
   

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

ΣΩΝ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ   

ΦΟΡΟΤ ΑΜΟΗΒΩΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

α. Κώδικας εγγραθής ΜΟΝΟ ASCII,Σύπος Υαρακηήρφν (Characterset 437) ή εναλλακηικά (ELOT 

928), (μόνο κεθαλαία ελληνικά και λαηινικά).  

β. Σο αρτείο θα είναι ζε ζσμπιεζμένη μορθή(ΕΗP). 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Για ηα αριθμηηικά πεδία ποσ αθορούν ποζά ζε ΔΤΡΩ ηα δύο ηελεσηαία υηθία θα αποηελούν ηο 

δεκαδικό μέρος τφρίς ηο ζύμβολο ηης σποδιαζηολής (,). 

Δπιζημαίνεηαι όηι και ζε περίπηφζη ποσ ηο ποζό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράθονηαι δύο μηδενικά 

φς δεκαδικό μέρος.



- 2 - 

 

 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Κωδικός υντ/ής 

παρ/σης  

φόρου (%) 

Είδος αμοιβών 

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

επιχειρηματική δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, 

πέραν της ελάχιστης, που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης 

και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών 

συλλόγων 

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

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

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

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

6.  20 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων 

(ενδεικτικά ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφείς 

δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε τήρηση 

βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη 

συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς 

γενικής κυβέρνησης) 

7.  15 Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων 

από τους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. α του 

ν.4172/2013) 

8.  15 Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από 

τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. (άρθρο 69§5 περ. γ 

του ν.4172/2013) 

9.  0 Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις 

ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης 

των οικείων δικηγορικών συλλόγων. 

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

€ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 §8 ν.4172/2013  

11.  0 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους  εργαζομένους 

στον Ο.Σ.Ε. 

12.  0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών  

13.  0  Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια 

προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των 
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δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται από  φορείς εκτός των 

δικηγορικών συλλόγων) 

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

αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται 

αποκλειστικά  από  τον αρχικό ανάδοχο) 

15.   Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε..Τ. από απογευματινά ιατρεία 

νοσοκομείων του Ε..Τ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2021 και 

αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη 

αυτά) 

16.  20 Εισόδημα από συμμετοχή σε επιτροπές – συνεδριάσεις ΕΥΚΑ 

που βάσει της Υ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 

εγκυκλίου του Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται 

17.   Επίδομα κατάρτισης που καταβάλλεται σε επιστήμονες 

πληττόμενους από τον COVID-19 και αποζημιώσεις ειδικού 

σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία 

στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του COVID-19 

18.   Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε 

επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του COVID-19,η αποζημίωση που 

καταβάλλεται σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα 

εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή 

φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου 

μετάδοσης του COVID-19, η αποζημίωση πιστοποιημένων 

επαγγελματιών για την σύμπραξη στη διαδικασία απονομής 

παροχών e-ΕΥΚΑ 

19.   Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε 

επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του COVID που δεν προσμετρώνται στα 

εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση λοιπών παροχών 

 

Παραηήρηζη:  

Εθόζον ο δικαιούτος έτει αμοιβές ποσ ανηιζηοιτούν ζε περιζζόηεροσς από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεηαι ηο 

record για ηον ίδιο δικαιούτο ηόζες θορές όζοι είναι οι κωδικοί. 


