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Κωδικόσ 650  
Τποχρεωτικό πεδίο 
Για να χρθςιμοποιθκοφν οι  κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο 
κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν 
κορυφι τθσ διλωςθσ αναφορικά με το εάν εφαρμόηει τα ΔΛΠ). 
Επιλζξτε ναι ι όχι , εάν θ επιχείρθςθ εφαρμόηει τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα. 

 
Κωδικόσ 649  
Υποχρεωτικό πεδίο 
Ο κωδικόσ αρικμόσ 649 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ, οι οποίεσ δθλϊνουν αν 
υπόκεινται ςε ζλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο. 

 
 

Κωδικοί 001 και 003  
Στον κωδικό 003 μεταφζρεται το ποςό του κωδικοφ 448 και ςτον κωδικό 001 μεταφζρεται 
το ποςό του κωδικοφ 048 και τυχόν ποςό που υφίςταται ςτον κωδικό 100. Επιςθμαίνεται 
ότι ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει μεταφερόμενθ ηθμία ςτον κωδικό 448 και ταυτόχρονα 
είναι ςυμπλθρωμζνο ποςό ςτον κωδικό 100 τότε ςτον 001 μεταφζρεται το ποςό του 
κωδικοφ 100 και ςτον 003 το ποςό του 448. 
 
Τπάγεςτε α) ςτην παρ.4 άρθρου 58 ν.4172/2013 
Αφορά όλα τα νομικά πρόςωπα εκτόσ από τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

Η εν λόγω διάταξθ ιςχφει μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015. 

Τπάγεςτε β) ςτο άρθρο 73 ν.3842/2010 
Αφορά όλα τα νομικά πρόςωπα εκτόσ από τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

Διαγραμμίηετε τθν αντίςτοιχθ επιλογι (Ναι ι Όχι ) εφόςον υπάγεςτε ςτο άρκρο 73 του 

ν.3842/2010. 
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Κωδικοί 521 - 522  
Αναγράφετε τα φορολογθτζα κζρδθ που αναλογοφν ςτον ςυντελεςτι κατά περίπτωςθ (26% 
ι 13%). 
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 ορίηεται ότι τα κζρδθ από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ 
που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ γ' του 
άρκρου 45 (μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που ςυςτικθκαν ςτθν 
θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα) που τθροφν 
απλογραφικά βιβλία, φορολογοφνται με ςυντελεςτι είκοςι ζξι τοισ εκατό (26%). 
Όταν οι υπόχρεοι των περιπτϊςεων β' (προςωπικζσ εταιρείεσ που ςυςτικθκαν ςτθν 
θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι), δ' (ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ αυτϊν), ε' (κοινωνίεσ αςτικοφ 
δικαίου, αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ 
που αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα), ςτ' (κοινοπραξίεσ) και η' (νομικζσ οντότθτεσ του 
άρκρου 2 που δεν περιλαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ γ' ζωσ ςτ' του άρκρου 45) του άρκρου 
45 τθροφν απλογραφικά βιβλία, τα κζρδθ που αποκτοφν από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα φορολογοφνται ςφμφωνα με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 
29, δθλαδι με τθν ακόλουκθ κλίμακα: 

Φορολογθτζο 
ειςόδθμα (ευρϊ) 

Συντελεςτισ (%) 

< 50.000 26% 

> 50.000 33% 

Για παράδειγμα, ομόρρυκμθ εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απζκτθςε μζςα ςτο 
φορολογικό ζτοσ 2014 κζρδθ 68.000,00 €. Ο φόροσ που οφείλεται ανζρχεται ςτο ποςό των 
18.940.00 €, το οποίο προκφπτει ωσ εξισ: (26% x 50.000) + (33% x 18.000). 
Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 58 του ΚΦΕ ορίηεται ότι τα κζρδθ από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα, από κάκε πθγι και αιτία, που αποκτοφν οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και οι 
ομάδεσ παραγωγϊν φορολογοφνται με ςυντελεςτι δεκατρία τοισ εκατό (13%).  
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Κωδικόσ 004  
Στον κωδικό 004, υπολογίηεται ο φόροσ για το ποςό των κερδϊν που φορολογείται με 
ςυντελεςτι 26% (για τουσ τθροφντεσ διπλογραφικά βιβλία ι κζρδθ < 50.000για τουσ 
τθροφντεσ απλογραφικά βιβλία),κακϊσ επίςθσ και το ποςό των κερδϊν που αποκτοφν οι 
αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και οι ομάδεσ παραγωγϊν το οποίο φορολογείται με ςυντελεςτι 
13% (ςχετ.ΠΟΛ.1059/18.3.2015). 

 
Κωδικόσ 523 
Στον κωδικό 523 υπολογίηεται το ποςό του φόρου για κζρδθ >50.000 τα οποία 
φορολογοφνται με ςυντελεςτι 33% (για τουσ τθροφντεσ απλογραφικά βιβλία). 
(ςχετ.ΠΟΛ.1059/18.3.2015). 
 
Κωδικόσ 579 
Ο κωδικόσ 579 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που ζχουν κάνει χριςθ των εν λόγω 
κινιτρων προκειμζνου να αφαιρεκεί το ποςό τθσ απαλλαγισ από τθν καταβολι φόρου 
κατά το τρζχον φορολογικό ζτοσ λόγω πραγματοποίθςθσ παραγωγικϊν επενδφςεων, ςτα 
πλαίςια των διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογικι απαλλαγι ν.3908/2011). 
Ο κωδικόσ 579 πρζπει να ιςοφται με τον κωδικό 577 

Κωδικόσ 575 
Ο κωδικόσ 575 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που ζχουν κάνει χριςθ των εν λόγω 

κινιτρων προκειμζνου να αφαιρεκεί το διπλάςιο ποςό του μιςκϊματοσ που καταβάλλεται 

για τθ χριςθ ακινιτου ςτθν περιοχι Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 

Β2 των άρκρων 43 και 44 του ν. 4030/2011(φορολογικά κίνθτρα αποκατάςταςθσ κτιρίων 

ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ). 

Κωδικόσ 700 
Συμπλθρϊνετε το άκροιςμα των κωδικϊν *004+523+-[579+575] 

Κωδικόσ 009  
Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε τόςο ςε 
ειςοδιματα του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ, όςο και ςε ειςοδιματα προθγοφμενων 
φορολογικϊν ετϊν  (ςχετικι ΠΟΛ 1060/2015). 

Κωδικόσ 008  
Στον κωδικό 008 εμφανίηεται ςτθ φόρμα τθσ υποβολισ τθσ διλωςθσ, το ποςό του φόρου 
που προκαταβλικθκε από το νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα το προθγοφμενο ζτοσ. 
Προςοχι: εάν διαφοροποιείται τότε είτε ο φορολογοφμενοσ πρζπει να απευκυνκεί ςτθν 
αρμόδια  ΔΟΥ προκειμζνου να διευκετθκεί θ διαφορά και ςτθ ςυνζχεια υποβάλει τθ 
διλωςθ. 

 
Κωδικόσ 052  
Στον κωδικό 052 αναγράφεται το ποςό του φόρου ειςοδιματοσ που καταβλικθκε από το 
νομικό πρόςωπο (που κάνει τθ διανομι) για τα μερίςματα που ειςπράττει θμεδαπι 
μθτρικι εταιρεία από θμεδαπι κυγατρικι τθσ, όταν δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
άρκρου 48 του ν. 4172/2013,δθλαδι τα ποςά των φόρων Ν.Π. που εμφανίηονται ςτουσ 
πίνακεσ 3Α1α και 3Α1δ. 

 
Κωδικόσ 111  
Στον κωδικό 111αναγράφεται ο φόροσ που ζχει ιδθ καταβλθκεί με βάςθ τισ προθγοφμενεσ 
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτα τεκμαρτά κζρδθ τθσ 
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οικοδομισ τθσ οποίασ ολοκλθρϊκθκε θ ανζγερςθ, ανεξάρτθτα από το αν θ οικοδομικι 
άδεια εκδόκθκε πριν ι μετά τθν 1.1.2006. 
Ειδικά, τα πρϊθν νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του ν.2238/1994,ςυμψθφίηουν 
φόρο που προζρχεται μόνο από πωλιςεισ θμιτελϊν οικοδομϊν που πραγματοποιικθκαν 
μζχρι 31.12.2013, θ καταςκευι των οικοδομϊν αυτϊν ολοκλθρϊκθκε το φορολογικό ζτοσ 
2014 και των οποίων θ οικοδομικι άδεια εκδόκθκε μετά τθν 1.1.2006. (ςχετικι ΠΟΛ 
1060/2015). 
 

