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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ                    

ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ                        

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ                                         

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) 

ΣΜΖΜΑ Β’                                                                    ΠΟΛ: 1113 

Σαρ.Γ/λζε     :Καξ. εξβίαο 10                                     ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σαρ.Κσδ.      :101 84 ΑΘΖΝΑ 

Πιεξνθνξίεο: Μ. Υαπίδεο 

Σειέθσλν     :210 3375311 - 312 

ΦΑΞ              :210 3375001 

 

ΘΔΜΑ: «Σύπος θαη περηετόκελο ηωλ δειώζεωλ θοροιογίας εηζοδήκαηος 

οηθολ. έηοσς 2011 ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ ηες παραγράθοσ 1 ηοσ άρζροσ 101 

ηοσ Κώδηθα Φοροιογίας Δηζοδήκαηος θαη θαζορηζκός δηθαηοιογεηηθώλ ποσ 

σποβάιιοληαη κ’ ασηές». 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 Έρνληαο ππφςε: 

α. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΚ Α’ 151). 

β. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2238/1994. 

γ.  Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 2238/1994. 

δ. Σελ αξηζ. Γ6Α1142500 ΔΞ2010/26-10-2010 (ΦΔΚ Β 1725/3-11-2010) θνηλή 

απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Κνπζειά. 

ε. Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 
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Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

ΠΛΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2011 ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζπλεηαηξηζκψλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή 

νξγαληζκψλ θαη αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-

01010) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο.  

2. Ζ πην πάλσ δήισζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίηππα, ζπλνδεχεηαη, 

θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία  πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη καδί κε απηή: 

α. Αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, λφκηκα 

ππνγεγξακέλα. 

β. Γχν (2) αληίηππα ηνπ εληχπνπ Δ3 «ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ». 

γ. Έλα (1) αληίηππν ηνπ εληχπνπ Δ2 «αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζσκάησλ 

αθηλήησλ». 

δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 

εηαίξσλ ΔΠΔ,  ζρεηηθά κε ηε πξφηαζε δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. 

ε. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηε πξφηαζε δηαλνκήο ησλ πξνκεξηζκάησλ. 

ζη. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζρεηηθά κε ηε πξφηαζε 

δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ή θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

δ. Βεβαηψζεηο γηα ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

ε. Έγγξαθν εθπξνζψπεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. 

ζ. Σελ αλαθεξφκελε ζηελ 1057764/10466/Β0012/ΠΟΛ.1136/1998 δηαηαγή 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην χςνο ησλ ηφθσλ απφ έληνθα γξακκάηηα 
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ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ην λνκηθφ πξφζσπν κέζα ζηε ρξήζε 2010 θαη ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ 10% πνπ αλαινγεί ζε απηνχο. 

η. Σξία (3) αληίηππα δειψζεσλ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε επελδχζεσλ θαη αθνξνινγήησλ εθπηψζεσλ ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ (λ. 2601/1998, λ. 1892/1990, λ. 1262/1982, θ.ι.π).  

ηα. Σελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 27 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

2601/1998 αίηεζε θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη απηήλ γηα ηηο 

επελδχζεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

ηβ. Σελ νξηδφκελε απφ ηελ 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9-11-2006 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδφζεθε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3299/2004, «Γήισζε 

Φνξνινγηθήο Απαιιαγήο», γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

ηεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

ηγ. Βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε 

ηελ νπνία εγθξίλνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3299/2004, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε ή επέθηαζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ζηελ 

παξαγσγή θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ, ζηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνγξάθεζεο θιπ, θαζψο επίζεο 

θαη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο έγθξηζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ νη νπνίεο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 5 ηνπ λ. 3299/2004. 

ηδ. Σελ νξηδφκελε απφ ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηεο 1040801/750/Α0012/ΠΟΛ1123/ 

8.4.1997 Α.Τ.Ο. βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη ην ππνθαηάζηεκα, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν επηθαιείηαη κείσζε, θαηά 40% 

ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 118 ηνπ λ. 

