύθυνση (e- mail) που χρησιμοποιείται.

Ειδικά, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να
επιβεβαιώσει και τη χώρα φορολογικής κατοικίας του, όπως αυτή είναι
καταχωρημένη στα στοιχεία μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς
χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
κρατών.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τη χώρα
φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων ή
το πεδίο της χώρας φορολογικής κατοικίας είναι κενό, θα πρέπει να
τροποποιήσει/συμπληρώσει το σχετικό πεδίο.

Οι παραπάνω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση,
εφόσον κληθούν, να προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής
κατοικίας (tax residence certificate) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να
αποδείξουν τη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας.

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται μεταβολής της φορολογικής
τους κατοικίας για το έτος 2017, ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται
στην ΠΟΛ.1201/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ενώ για προγενέστερα του
2017 έτη, ακολουθούν τη διαδικασία της ΠΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου, αλλά
με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1201/2017 Απόφαση
Διοικητή ΑΑΔΕ.

Ψ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

α. Οι κωδ. 319-320 συμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, στην
περίπτωση που ο/η φορολογούμενος/η είναι φορολογικός κάτοικος
αλλοδαπής.

β. Οι κωδικοί 023-024 συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που
εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων για τη διατήρηση της
μείωσης φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013 (άρθρο 16 περ.3δ) και
συνεπώς έχουν τη μείωση φόρου, ακόμη κι αν δεν έχουν συγκεντρώσει
αποδείξεις για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών.

γ. Ο κωδ. 329 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η δήλωση
υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχο,
προσωρινό διαχειριστή, σύνδικο πτώχευσης, ή δικαστικό εκκαθαριστή.
Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα. Σε περίπτωση διορισμού
δικαστικού εκκαθαριστή κληρονομιάς, ο δικαστικός εκκαθαριστής έχει
υποχρέωση να υποβάλει και τις σχετικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος
για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία θανάτου
(στον ΑΦΜ του αποβιώσαντος). Για τα εισοδήματα της κληρονομιάς που
αποκτώνται μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου, ο δικαστικός
εκκαθαριστής υποβάλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τη δήλωση στον ΑΦΜ του
κληρονόμου, ενώ παραμένει η υποχρέωση του κληρονόμου να υποβάλλει
(με ηλεκτρονική υποβολή) δήλωση για τα μη κληρονομιαία εισοδήματά
του.

δ. Ο κωδ. 331 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η δήλωση
υποβάλλεται από κληρονόμο του φορολογούμενου που απεβίωσε.

Ο εξ απογραφής κληρονόμος δηλώνει τα εισοδήματα που προέρχονται
από την κληρονομιαία περιουσία, η οποία έγινε αποδεκτή με το
ευεργέτημα της απογραφής, από κοινού με τα εισοδήματα που
προέρχονται από την ατομική του περιουσία (σε μια ενιαία δήλωση),
αδιαφόρως εάν η κληρονομιά αποτελεί χωριστή ομάδα με πιθανότητα
μερικής ή ολικής διάθεσης αυτής προς ικανοποίηση των κληρονομικών
πιστωτών (Γνωμ. 474/1998 Ν.Σ.Κ).
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ε. Οι κωδ. 021-022 συμπληρώνονται όταν ασκείται επιχειρηματική
δραστηριότητα και ο φορολογούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ,
προκειμένου να υπολογιστεί η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο
άρθρο 16, για το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από την
αγροτική δραστηριότητα.

στ. Στους κωδ. 037-038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο ασκών αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ' επάγγελμα αγρότης σύμφωνα
με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65
του ν.4389/2016).

ζ. Οι κωδικοί 029-030 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στην
περίπτωση που έχει ακίνητα ή καταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το αν αποκτά από
αυτή εισόδημα ή όχι. Οι ανωτέρω κωδικοί συμπληρώνονται και από τους
φορολογούμενους που έχουν επενδύσει, μέσω ημεδαπού
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού
εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα).

η. Οι κωδ. 011-012 συμπληρώνονται από όσους ανήκουν στην κατηγορία
της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3023/2002 και αφορά τους βουλευτές και
ευρωβουλευτές των οποίων τα ποσά της αποζημίωσης και των
συντάξεων που διαθέτουν στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων
δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου
ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού.

θ. Οι κωδ. 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες
υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται
στον Πίνακα 8. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του
φιλοξενούμενου και οι μήνες φιλοξενίας.

Ψ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Υποπίνακας 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις)

α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307- 308 σε συνδυασμό με τους
κωδικούς 019-020 του Πίνακα 2, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των
προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, ενώ αν πρόκειται για
αλλοδαπό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, ο
φορολογούμενος καλείται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.

β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις (κωδ.343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να
καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα
αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

γ. Οι κωδικοί 325-326 έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση
βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι
εκκαθαριστές (ΠΟΛ. 1045/2018) και αφορούν αμοιβές μελών Δ.Σ. για
παροχή υπηρεσίας που σύμφωνα με την περ. δ ́της παρ.2 του άρθρου 12
του ν.4172/2013 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, μετά την
αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων που τους διενεργήθηκαν για την
ιδιότητά τους αυτή. Στους κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται αμοιβές
μελών Δ.Σ. που προέρχονται από διανομή κερδών.

δ. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και
αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από μισθωτούς ή
συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης
εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης όπως χρόνου στρατιωτικής
θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή
συντάξεις. Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι τυχόν εισφορές
που αποδίδουν τα ίδια τα μέλη Δ.Σ. εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης και
οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αυτοί
αποκτούν (περ.δ ́παρ.2 άρθ.12 ν.4172/2013). Οι εισφορές αυτές
αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών
δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική
Διοίκηση, κατόπιν προσκλήσεώς τους.

ε. Οι κωδικοί 651-652 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο με το
ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από
μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο η Ελλάδα έχει
δικαίωμα φορολόγησης. Δεν συμπληρώνεται τυχόν ποσό φόρου που
καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις
αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό
δικαίωμα φορολόγησης.
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στ. Οι κωδικοί 393-394 έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση
βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι
εκκαθαριστές (ΠΟΛ. 1045/2018) και αφορούν αποδοχές που
καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που
παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι
οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Οι κωδικοί
αυτοί συμπληρώνονται προκειμένου να συμψηφιστούν ποσά φόρου που
εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στην Ελλάδα.

ζ. Οι κωδικοί 395-396 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και
αφορούν ασφάλισμα που καταβάλλεται σε αυτόν από αλλοδαπούς
φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στο πλαίσιο ομαδικού
ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που ο εργοδότης του είχε
συνάψει με αυτούς τους φορείς. Το ασφάλισμα αυτό, για το οποίο δεν
διενεργήθηκε η παρακράτηση της περ. ε ́παρ.1 άρθρου 64 του
ν.4172/2013 από τους εν λόγω φορείς, φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ανάλογα με τον
τρόπο καταβολής (περιοδικά, εφάπαξ, πρόωρη εξαγορά) και οι
φορολογούμενοι καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.

Υποπίνακας 4Β (εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος Ε.Ν.)
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