Κωδικόσ 751  
Ο κωδικόσ 751 ςυμπλθρϊνεται από τισ τραπεηικζσ επιχειριςεισ και αναγράφεται το μζροσ 
του πιςτωτικοφ υπολοίπου προθγοφμενων χριςεων (οικονομικϊν ετϊν 2011, 2012, 2013 
και 2014) που ςυμψθφίηεται με το φόρο ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2014, κατ’ 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 3 του ν.4046/2012. Περαιτζρω, 
ςτον κωδικό 749 αναγράφεται το μζροσ του πιςτωτικοφ υπολοίπου που προκφπτει ςτο 
φορολογικό ζτοσ 2014 και μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό με το φόρο ειςοδιματοσ των 
πζντε (5) επόμενων φορολογικϊν ετϊν, προκειμζνου να διαχωριςτεί από το πιςτωτικό 
υπόλοιπο προσ επιςτροφι (κωδικόσ 750). 
 

Κωδικόσ 600  
Στον κωδικό 600 αναγράφεται το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι. 
Ο κωδικόσ αρικμόσ 610 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν ειςόδθμα για 
το οποίο καταβλικθκε φόροσ ςτθν αλλοδαπι, ο οποίοσ δθλϊνεται ςτον κωδικό αρικμό 620 
και με βάςθ αυτό υπολογίηεται το ποςό του κωδικοφ 600 (Σχετ. : Άρκρο 9 παραγρ. 1 του ν. 
4172/2013 και ΠΟΛ 1060/2015).  

 

Κωδικόσ 701  
Ειςάγετε το άκροιςμα των κωδικϊν (009)+(008)+(052)+(111)+(751)+(600) 

Κωδικόσ 012  
Υπολογίηεται από το αυτόματα ςφςτθμα 

 
Κωδικόσ 011  
Εάν το ποςό του κωδικοφ 700 είναι μεγαλφτερο από το ποςό 701, ειςάγετε ςτον κωδικό 
αυτό τθν διαφορά. (700-701) 
 
Κωδικόσ 014  

Υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα ανάλογα με τθν εμπρόκεςμθ ι εκπρόκεςμθ 
υποβολι τθσ διλωςθσ. 

 
Κωδικόσ 006  
Υπολογίηεται το ποςό των τελϊν χαρτοςιμου (3%) που επιβάλλεται ςτο ακακάριςτο 

ειςόδθμα από μίςκωςθ και υπεκμίςκωςθ ακινιτων.  

Κωδικόσ 007  
Υπολογίηεται θ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που επιβάλλεται ςτο ποςό του Χαρτοςιμου ςε ποςοςτό 

20% 
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Κωδικόσ 910  
Υπολογίηεται ειδικι ειςφορά υπζρ ΕΛΓΑ ςφμφωνα με το άρκρο 13 του νόμου 3877/2010 ςε 
ποςοςτό 2% επί του κακαροφ γεωργικοφ ειςοδιματοσ που δθλϊκθκε ςτον κωδικό 909.  
 

Κωδικόσ 911  
Ο κωδικόσ αρικμόσ 911 αφορά τουσ υπόχρεουσ καταβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν.3986/2011. 

Κωδικόσ 702  

Ιςοφται με το άκροιςμα των κωδικϊν 

[011]+[014]+[006]+[007]+[910]+[911] 

Κωδικόσ 704  
Χρεωςτικό ποςό για βεβαίωςθ 

Κωδικόσ 703  
Πιςτωτικό ποςό. 

 Κωδικόσ 749  
Στον κωδικό 749 αναγράφεται το μζροσ του πιςτωτικοφ υπολοίπου που προκφπτει ςτο 
φορολογικό ζτοσ 2014 και μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό με το φόρο ειςοδιματοσ των 
πζντε (5) επόμενων φορολογικϊν ετϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ παραγρ. 6 του άρ. 3 
του ν. 4046/2012, προκειμζνου να διαχωριςτεί από το πιςτωτικό υπόλοιπο προσ επιςτροφι 
(κωδικόσ 750). 
 
Κωδικόσ 750  

Στον κωδικό 750 αναγράφεται πιςτωτικό υπόλοιπο φόρου προσ επιςτροφι. 
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Κωδικόσ 015  
Στον κωδικό 015 καταχωροφνται τα ακακάριςτα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

τθσ κάκε νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ όπωσ αυτά προκφπτουν από το ζντυπο 

Ε3. 

 Κωδικοί 116 – 117 – 118 - 119 
Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 κα ςυμπλθρϊνονται μόνο από τα νομικά πρόςωπα και 
νομικζσ οντότθτεσ που ςυντάςςουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ  με βάςθ τα Δ.Λ.Π. 
Επιςθμαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 κα ςυμπλθρϊνονται μόνο από αυτοφσ που 
τθροφν και τα βιβλία τουσ με βάςθ τα Δ.Λ.Π, κακόςον αν τθροφν τα βιβλία τουσ βάςει του 
Κ.Φ.Α.Σ κα ςυμπλθρϊνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117 αντίςτοιχα. 
Για να δφναται να καταχωρθκοφν ποςά ςτουσ ωσ άνω κωδικοφσ κα πρζπει να ζχει δθλωκεί 

ςτον κωδικό 650, ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π.  

Κωδικοί 016  

Ο κωδικόσ 016 κα ςυμπλθρϊνεται εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ από τα όλα τα νομικά 
πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ είτε τθροφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία. 

 
Κωδικόσ 017  

Ο κωδικόσ 016 κα ςυμπλθρϊνεται εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ από τα όλα τα νομικά 
πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ είτε τθροφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία. 

 
Κωδικόσ 455  
Στον κωδικό 455 κα καταχωρείται το ςφνολο των μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν από τθν 
κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ.  
 
Κωδικόσ 456  
Στον κωδικό 456 αναγράφονται τα πιςτωτικά υπόλοιπα των αποκεματικϊν τα οποία 
μεταφζρονται ςτα φορολογθτζα αποτελζςματα του φορολογικοφ ζτουσ 2014 κατ' 
εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρκρου 72 του ν.4172/2013 και 
για τα οποία δεν επιλζχκθκε θ αυτοτελισ φορολόγθςθ με ςυντελεςτι 19% 
(ΠΟΛ.1143/15.5.2014 εγκφκλιοσ).  

 
Κωδικόσ 457  
Ο κωδικόσ 457 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ για τισ οποίεσ προκφπτει χρεωςτικι 
διαφορά λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου από τθ διαγραφι χρεϊν οφειλετϊν τουσ, κατ' 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 27 του ν. 4172/2013. Στον ςχετικό κωδικό 
κα δθλωκοφν το τρζχον φορολογικό ζτοσ τα 14/15 τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ, 
προκειμζνου να μπορζςει να εκπζςει το 1/15. 
Επίςθσ, από τισ ίδιεσ επιχειριςεισ ςυμπλθρϊνονται πρϊτα οι κωδικοί αρικμοί 811, 812 και 
813 προκειμζνου να δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ, το ποςό 
απόςβεςθσ τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το 
υπολειπόμενο ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ προσ απόςβεςθ, αντίςτοιχα. 
[457]= [813] 