2238/1994 (λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ).  

ηε. Οη εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 

δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, βεβαίσζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ κε ην νπνίν επηρνξεγήζεθαλ απηέο, φπσο επίζεο θαη ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ ην κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ  ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008. 

Γηα φζεο πεξηπηψζεηο εθθξεκεί ε έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη  έρεη 

ππνβιεζεί  αίηεζε  γηα ηελ έθδνζε ηεο πην πάλσ βεβαίσζεο θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί 
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κεηά ηελ έθδνζή ηεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

ηζη. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71 ηνπ λ.3842/2010 , απφθαζε 

Τπαγσγήο  ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ΠΟΛ 1203/6.12.2010 . 

Γηα φζεο πεξηπηψζεηο εθθξεκεί ε έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ππαγσγήο, 

ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη , φηη έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ππαγσγήο 

ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί κεηά ηελ έθδνζε ηεο.     

ηδ. Σελ νξηδφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηεο 10943/Β0012/ΠΟΛ. 1088/11-6-2010  

Α.Τ.Ο.  δήισζε  ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν επηθαιείηαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1-6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010. ηε δήισζε απηή εκθαλίδεηαη 

ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε πιήξε απαζρφιεζε γηα θάζε κήλα, θαζψο θαη ηνπ 

κέζνπ φξνπ πνπ πξνθχπηεη , γηα θάζε κία απφ ηηο ηξείο ή δχν, θαηά πεξίπησζε, 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Με ηελ ίδηα δήισζε δειψλνληαη θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.    

ηε. Οη ηερληθέο εηαηξείεο πνπ αλέιαβαλ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 θαη κεηά  

θαηλνχξγηα δεκφζηα ή ηδησηηθά ηερληθά έξγα  ππνβάιινπλ θαηάζηαζε  ζηελ νπνία ζα 

εκθαλίδνπλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα  πνπ πξνήιζαλ απφ ηα έξγα απηά, θαζψο  θαη ηα 

αληίζηνηρα θαζαξά ηνπο θέξδε.  ηελ ίδηα θαηάζηαζε  ζα εκθαλίδνληαη  ρσξηζηά ηα 

ίδηα ζηνηρεία  ησλ έξγσλ πνπ είραλ  αλαιάβεη κέρξη  θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2001. 

ηζ. Οη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο: 

αα. Καηάζηαζε, αλά δηεχζπλζε, νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε άξρηζε 

κεηά ηελ 1/1/2004, 

 ββ. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 34 

ηνπ λ.2238/1994, πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 απφ 

ηελ πψιεζε θάζε κίαο ρσξηζηά νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή άιινπ θηηξίνπ, πνπ 

αλήθεη ζε νηθνδνκή, ε αλέγεξζε ηεο νπνίαο άξρηζε κεηά ηελ 1/1/2004,    

γγ. Καηάζηαζε, αλά δηεχζπλζε, νηθνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε άξρηζε 

κέζα ζηα έηε 2002 θαη 2003 κε ην αληίζηνηρν έηνο απνπεξάησζεο απηήο, 

θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε 

ησλ ελ ιφγσ νηθνδνκψλ κέζα ζηε ρξήζε 2010, 
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δδ. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηεθκαξηψλ θεξδψλ, πνπ 

πξνέθπςαλ κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 απφ πσιήζεηο νηθνδνκψλ 

ησλ νπνίσλ ε αλέγεξζε είρε αξρίζεη πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002. 

θ. Σε δήισζε «ΓΖΛΩΖ ΚΑΣΟΥΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ» (Δ16) ζε δχν 

(2) αληίηππα, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ηέηνηα κεραλήκαηα, 

γηα ηα νπνία νθείιεηαη ηέινο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2052/1992 (ΦΔΚ Α’ 94). 