 
Κωδικόσ 495  
Στον κωδικό 495 αναγράφονται τα ζςοδα που με βάςθ τισ αναφερόμενεσ ςτουσ οικείουσ 
κωδικοφσ διατάξεισ του ν.4172/2013 απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ. Ειδικότερα: 
Στον κωδικό 495 αναγράφεται το ποςό των ειςπραττόμενων μεριςμάτων που 
απαλλάςςεται τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ με βάςθ τισ προχποκζςεισ των διατάξεων του 
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άρκρου 48 του ν.4172/2013. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων το 
νομικό πρόςωπο κα ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά τον πίνακα 4. Ο κωδικόσ αυτόσ 
ςυμπλθρϊνεται ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία των βιβλίων (απλογραφικά ι 
διπλογραφικά) που τθροφν τα νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, προκειμζνου για τον 
προςδιοριςμό των φορολογθτζων αποτελεςμάτων τουσ, χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ο λιπτθσ νομικό 
πρόςωπο ηθτιςει προςωρινά απαλλαγι από το φόρο ειςοδιματοσ με κατάκεςθ 
αντίςτοιχθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρο 48, 
κα πρζπει να αναγράψει ςτο ίδιο πίνακα τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
(ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκφκλιοσ). 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 458  
Στον κωδικό 458 αναγράφονται τα ζςοδα που με βάςθ τισ αναφερόμενεσ ςτουσ οικείουσ 
κωδικοφσ διατάξεισ του ν.4172/2013 απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ. Ειδικότερα: 
Στον κωδικό 458 αναγράφεται θ υπερτίμθςθ που προκφπτει από τυχόν αναγκαςτικι 
απαλλοτρίωςθ ακινιτου θ οποία δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ, όπωσ διευκρινίςκθκε 
ςτθν ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκφκλιό μασ. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 465  
Στον κωδικό 465 αναγράφεται θ υπεραξία που προκφπτει από μεταβίβαςθ εταιρικϊν 
ομολόγων που ζχουν εκδοκεί κατ' εφαρμογι του ν.3156/2003, κακϊσ και εταιρικϊν 
ομολόγων που ζχουν εκδοκεί από εταιρείεσ με ζδρα ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, 
όπωσ ζχει διευκρινιςκεί με τθν ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκφκλιό μασ. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 466  
Στον κωδικό 466 αναγράφεται θ υπεραξία που προκφπτει από εκποίθςθ μεριδίων ΟΣΕΚΑ 
(θμεδαπϊν, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπωσ ζχει διευκρινιςκεί με τθν ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκφκλιό 
μασ, κακϊσ και τα διανεμόμενα κζρδθ από μερίδια ΟΣΕΚΑ (θμεδαπϊν, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με 
βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκφκλιό μασ. 
Για τα ωσ άνω ποςά, ςε περίπτωςθ διανομισ τουσ από τουσ δικαιοφχουσ, δεν οφείλεται 
φόροσ νομικοφ προςϊπου, κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 47 του ν. 
4172/2013, κακόςον κατιςχφουν οι ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 103 του 
ν.4099/2012, από τισ οποίεσ προκφπτει ότι οι μεριδιοφχοι ι μζτοχοι, κατά περίπτωςθ, των 
ΟΣΕΚΑ απαλλάςςονται από κάκε φόρο, δεδομζνου ότι με τθν καταβολι του φόρου ςτο 
επίπεδο του ΟΣΕΚΑ (ειδικόσ φόροσ επί του ενεργθτικοφ του), εξαντλείται θ φορολογικι 
υποχρζωςθ των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιοφχων ι μετόχων του. 
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Επιςθμαίνεται, ότι θ τυχόν ηθμία από εκποίθςθ μεριδίων ΟΣΕΚΑ, κα πρζπει να καταχωρθκεί 
ςτθν κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ ωσ μθ εκπιπτόμενθ δαπάνθ. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 467  
Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποςό των τόκων που προκφπτουν από ομόλογα που 
εκδόκθκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοοικονομικισ Στακερότθτασ (ΕΤΧΣ), κατ' 
εφαρμογι του προγράμματοσ ςυμμετοχισ ςτθν αναδιάταξθ του ελλθνικοφ χρζουσ, οι 
οποίοι απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του 
άρκρου 47 του ν.4172/2013. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 463  
Στον κωδικό 463 αναγράφεται θ υπεραξία που προζκυψε από τθν αποτίμθςθ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων με βάςθ τισ διατάξεισ των άρκρων 52 - 54 του ν. 
4172/2013 και θ οποία για φορολογικοφσ ςκοποφσ δεν αναγνωρίηεται. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 459  
Ο κωδικόσ 459 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν κζρδθ από τθ διάκεςθ 
παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 58 
του ν.4172/2013. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 468  
Στον κωδικό 468 αναγράφονται τα απαλλαςςόμενα ζςοδα των φορζων γενικισ κυβζρνθςθσ 
που είναι κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ και ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει το κράτοσ ι νομικό 
πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με ποςοςτό 100%, προκειμζνου τα υπόψθ νομικά πρόςωπα να 
φορολογθκοφν για το ειςόδθμά τουσ από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου 
κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ. α' του άρκρου 46 του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, 
όμωσ κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί και ο κωδικόσ 2017 τθσ «Κατάςταςθσ 
Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ» με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που αφοροφν ςτα 
απαλλαςςόμενα ζςοδα, προκειμζνου να υπαχκεί τελικά ςε φορολόγθςθ, κατά τθν 
εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ, το οριηόμενο από το νόμο αντίςτοιχο ειςόδθμα (κεφάλαιο και 
υπεραξία κεφαλαίου). 
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Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 
 
Κωδικόσ 469  
Στον κωδικό 469 αναγράφονται τα ζςοδα των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων 
που απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 46 του 
ν.4172/2013 (π.χ. Τράπεηα Ελλάδοσ). Ταυτόχρονα, όμωσ κα πρζπει υποχρεωτικά να 
ςυμπλθρωκεί και ο κωδικόσ 2019 τθσ «Κατάςταςθσ Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ» με βάςθ 
τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ των υπόψθ προςϊπων και οντοτιτων προκειμζνου να είναι εφικτι 
θ εκκακάριςθ των ειςοδθμάτων των υπόψθ νομικϊν προςϊπων ςτθ διλωςθ φορολογίασ 
ειςοδιματόσ τουσ. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 559  
Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα κζρδθ (ζςοδα) των ναυτιλιακϊν επιχειριςεων θ 
φορολόγθςθ των οποίων διζπεται από τισ διατάξεισ του ν.27/1975, κατ' εφαρμογι των 
διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρκρου 72 του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, όμωσ κα 
πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί και ο κωδικόσ 2018 τθσ «Κατάςταςθσ Φορολογικισ 
Αναμόρφωςθσ» με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που αφοροφν τα απαλλαςςόμενα ζςοδα 
για λόγουσ εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ. 
Επιςθμαίνεται, ότι τα ανωτζρω εφαρμόηονται ςτθν περίπτωςθ που οι ωσ άνω επιχειριςεισ 
ζχουν ειςόδθμα και από άλλεσ πθγζσ, κακόςον όπωσ ζχει γίνει δεκτό από τθ Διοίκθςθ δεν 
υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τα γραφεία ι 
υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν ναυτιλιακϊν επιχειριςεων που εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα 
με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.27/1975, για το απαλλαςςόμενο κατά τισ 
διατάξεισ αυτζσ ειςόδθμα (ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκφκλιοσ). 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 462  
Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρθςιμοποίθτο ποςό των προβλζψεων το οποίο 
επιβαρφνει τα αποτελζςματα του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ το οποίο όμωσ ζχει ιδθ 
φορολογθκεί τα προθγοφμενα ζτθ (λόγω αναμόρφωςθσ). 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 
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Κωδικόσ 752  
Ο κωδικόσ 752 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ για τισ οποίεσ θ χρεωςτικι διαφορά 
που προκφπτει ςε βάροσ τουσ από τθν ανταλλαγι ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι 
εταιρικϊν ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατ' εφαρμογι του 
προγράμματοσ ςυμμετοχισ ςτθν αναδιάταξθ του ελλθνικοφ χρζουσ, εκπίπτει ιςόποςα ςε 
τριάντα (30) ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ, αρχισ γενομζνθσ από τθ χριςθ μζςα ςτθν οποία 
πραγματοποιείται θ ανταλλαγι των τίτλων και ανεξάρτθτα από το χρόνο διακράτθςθσ των 
ομολόγων. Επίςθσ, από τισ ίδιεσ επιχειριςεισ ςυμπλθρϊνονται οι κωδικοί 746, 747, 753 και 
748, προκειμζνου να δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ, το ςυνολικό 
ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ που αποςβζςκθκε ςτισ προθγοφμενεσ χριςεισ, το ποςό 
απόςβεςθσ τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το 
υπολειπόμενο ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ προσ απόςβεςθ, αντίςτοιχα. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 
κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 
άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 
φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 
κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 464  
Στουσ κωδικοφσ 456 και 464 αναγράφονται τα πιςτωτικά και χρεωςτικά υπόλοιπα 
αντίςτοιχα, των αποκεματικϊν τα οποία μεταφζρονται ςτα φορολογθτζα αποτελζςματα 
του φορολογικοφ ζτουσ 2014 κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του 
άρκρου 72 του ν.4172/2013 και για τα οποία δεν επιλζχκθκε θ αυτοτελισ φορολόγθςθ με 
ςυντελεςτι 19% (ΠΟΛ.1142/2014 εγκφκλιοσ). Τα ποςά των αποκεματικϊν αυτϊν εφόςον 
ζχουν επιβαρφνει τα αποτελζςματα των επιχειριςεων ςτθ χριςθ ςχθματιςμοφ τουσ, κα 
καταχωρθκοφν ςτθ διλωςθ του φορολογικοφ ζτουσ 2014 εξωλογιςτικά, προκειμζνου να  
ςυμψθφιςκοφν με τα φορολογικά αποτελζςματα (κζρδθ ι ηθμίεσ) του ζτουσ αυτοφ.  

 
Κωδικοί 550 και 097  
Στον κωδικό 550 αναγράφεται το ποςό των αποςβζςεων των αδειϊν Φ.Δ.Χ που εκπίπτει με 
βάςθ τισ διατάξεισ του ν.3888/2010 και με βάςθ τισ διευκρινίςεισ που ζχουν δοκεί με τθν 
ΠΟΛ.1106/11.5.2011 . 

Αν ο *097+ είναι ςυμπλθρωμζνοσ τότε είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςι του *550+. 

Οι κωδικοί *550+ και *097+ κα ιςχφουν για τα φορολογικά ζτθ 2014 – 2015 και 2016. 

Οι αποδεκτζσ τιμζσ του κωδικοφ 097 είναι 3 ζωσ 7 χρόνια. 

Επιςθμαίνεται, ότι ο ωσ άνω κωδικόσ ςυμπλθρϊνεται χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια 

κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ του ωσ 

άνω κωδικοφ από τον κωδικό 024 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι αναγνωρίηεται 

φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του 

κωδικοφ 224 λόγω τθσ αφαίρεςθσ του πιο πάνω κωδικοφ. 

 
Κωδικόσ 029  
Στο κωδικό αυτό αναγράφονται τα φορολογθτζα κζρδθ που προκφπτουν από τθν 
φορολογικι αναμόρφωςθ. 

 
 Κωδικόσ 030  
Στον κωδικό αυτό αναγράφονται οι φορολογικζσ ηθμιζσ που προκφπτουν από τθν 

φορολογικι αναμόρφωςθ. 
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Κωδικόσ 379  
Στον κωδικό 379 αναγράφονται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ 
που προκφπτουν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ 
οντότθτασ, δθλαδι κζρδθ που ζχουν προκφψει από αντίςτοιχα ζςοδα που υπάγονται ςε 
φορολόγθςθ με τισ διατάξεισ του ν.4172/2013  
Επιςθμαίνεται, ότι ο κωδικόσ δεν επθρεάηει τθν εκκακάριςθ φόρου, αλλά ςε κάκε 
περίπτωςθ θ ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι από τουσ υπόχρεουσ εφόςον υφίςτανται 
αντίςτοιχα ποςά. 

 
Κωδικόσ 380  
Στον κωδικό 380 αναγράφονται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ 
που προκφπτουν από ζςοδα για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, δθλαδι 
κζρδθ που ζχουν προκφψει από αντίςτοιχα ζςοδα που δεν υπάγονται ςε φορολόγθςθ με 
βάςθ διατάξεισ του ν. 4172/2013 (π.χ. τόκοι που προκφπτουν από ομόλογα που εκδίδονται 
από Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοοικονομικισ Στακερότθτασ κατ' εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ παρ.3 του άρκρου 37 του ν.4172/2013) ι ειδικότερεσ διατάξεισ νόμων (π.χ. υπεραξία 
από μεταβίβαςθ εταιρικϊν ομολόγων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3156/2013, υπεραξία 
από εκποίθςθ μεριδίων ΟΣΕΚΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4099/2012) κακϊσ επίςθσ 
και διανεμόμενα κζρδθ νομικϊν προςϊπων που προκφπτουν βάςει Δ.Λ.Π., κατά το μζροσ 
που υπερβαίνουν τα φορολογθτζα κζρδθ. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο κωδικόσ δεν επθρεάηει τθν εκκακάριςθ φόρου, αλλά ςε κάκε 
περίπτωςθ θ ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι από τουσ υπόχρεουσ εφόςον υφίςτανται 
αντίςτοιχα ποςά. 

 
Κωδικόσ 381  
Στον κωδικό 381 καταχωροφνται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ, 
όπωσ περιγράφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ. Ειδικότερα: 
Στον κωδικό 381 αναγράφονται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ 
των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, 
δθλαδι τα κζρδθ που ζχουν προκφψει από ζςοδα πζραν αυτϊν που αφοροφν ςτα ζςοδα 
από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. 
Επιςθμαίνεται, ότι ο κωδικόσ δεν επθρεάηει τθν εκκακάριςθ φόρου, αλλά ςε κάκε 
περίπτωςθ θ ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι από τουσ υπόχρεουσ εφόςον υφίςτανται 
αντίςτοιχα ποςά. 
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Κωδικόσ 430  
Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το άκροιςμα των κωδικϊν 379+380+381 

Νομική Μορφή Χρόνοσ Απόδοςησ Φόρου Μεριςμάτων (άρθρο 36  και 
64§1α ν. 4172/2013)  

Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ  Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ 
ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ 
διαχειριςτικζσ περιόδουσ 30/9 

Εταιρείεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ  Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ 
ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ 
διαχειριςτικζσ περιόδουσ 30/6 

Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ  Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ 
ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ 
διαχειριςτικζσ περιόδουσ 31/7 

Συνεταιριςμοί (Αγροτικοί, ν. 
2870/2000, άρκρο 11, αςτικοί ν. 
1667/1986)  

Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ 
ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ 
διαχειριςτικζσ περιόδουσ 30/9 

Προςωπικζσ εταιρείεσ 
(διπλογραφικά) 
 
Εδϊ εντάςςονται και κοινοπραξίεσ 
και αςτικζσ  

3 μινεσ από καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
διλωςθσ (30/9) 
 
 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ (μακθματικά 
αποκζματα, προμερίςματα, κζρδθ 
παρελκουςϊν χριςεων)  

Τζλοσ δεφτερου μινα από καταβολι ι πίςτωςθ 
 
Για προμερίςματα, κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων με 
ζκτακτθ ςυνζλευςθ: τζλοσ τρίτου μινα από λιψθ 
απόφαςθσ 

Άρκρο 762 - Διανομι κερδϊν και ηθμιϊν  
Σε περίπτωςθ εταιρίασ με διάρκεια μακρότερθ από ζνα ζτοσ ο λογαριαςμόσ κλείνεται και 
τα κζρδθ μοιράηονται ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ, εφόςον δεν προκφπτει κάτι άλλο από τθν 
εταιρικι ςφμβαςθ. 