θα. Σα λνκηθά πξφζσπα γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρφιεζαλ απφ 1.1.2010 κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ λ.3522/2006, ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά : 

αα. θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πην πάλσ αηφκσλ 

πνπ απαζρφιεζαλ, 

ββ. γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ 

νπνία δηαπηζηψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ησλ πην πάλσ 

πξνζψπσλ, 

γγ. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη 

απαζρφιεζαλ ηα πην πάλσ πξφζσπα θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο. 

θβ.     Σα γξαθεία αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/67 θαη ηνπ λ.3427/2005, θσηνηππία ηεο απφθαζεο ηεο 

Γ/λζεο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, κε ηελ νπνία έρεη θαζνξηζζεί ην εηήζην πνζνζηφ θέξδνπο επί ησλ 

δαπαλψλ (cost-plus), θαζψο θαη θαηάζηαζε δαπαλψλ επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ν 

παξαπάλσ ζπληειεζηήο. Ζ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά κφλν ζηηο 

δαπάλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ  ηνλ 

Κ.Β..  

θγ. Καηάζηαζε, φπσο ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα «Β», ε νπνία  ζα πεξηιακβάλεη: 

α) πίλαθα κε ηα πνζά ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ. 

Δηδηθά γηα ηα έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβψλ πξνζσπηθνχ αλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί 

ή βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή δελ έρνπλ θαηαινγηζζεί ή δελ έρεη ππνβιεζεί  

Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.) πξνο ην Η.Κ.Α., ν ππφρξενο ππνβάιιεη αίηεζε 

πξνο ην νηθείν αζθαιηζηηθφ ηακείν γηα ηελ βεβαίσζε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο ζπλππνβάιινληαη κε ηελ θαηάζηαζε 

θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα 

αλαγλψξηζεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. β) 

πίλαθα κε ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ απνδνζεί, γ) δήισζε ηνπ αξηζκνχ 
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(πιήζνο) ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε επηρείξεζε ζην πξνζσπηθφ 

ηεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηή δ) πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηα επηβαηηθά  απηνθίλεηα Η.Υ. ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ αξηζκφ 

θπθινθνξίαο θαη ηνλ θπβηζκφ ηνπο, αληίζηνηρα.   

Ζ  θαηάζηαζε ππνβάιιεηαη  ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ εληφο εμακήλνπ 

απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.  

3. Ο θσδηθφο αξηζκφο 910 (εηζθνξά ΔΛΓΑ) ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηνπο δελ αλήθεη ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο.  Ο 

θσδηθφο 911 δελ ζπκπιεξψλεηαη, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 

επηβνιή πξφζζεηεο εηζθνξάο ΔΛΓΑ.   

4. Δηδηθά, ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ,  

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ ην Δ5 γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ  

ΠΛΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΠΟΤ ΤΝΣΑΟΤΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Γ.Λ.Π.) 

 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2011 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994, ηα νπνία δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ 

Γ.Λ.Π.  θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ, έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-01013) ην 

νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο. 

2. Ζ πην πάλσ δήισζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίηππα, ζπλνδεχεηαη, 

θαηά πεξίπησζε, απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία  πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη καδί κε απηή: 
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Η. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΡΥΔ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. 

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 

2010 (Γ.Λ.Π.), πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ 

Β’ 27) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο      

β. Πίλαθαο πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.) βάζεη ηνπ 

Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη αλάιπζή ηνπ (πξνέιεπζε πνζψλ) 

γ. Πίλαθαο ζρεκαηηζζέλησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ 

δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ) 

ε. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, γηα φζα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ 

ζρεκαηίζεη αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά κε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο ησλ πνζψλ απηψλ 

θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηψλ 

ζη. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία  ηα νπνία είλαη ίδηα κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ', ε', ζη', δ', ε', ζ', η', ηα', ηβ', ηγ', ηδ', ηε', ηζη', ηδ', ηε’, ηζ’, 

θ’, θα’ θαη θγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α.  