 
Ειδικά για το φορολογικό ζτοσ από 01/01/2015 ζωσ 31/12/2014 ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 
Φορολογικό 

ζτοσ 

Ημ/νία 
ζγκριςησ οικ. 
καταςτάςεων 

Χρόνοσ 
παρακράτηςησ 

φόρου 

Απόδοςη 
παρακρατοφμενου 

φόρου 

 
από Το αργότερο 

ζωσ  
το αργότερο 

μζχρι τον  
το αργότερο 

Μερίςματα μετοχϊν Α.Ε. από 
κζρδθ κλειόμενθσ χριςθσ (2014) 

01/01/14 - 
31/12/14 

30/06/15 7ο 2015 28-9-2015 

Διανομι κερδϊν Ε.Π.Ε.  
01/01/14 - 
31/12/14 

31/03/15 4ο 2015 29-6-2015 

Διανομι κερδϊν Ι.Κ.Ε. 
01/01/14 - 
31/12/14 

30/04/15 5ο 2015 28-7-2015 

Διανομι κερδϊν Ο.Ε.-Ε.Ε. που 
τθροφν διπλογραφικά βιβλία 

01/01/14 - 
31/12/14  

7ο 2015* 28-9-2015 

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεςμία υποβολήσ τησ δήλωςησ (ς.ς. η διανομή θεωρείται ότι ζχει 
γίνει μζςα ςε ζνα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ τησ δήλωςησ φόρου 
ειςοδήματοσ). Σφμφωνα με τα μζχρι τώρα δεδομζνα - με την επιφφλαξη τυχόν ενδεχόμενησ 
παράταςησ-, η καταληκτική ημερομηνία λήξησ των δηλώςεων φορολογίασ ειςοδήματοσ των νομικών 
προςώπων είναι η 30η Ιουνίου 2015, ςφμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. 
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Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που για τα κζρδθ των προςωπικϊν εταιρειϊν του 

φορολογικοφ ζτουσ 2014 δεν υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτο καταςτατικό τουσ, ο φόροσ 

ζχει ιδθ παρακρατθκεί ςτο ςφνολο των κερδϊν, κακόςον αυτά κεωροφντο ωσ 

διανεμόμενα. Κλείνοντασ, να κυμίςουμε ότι το ειδικό ζντυπο απόδοςθσ του 

παρακρατοφμενου φόρου μεριςμάτων κα το βρείτε ςυνθμμζνο ςτθν απόφαςθ ΠΟΛ 

1011/2014. 

Κωδικόσ 382  
Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποςό των διανεμθκζντων κερδϊν του τρζχοντοσ 
φορολογικοφ ζτουσ για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, δθλαδι τα ποςά 
που ζχουν αναγραφεί ςτουσ κωδικοφσ 380 και 381 και περαιτζρω, ςτον κωδικό 383 το ίδιο 
ποςό ανάγεται ςε μικτό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ φόρου ειςοδιματοσ.   

 
Κωδικόσ 383  
Στον κωδικό 383 το ποςό των διανεμθκζντων κερδϊν του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ για 
τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, δθλαδι τα ποςά που ζχουν αναγραφεί 
ςτουσ κωδικοφσ 380 και 381, ανάγεται ςε μικτό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

 
Κωδικόσ 384  
Στον κωδικό 384 καταχωρείται το ποςό των διανεμθκζντων κερδϊν που αφορά 
ειςπραττόμενα μερίςματα που απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ με βάςθ τισ διατάξεισ του 
άρκρου 48 του ν.4172/2013. Επίςθσ, ςτον πιο πάνω κωδικό καταχωρείται και το ποςό των 
διανεμθκζντων κερδϊν που αφορά ςτθν υπεραξία από αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ 
ακινιτου (κωδικόσ 458), κακϊσ και το ποςό του κωδικοφ 466.Τα ποςά που αναγράφονται 
ςτον κωδικό αυτό δεν προςτίκενται ςτα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ ςυνακροιηόμενα με τα 
λοιπά κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακόςον δεν ζχουν εφαρμογι οι 
διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ν. 4172/2013. 

 
Κωδικόσ 385  
Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποςό των διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων 
αποκεματικϊν που δεν ζχουν υπαχκεί ςτθν αυτοτελι φορολόγθςθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
72 του ν. 4172/2013, κακϊσ επίςθσ και το ποςό των διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων 
αποκεματικϊν που ςχθματίηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του ν.4172/2013 και 
απαλλάςςονται από το φόρο ειςοδιματοσ και τα οποία φορολογοφνται κατά ζτοσ διανομισ 
τουσ, κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ιδίου νόμου και 
περαιτζρω ςτον κωδικό 386 το ίδιο ποςό ανάγεται ςε μικτό ποςό με τθν προςκικθ του 
αναλογοφντοσ φόρου ειςοδιματοσ. 
Τα ωσ άνω ποςά διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων κερδϊν (πλθν του κωδικοφ 
384),κεωροφνται φορολογικά κζρδθ του φορολογικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου γίνεται θ 
διανομι ι κεφαλαιοποίθςθ και φορολογοφνται, ςυνακροιηόμενα με τα λοιπά 
αποτελζςματα (κζρδθ ι ηθμίεσ) από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.(ςχετικι ΠΟΛ 
1059/2015). 

 
Κωδικόσ 386  
Στον κωδικό αυτό αναγράφεται ο αναλογοφν φόροσ των παραπάνω κερδϊν. 

Κωδικόσ 038  
Στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα ςυνολικά κζρδθ μετά τθν αναμόρφωςι τουσ από τον 
πίνακα αφορολόγθτων αποκεματικϊν. 
Το άκροιςμα δθλαδι των ποςϊν από τουσ κωδικοφσ (029)+(387) 
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Κωδικόσ 338  
Στον κωδικό αυτό αναγράφονται οι ςυνολικζσ ηθμιζσ μετά τθν αναμόρφωςι τουσ από τον 
πίνακα αφορολόγθτων αποκεματικϊν. 
Το υπόλοιπο δθλαδι των ποςϊν από τουσ κωδικοφσ (030)-(387).Εάν το ποςό του κωδικοφ 
387>030 τότε το υπόλοιπο μεταφζρεται ςτον κωδικό 038. 
 
Κωδικόσ 039  

Σσμπληρώνεηαι εδώ ηο ποζό ηης ζημιάς παρελθοσζών τρήζεφν προς ζσμυηθιζμό. 

 
Κωδικόσ 040  
Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται τα κζρδθ που προκφπτουν από τθν αφαίρεςθ των 

φορολογικϊν ηθμιϊν: Αναλυτικά: Συμπλθρϊνετε εδϊ το υπόλοιπο των κωδικϊν (038)-(039). 

Εάν προκφπτει ηθμιά μεταφζρεται ςτον κωδικό 400. 

Κωδικόσ 400  
Σε περίπτωςθ ηθμιά ςυμπλθρϊνετε το κωδικό αυτό με το άκροιςμα των κωδικϊν 
(038)+(039). 

 

Κωδικοί 046 – 045 – 041 - 099  
Στουσ κωδικοφσ 046, 045, 041 και 099  καταχωροφνται ποςά κινιτρων, είτε βάςει 
αναπτυξιακϊν νόμων, είτε βάςει ειδικϊν διατάξεων νόμων προκειμζνου τα νομικά 
πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ να τφχουν των ευεργετθμάτων των ςχετικϊν διατάξεων. 
Προχπόκεςθ καταχϊρθςθσ ποςϊν ςτουσ ωσ άνω κωδικοφσ είναι να εμφανίηονται 
αντίςτοιχα ποςά ςτον κωδικό 016 «Φορολογικά κζρδθ χριςθσ».  
Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ των ωσ άνω κωδικϊν από τον κωδικό 040 προκφψει 
ηθμία, θ ηθμία αυτι δεν αναγνωρίηεται φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ 
που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του κωδικοφ 400 λόγω τθσ αφαίρεςθσ των πιο πάνω 
κωδικϊν. 
 
Κωδικόσ 060  
Ο κωδικόσ 060 ςυμπλθρϊνεται από τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ τα οποία 
ζχουν πραγματοποιιςει δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ προκειμζνου, 
πζραν τθσ ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα ζςοδά τουσ, να αφαιροφν (εξωλογιςτικά) και 
ποςοςτό των δαπανϊν αυτϊν από τα κακαρά κζρδθ τουσ. 
Από τα ποςά που καταχωροφνται ςτουσ κωδικοφσ 060, 076 και 071 μόνο το ποςό του 
κωδικοφ 060, ςυνακροιηόμενο με τα αποτελζςματα (κζρδθ ι ηθμίεσ) από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα του ίδιου φορολογικοφ ζτουσ δθμιουργεί αναγνωρίςιμθ φορολογικά ηθμία. 

 
Κωδικόσ 076  
Ο κωδικόσ 076 ςυμπλθρϊνεται από τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που 
πραγματοποιοφν επζνδυςθ ςτθν παραγωγι κινθματογραφικοφ ζργου προκειμζνου να 
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αφαιρείται(εξωλογιςτικά) από τα κακαρά τουσ κζρδθ το ποςό που επζνδυςαν, κατ' 
εφαρμογι των διατάξεων των παρ. 9-12 του άρκρου 73 του ν.3842/2010. 
Ο κωδικόσ 076 ςυμπλθρϊνεται από το χριςτθ μόνο εφόςον θ διλωςθ ζχει υποβλθκεί 
εμπρόκεςμα και δεν αυξάνει τθ μεταφερόμενθ ηθμιά. 
 
Κωδικόσ 071  
Ο κωδικόσ 071 ςυμπλθρϊνεται από τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ προκειμζνου 
να αφαιρείται (εξωλογιςτικά) από τα κακαρά τουσ κζρδθ το ποςό των 1.500 ευρϊ, για κάκε 
άτομο που απαςχολοφν μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω. 
Για τθ ςυμπλιρωςθ του κωδικοφ 071 δεν απαιτοφνται κζρδθ ιςολογιςμοφ. 
Τα ποςά του κωδικοφ  δεν αυξάνουν τθ μεταφερόμενθ ηθμιά. 
 
Κωδικόσ 059  
Ο κωδικόσ 059 ςυμπλθρϊνεται ΜΟΝΟ από οριςμζνεσ κατθγορίεσ Ν.Π. που δικαιοφνται 
αυτιν τθ μείωςθ. Για παράδειγμα αφορά τισ μονάδεσ εκμετάλλευςθσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν 
Ενζργειασ (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ και Θερμότθτασ Υψθλισ 
Απόδοςθσ (ΣΗΘΥΑ) του Ν.4093/2012 (ΠΟΛ 1113/2015),τον Ευρωπαικό Όμιλο Οικονομικοφ 
Σκοποφ, κακϊσ επίςθσ και όςεσ ναυτικζσ εταιρίεσ δικαιοφνται τθ μείωςθ. 
 
Κωδικόσ 048  
Στον κωδικό 048 μεταφζρονται τα φορολογθτζα κζρδθ όπωσ προκφπτουν από τον κωδικό 
040  μετά τθν αφαίρεςθ των αφορολογιτων αποκεματικϊν αναπτυξιακϊν νόμων (046-
071). 
 
Κωδικόσ 448  
Στον κωδικό 448 μεταφζρεται θ φορολογικι ηθμιά όπωσ προκφπτει από τον κωδικό 040 ι 
τον κωδικό 400 μετά τθν αφαίρεςθ των αφορολογιτων αποκεματικϊν αναπτυξιακϊν 
νόμων (046-071). 

 
Κωδικόσ 900  
Στον κωδικό 900 καταχωροφνται τα φορολογθτζα κζρδθ που προκφπτουν από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςε νθςιά με πλθκυςμό κάτω από 3.100 
κατοίκουσ, προκειμζνου να φορολογθκοφν με μειωμζνο ςυντελεςτι κατ' εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 58 του ν.4172/2013. 
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Κωδικόσ 100  
Ο κωδικόσ 100 ςυμπλθρϊνεται από τισ οικοδομικζσ επιχειριςεισ, προκειμζνου να 
προςδιοριςκοφν τα κζρδθ τουσ τεκμαρτά, για τα ακίνθτα των οποίων θ άδεια καταςκευισ 
ζχει εκδοκεί πριν από τθν 1.1.2006 και τα οποία πωλικθκαν πριν τθν αποπεράτωςι τουσ 
(από πρϊθν νομικά πρόςωπα του άρκρου 101 του ν.2238/1994)ι πωλικθκαν ανεξάρτθτα 
τθσ αποπεράτωςθσ ι μθ (από πρϊθν νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του 
ν.2238/1994)μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2014, κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 
72 του ν.4172/2013 (ςχετ.ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκφκλιοσ). Το ποςό του κωδικοφ αυτοφ 
ςυνακροίηεται μόνο με αντίςτοιχα κζρδθ του κωδικοφ 048 και όχι με τυχόν ηθμίεσ του 
κωδικοφ 448, για τισ οικοδομικζσ επιχειριςεισ που ζχουν και άλλα κζρδθ πλθν αυτϊν που 
προςδιορίηονται τεκμαρτά, όπωσ αναφζρεται και ςτθν παράγραφο 11 του Κεφαλαίου III τθσ 
παροφςασ «Εκκακάριςθ Φόρου». 
Ειδικά, για τισ οικοδομικζσ επιχειριςεισ νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του 
ν.2238/1994(ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) ςτα οποία δεν ςυμμετζχει ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόςωπα 
τθσπαρ.1 του άρκρου 101 του ν.2238/1994,όπου μζχρι 31.12.2013 ίςχυαν οι διατάξεισ του 
άρκρου 34 του ν.2238/1994,επιςθμαίνονται τα εξισ: 
Με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παρ. 23 του άρκρου 72 του ν.4172/2013ορίηεται ότι, οι 
διατάξεισ του Κϊδικα για τον προςδιοριςμό του φορολογθτζου ειςοδιματοσ από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των οικοδομικϊν επιχειριςεων εφαρμόηονται για ακίνθτα 
για τα οποία θ άδεια καταςκευισ ζχει εκδοκεί από τθν1.1.2006 και μετά. Δθλαδι, για 
πωλιςεισ οικοδομϊν από 1.1.2014 και μετά οι επιχειριςεισ ανζγερςθσ και πϊλθςθσ 
οικοδομϊν, εξάγουν λογιςτικό αποτζλεςμα όταν θ οικοδομικι άδεια ζχει εκδοκεί από 
1.1.2006 και μετά, ενϊ για πωλθκζντα ακίνθτα με θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ άδειασ πριν τθν 
1.1.2006 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34 του ν.2238/1994. 
Ειδικότερα: 
α) Για πωλιςεισ ακινιτων από 1.1.2014 και μετά, των οποίων θ άδεια οικοδομισ εκδόκθκε 
από 1.1.2006 και μετά, και θ ανζγερςθ των οποίων ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί ςε προθγοφμενα 
ζτθ, για να εξαχκεί ορκό λογιςτικό αποτζλεςμα, λαμβάνονται υπόψθ οι καταχωρθκείςεσ 
δαπάνεσ που αφοροφν τα πωλθκζντα ακίνθτα, ζςτω και αν αυτζσ πραγματοποιικθκαν και 
καταχωρικθκαν ςε προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ, δθλαδι ςτο ζτοσ ι ςτα ζτθ καταςκευισ. 
Επιςθμαίνεται, ότι οι οικοδομικζσ επιχειριςεισ που ανεγείρουν οικοδομζσ προσ πϊλθςθ 
όταν μετά τθν ανζγερςθ τουσ, επακολουκιςει εκμετάλλευςθ τθσ οικοδομισ με 
οποιοδιποτε τρόπο, όπωσ εκμίςκωςθ, ιδιοχρθςιμοποίθςθ κλπ., τότε τα εν λόγω ακίνθτα 
αποκτοφν τθν ιδιότθτα του ενςϊματου πάγιου ςτοιχείου τθσ επιχείρθςθσ, ςε αντιδιαςτολι 
με τα εμπορεφςιμα ςτοιχεία αυτισ, οπότε κατά τθν πϊλθςθ αυτϊν θ επιχείρθςθ αποκτά 
ειςόδθμα που προςδιορίηεται ςε κάκε περίπτωςθ λογιςτικά και φορολογείται ωσ ειςόδθμα 
από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα του χρόνου ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ 
άδειασ. 
β) Για οικοδομικζσ επιχειριςεισ και για τα πωλθκζντα ακίνθτα των οποίων θ οικοδομικι 
άδεια ζχει εκδοκεί πριν τθν 1.1.2006, ανεξάρτθτα εάν αυτι ςτθ ςυνζχεια ανακεωρικθκε 
για οποιονδιποτε λόγο, το κζρδοσ από τθν πϊλθςι τουσ κα υπολογιςτεί με τισ 
προϊςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 34 του ν.2238/1994,δθλαδι με ςυντελεςτι 20% επί 
των πωλιςεων. Η ρφκμιςθ αυτι ζχει εφαρμογι για οικοδομζσ με άδεια πριν τθν 1.1.2006, 
ανεξάρτθτα του εφρουσ τθσ παλαιότθτασ τθσ οικοδομισ, υπό τθν προχπόκεςθ το ακίνθτο 
να μθν αποτελεί πάγιο ςτοιχείο τθσ επιχείρθςθσ (προθγοφμενθ παράγραφοσ του παρόντοσ). 
γ) Τζλοσ, για οικοδομζσ που ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 τθσ 1024543/ 
1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/9.3.2006Απόφαςθσ, εξαιρζκθκαν από τθν εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 6 του Κϊδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόςον 
είχαν κατακζςει πλιρθ φάκελο ςτθν πολεοδομία για τθν ζκδοςθ ι τθν ανακεϊρθςθ τθσ 
άδειασ και είχε υπογραφεί προςφμφωνο και εργολαβικό ςυμβόλαιο καταςκευισ μζχρι τθν 
25.11.2005, γίνεται δεκτό ότι, ζςτω και αν θ άδεια οικοδομισ εκδόκθκε μετά τθν 1.1.2006 
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φορολογοφνται με τον τεκμαρτό προςδιοριςμό του άρκρου 34 του ν.2238/1994,κακόςον 
για τισ οικοδομζσ αυτζσ δεν υπιρχε υποχρζωςθ προςδιοριςμοφ του κόςτουσ ανζγερςθσ 
κατά οικοδομι και δεν υπάρχει δυνατότθτα ςυλλογισ των ςτοιχείων κόςτουσ (δαπάνεσ 
ανζγερςθσ για κάκε οικοδομι). 