 

ΗΗ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΒΑΔΗ ΣΟΤ Κ.Β..  

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 

2010 (Γ.Λ.Π.), πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ 

Β’ 27) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο      

β. Αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θνξνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο  

γ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, γηα φζα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ 

ζρεκαηίζεη αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά κε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ησλ πνζψλ απηψλ 

θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηψλ 

ε. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία  ηα νπνία είλαη ίδηα κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ', ε', ζη', δ', ε', ζ', η', ηα', ηβ', ηγ', ηδ', ηε', ηζη', ηδ', ηε’, ηζ’, 

θ’, θα’ θαη θγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α.  

Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ θεθαιαίνπ Α έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο  

δειψζεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΗ-ΕΕ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2011 ησλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ ηξαπεδηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία 

ιεηηνπξγνχλ έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Φ-01011) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο 

παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο. 

2. Ζ πην πάλσ δήισζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίηππα, ζπλνδεχεηαη, 

θαηά πεξίπησζε, απφ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη καδί κε απηή θαη ηα νπνία είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο α', β', γ', δ', ε', ζη', δ', ε’, ζ’, ηδ, ηδ’, θα’ θαη θγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Α, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία  δειψλεηαη 

ην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε 2010 θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε ζε απηνχο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΟΤ ΤΝΣΑΟΤΝ 

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

(Γ.Λ.Π.) 

1. Οξίδνπκε φπσο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2011 ησλ εκεδαπψλ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ 

ηξαπεδηθψλ ή αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ ηα 

νπνία δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ Γ.Λ.Π., έρεη φπσο ην ζρεηηθφ 

ππφδεηγκα (Φ-01014) ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα «Δ» ηεο παξνχζαο. 

2. Ζ πην πάλσ δήισζε, πνπ ππνβάιιεηαη ζε δχν (2) αληίηππα, ζπλνδεχεηαη, 

θαηά πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία  πνπ πξέπεη 

λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή: 
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Η. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΡΥΔ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. 

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 

2010 (Γ.Λ.Π.), πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ 

Β’ 27) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο      

β. Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο-Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.) ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη αλάιπζή ηνπ (πξνέιεπζε πνζψλ) 

γ. Πίλαθα ζρεκαηηζζέλησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ 

δ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηε πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ) 

ε. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε 

απηή θαη ηα νπνία είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη  ζηηο πεξηπηψζεηο  β', γ', ε', 

ζη', δ', ε’, ζ’, ηδ’, ηδ’, θα’ θαη θγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α, θαζψο θαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην χςνο ησλ 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε 2010 θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε ζε απηνχο. 

 

ΗΗ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΣΖΡΟΤΝ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΒΑΔΗ Κ.Β..  

α. Γεκνζηεπκέλα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 

2010 (Γ.Λ.Π.), πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηεο Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΔΚ 

Β’ 27) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο      

β. Αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θνξνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο  

γ. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε πξφηαζε 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ  

δ. Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε 

απηή θαη ηα νπνία είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ', ε', 

ζη', δ', ε’, ζ’, ηδ’, ηδ’, θα’ θαη θγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α, θαζψο θαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην χςνο ησλ 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΗ-ΕΕ
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πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε 2010 θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε ζε απηνχο. 

 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

                                          

 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν     Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ   

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο           ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΔΛΑ 
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σλεκκέλα : Δίθνζη  (20) θχιια 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΤΠ.Δ.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

4. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 

5.  Δζληθφ Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα  είθνζη (20) θχιια  γηα δεκνζίεπζε) 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Σ΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 1 θαη 2), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 

4 θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄,ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄θαη ΚΓ΄ 

2. Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 – 105 62 ΑΘΖΝΑ 

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

7. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 

8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α’ (5), Β’ (10), Γ’ (2) 

9. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΗ-ΕΕ