 
Κωδικόσ 909  
Ειςάγεται εδϊ το κακαρό Γεωργικό ειςόδθμα για τθν επιβολι τθσ ειςφοράσ ΕΛΓΑ του 
άρκρου 13 του νόμου 3877/2010. 
 

Κωδικοί 049 - 050 - 051  
Στον κωδικό 051 υπολογίηεται θ προκαταβολι του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ, 
αφαιρουμζνων τυχόν παρακρατθκζντων φόρων. 

 
Κωδικοί 610 - 620  
Ο κωδικόσ 610 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν ειςόδθμα για το οποίο 
καταβλικθκε φόροσ ςτθν αλλοδαπι, ο οποίοσ δθλϊνεται ςτον κωδικό 620. 
 
Κωδικοί 576 – 577 - 578 
Οι κωδικοί  576 ςυμπλθρϊνονται από τισ επιχειριςεισ, προκειμζνου να δθλϊςουν το 
ςυνολικό ποςό τθσ εγκρικείςασ ςυνολικισ απαλλαγισ από τθν καταβολι φόρου βάςει του 
αναπτυξιακοφ νομοφ ν.3908/2011, το ποςό απαλλαγισ από τθν καταβολι φόρου του 
τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το υπολειπόμενο ποςό τθσ απαλλαγισ καταβολισ φόρου, 
αντίςτοιχα. (ςχετικι ΠΟΛ 1102/2015). 
 
Κωδικόσ 746  
Συμπλθρϊνεται εδϊ το ςυνολικό ποςό τθσ διαφοράσ μεταξφ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των 
τίτλων που εκδόκθκαν ςε ανταλλαγι και του κόςτουσ απόκτθςθσ των αρχικϊν τίτλων από 
τθν ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του νόμου 
4046/2012. 
 

 
Κωδικόσ 747  

Συμπλθρϊνετε εδϊ το ποςό που ιδθ ζχετε αποςβζςει (εκπζςει) τισ προθγοφμενεσ χριςεισ 
από τθν ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του 
νόμου 4046/2012.Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 27 του ΚΦΕ.  

 
Κωδικόσ 753  
Συμπλθρϊνετε εδϊ το ποςό (1/30) που κα αποςβεςκεί τθν φετινι χριςθ από τθν 
ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του νόμου 
4046/2012. 
Το ποςό του κωδικοφ αυτοφ μεταφζρεται ςτον κωδικό 752 του πίνακα Ι (φορολογικι 

αναμόρφωςθ λογαριαςμοφ αποτελζςματα χριςθσ). 

 
Κωδικόσ 748  
Συμπλθρϊνετε εδϊ το υπολειπόμενο ποςό προσ απόςβεςθ από τθν ςυμμετοχι τθσ 
επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012. 
 
Κωδικοί 811 – 812 - 813 
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Οι επιχειριςεισ ςυμπλθρϊνουν τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ  811, 812 και 813 προκειμζνου να 
δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ, το ποςό απόςβεςθσ τθσ χρεωςτικισ 
διαφοράσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το υπολειπόμενο ποςό τθσ χρεωςτικισ 
διαφοράσ προσ απόςβεςθ, αντίςτοιχα. Το ποςό του κωδικοφ 813 κα μεταφζρεται ςτον 
κωδικό 457. 
Ο κωδικόσ 457 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία και 
για τισ οποίεσ προκφπτει  χρεωςτικι διαφορά λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου από τθ διαγραφι 
χρεϊν οφειλετϊν τουσ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 27 του ν. 
4172/2013. Στον ςχετικό κωδικό κα δθλωκοφν το τρζχον φορολογικό ζτοσ τα 14/15 τθσ 
προκφπτουςασ διαφοράσ, προκειμζνου να μπορζςει να εκπεςκεί το 1/15.  
 
Πίνακασ 1  

 

Ο πίνακασ 1 εμφανίηεται προςυμπλθρωμζνοσ με τα μζλθ του νομικοφ προςϊπου τθσ περ. 
β' του άρκρου 45 του ν.4172/2013που ςυμμετζχουν κατά τθ λιξθ του φορολογικοφ ζτουσ. 
Για όςεσ επιχειριςεισ τθροφν απλογραφικά βιβλία υπολογίηεται θ κατανομι των κερδϊν 
ςτουσ εταίρουσ/μζλθ. 
Για όςεσ επιχειριςεισ τθροφν βιβλία Γ’ κατθγορίασ, οι ςτιλεσ ςυμπλθρϊνονται μζχρι και τθν 
ιδιότθτα. 
 
Πίνακασ 2 

 
 
 Πίνακασ 2Α 
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Στον πίνακα 2Α αναγράφεται το ςυνολικό ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία όπωσ 
μεταφζρεται από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίςτοιχεσ 
δαπάνεσ που αφοροφν τα ακίνθτα (75% ι 100%) κατά περίπτωςθ, με βάςθ τισ διευκρινίςεισ 
που ζχουν δοκεί ςτθν ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκφκλιό μασ, κακϊσ και θ αντίςτοιχθ τεκμαρτι 
δαπάνθ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ ςτο ςφνολό τθσ. 
 
 Πίνακασ 2Β 

Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που 
αποτελοφν αντικείμενο φόρου (πλθν του ειςοδιματοσ από ακίνθτθ περιουςία), όπωσ και οι 
ςυνολικζσ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ προκειμζνου να προςδιοριςτεί το κακαρό ειςόδθμα του 
ςχετικοφ πίνακα. Το ειςόδθμα αυτό ςυνακροιηόμενο με το αντίςτοιχο ειςόδθμα του πίνακα 
2Α κακϊσ και με τθν τυχόν ηθμία από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα παρελκουςϊν 
χριςεων, κα διαμορφϊςει το φορολογθτζο ειςόδθμα ςτον πίνακα 2Γ.  
Ειδικά, οι Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που είναι είτε Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, 
είτε Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου δεν κα ςυμπλθρϊνουν το πεδίο που αφορά ςτο 
ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακόςον τα υπόψθ νομικά πρόςωπα 
φορολογοφνται μόνο για ειςόδθμα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. 

 
 Πίνακασ 2Γ 

Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που 
αποτελοφν αντικείμενο φόρου (πλθν του ειςοδιματοσ από ακίνθτθ περιουςία), όπωσ και οι 
ςυνολικζσ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ προκειμζνου να προςδιοριςτεί το κακαρό ειςόδθμα του 
ςχετικοφ πίνακα. Το ειςόδθμα αυτό ςυνακροιηόμενο με το αντίςτοιχο ειςόδθμα του πίνακα 
2Α κακϊσ και με τθν τυχόν ηθμία από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα παρελκουςϊν 
χριςεων, κα διαμορφϊςει το φορολογθτζο ειςόδθμα ςτον πίνακα 2Γ. 

 
 Πίνακασ 2Δ 

Στον πίνακα 2Δ ζχει ενςωματωκεί θ κατάςταςθ Εςόδων-Εξόδων, προκειμζνου να 
αναγράφονται τα ςυνολικά ζςοδα και ζξοδα των υπόψθ νομικϊν προςϊπων για 
πλθροφοριακοφσ λόγουσ. 

 

 
 ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΠΙΝΑΚΑ 3Α: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 3Α1: ΜΕΡΙΜΑΣΑ (άρθρο 36, Ν.4172/2013) 
ΠΙΝΑΚΑ 3Α1α 

 

Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα θμεδαπισ πλθν αυτϊν που αφοροφν το 
άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε 
άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ και για τα οποία δεν 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 
του ΚΦΕ. 
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 ΠΙΝΑΚΑ 3Α1β 

Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα αλλοδαπισ κυγατρικισ Κράτουσ μζλουσ 
εντόσ τθσ ΕΕ πλθν αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ 
επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει ςτθν αλλοδαπι 
και εντόσ τθσ Ε.Ε. και για τα οποία δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ 
από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ΚΦΕ.  
Για τα μερίςματα που ειςπράττει θμεδαπι μθτρικι εταιρεία από θμεδαπι ι αλλοδαπι 
κυγατρικι τθσ με ζδρα ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ E.E. όταν δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
του άρκρου 48, κακιερϊνεται θ μζκοδοσ τθσ πίςτωςθσ του φόρου ωσ τρόποσ φορολογικισ 
μεταχείριςθσ των ειςπραττόμενων μεριςμάτων. Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 68 προβλζπεται ότι από το ποςό του φόρου εκπίπτει το ποςό 
του φόρου που καταβλικθκε ωσ φόροσ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν 
οντοτιτων, κακϊσ και το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε ωσ φόροσ επί του 
μερίςματοσ.  
 
 ΠΙΝΑΚΑ 3Α1γ 

Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα αλλοδαπισ κυγατρικισ τρίτθσ χϊρασ πλθν 
αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ επιχείρθςθ ζλαβε 
από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει ςτθν εκτόσ Ε.Ε. και για τα οποία 
δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 
48 του ΚΦΕ.  
Επιςθμαίνεται ότι για τα μερίςματα ι κζρδθ που ειςπράττει θμεδαπι μθτρικι εταιρία από 
αλλοδαπι κυγατρικι τθσ, με ζδρα ςε τρίτθ χϊρα (εκτόσ E.E.), από τον αναλογοφντα φόρο 
του νομικοφ προςϊπου εκπίπτει μόνο το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε ωσ φόροσ 
επί του μερίςματοσ. 
 
 ΠΙΝΑΚΑ 3Α1δ 

Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα θμεδαπισ από κζρδθ παρελκουςϊν 

χριςεων πλθν αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48 του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ 
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επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ από κζρδθ παρελκουςϊν 

χριςεων και που εδρεφει εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ και για τα οποία δεν ςυντρζχουν 

οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ΚΦΕ. 

(ςχετικι ΠΟΛ 1042/2015). 

 ΠΙΝΑΚΑ 3Α1ε 

 

Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα αλλοδαπισ κυγατρικισ Κράτουσ μζλουσ 

εντόσ τθσ ΕΕ που προζρχονται από διανομι κερδϊν παρελκουςϊν χριςεων, πλθν αυτϊν 

που αφοροφν το άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ επιχείρθςθ ζλαβε από τθν 

ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει ςτθν αλλοδαπι και εντόσ τθσ Ε.Ε. και τα 

οποία προζρχονται από κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων ενϊ ταυτόχρονα για τα μερίςματα 

αυτά δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το 

άρκρο 48 του ΚΦΕ. 

 ΠΙΝΑΚΑ 3Α2: ΣΟΚΟΙ (άρθρο 37, Ν.4172/2013) 

Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται οι τόκοι (απαλλαςςόμενοι θ μθ ) που ειςζπραξε θ 
επιχείρθςθ και αφοροφν τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ.  

 
 ΠΙΝΑΚΑ 3Α3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (άρθρο 38, Ν.4172/2013) 

 

Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνεται το ειςόδθμα από δικαιϊματα ςφμφωνα με το άρκρο 38 

του ΚΦΕ. Αναλυτικά αναγράφεται θ χϊρα, το ΑΦΜ και το ακακάριςτο ποςό δικαιϊματοσ 

που ειςπράχκθκε, κακϊσ και ο παρακρατθκείσ φόροσ. (ςχετικι ΠΟΛ 1042/2015) 

 ΠΙΝΑΚΑ 3Α4: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ (άρθρο 38, Ν.4172/2013) 
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ΚΩΔ 200 
Στον κωδικό 200 ειςάγεται  το ακακάριςτο ειςόδθμα που προκφπτει από τθν εκμίςκωςθ ι 

υπεκμίςκωςθ , εκτόσ του ειςοδιματοσ από εκμίςκωςθ κατοικιϊν (ςχετικι ΠΟΛ 1069/2015). 

ΚΩΔ 210 
Στον κωδικό 210 ειςάγεται το ακακάριςτο ειςόδθμα που προκφπτει από ιδιοχρθςιμοποίθςθ 

ι δωρεάν παραχϊρθςθ. 

ΚΩΔ 211 
Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα από τθν εκμίςκωςθ ακινιτου 

το οποίο κατ' επιλογι του μιςκωτι, υπάγεται ςτο ΦΠΑ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 8 του ΦΠΑ (2859/2000). 

ΚΩΔ 215 
Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα που προκφπτει από τθν 

εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ κατοικιϊν. 

ΚΩΔ 199 
Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα από εκμίςκωςθ και 
υπεκμίςκωςθ ακινιτων που αποκτά το Δθμόςιο, οι Διμοι και οι Ιερζσ μονζσ του Αγίου 
όρουσ και το οποίο απαλλάςςεται από το τζλοσ χαρτοςιμου. Σχετικι διάταξθ παραγράφου 
3 άρκρου 22 ν.4283/2014: 
Στα πρόςωπα τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του π.δ. 28/ 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί 
Τελϊν Χαρτοςιμου» (Α' 239) προςτίκενται οι Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ. Στισ 
περιπτϊςεισ τθσ εκμίςκωςθσ ακινιτων ςτισ οποίεσ εκμιςκωτζσ είναι οι Ιερζσ Μονζσ του 
Αγίου Όρουσ το τζλοσ χαρτοςιμου των μιςκωμάτων αποδίδεται από τον μιςκωτι. Ωσ 
ζναρξθ ιςχφοσ των υποπαραγράφων α' και β' του παρόντοσ ορίηεται θ 1θ Ιανουαρίου 2014.  

 
ΚΩΔ 198 
Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το ςφνολο των κωδικϊν (199)+(215)+(211)+(210)+(200) 

2. ΠΙΝΑΚΑ 3Β: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
     ΠΙΝΑΚΑ 3Β1: METABIBΑΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ (άρθρο 41, Ν.4172 /2013) 

 

Στο πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνεται το ειςόδθμα που προκφπτει από τθν υπεραξία 
μεταβίβαςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ όπωσ ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 41 του 
ΚΦΕ. 
ΠΙΝΑΚΑ 3Β2: METABIBΑΗ ΣΙΣΛΩΝ (άρθρο 42, Ν.4172 /2013) 
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Στον πίνακα αυτό αναγράφεται θ υπεραξία ι θ ηθμιά που προκφπτει από τθν μεταβίβαςθ 
τίτλων ςφμφωνα με το άρκρο 42 του ΚΦΕ.  

 
ΠΙΝΑΚΑ 4 : ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 

 ΠΙΝΑΚΑ 4A : ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΣΟΤ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΣΟΤ ΔΙΟΓ/ΣΟ 

Ο πίνακασ 4 αφορά μόνο τα νομικά πρόςωπα που ειςπράττουν ενδοομιλικά μερίςματα και 

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 48 του ν.4172/2013. Τα ποςά του πίνακα 4Α 

διαμορφϊνουν το ποςό του κωδικοφ 495 (ςχετικι ΠΟΛ 1039/2015).  

 Πίνακας 4Β: ΤΝΓΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 

 

 Πίνακας 4Γ: ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 
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