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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Ζούμε σε μια εποχή, όπου τα διάφορα οικονομικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν τις 

ανεπτυγμένες κοινωνίες συνεχώς μεταβάλλονται και προκαλούν σοβαρή 

αναδιάρθρωση στους οικονομικούς παράγοντες της κάθε κοινωνίας. Ένας τέτοιος 

οικονομικός παράγοντας αλλά και μέτρο σύγκρισης των οικονομικών εξελίξεων είναι 

οι φόροι, οι οποίοι διαμορφώνονται αναλόγως από το κάθε κράτος και επηρεάζουν το 

δημόσιο χρέος. 

Μια σοβαρή οικονομική πολιτική σταθεροποίησης ξεκινά πάντα από την περιστολή 

των δαπανών και όχι από την αύξηση των φόρων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα 

πρέπει να υπάρχει οικονομική εξυγίανση, η οποία αφορά τον περιορισμό των δαπανών 

στα όρια των εσόδων που έχει ο κάθε πολίτης και περικοπή των περιττών δαπανών. 

Η επίτευξη των σκοπών του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους κάνει αναγκαία τη 

μετάθεση μέσων παραγωγής από αυτά που βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτικών 

φορέων, στο δημόσιο. Ένας από τους τρόπους με τον οποίο μπορεί να γίνει η μετάθεση 

των μέσων παραγωγής είναι η φορολογία, έμμεση και άμεση. Η φορολογία αποτελεί 

βασικό στοιχείο κυριαρχίας των χωρών, οι οποίες χρησιμοποιούν τα φορολογικά έσοδα 

για την υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών τους, τη ρύθμιση της οικονομίας, την 

προώθηση των επενδύσεων και τον επηρεασμό της συμπεριφοράς των καταναλωτών. 

Εκτός αυτών, η φορολογία αποτελεί παράγοντα που κατευθύνει τις επιχειρησιακές 

αποφάσεις και μεθόδους οργάνωσης των οικονομικών φορέων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή του taxisnet. Τα 

τελευταία χρόνια το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως για φορολογικές διεργασίες. 

Στην εργασίας μας προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όλες αυτές τις διεργασίες καθώς 

και τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας μας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία για το φορολογικό 

σύστημα της χώρας μας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, ενώ στο 

τρίτο τη φορολόγηση των νομικών προσώπων.  

Έπειτα ακολουθεί η περιγραφή όλων των εφαρμορών του taxisnet. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο παρουσιάζουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις 

του 2015.  

Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μέσα από την έρευνά 

μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – TAXISNET 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος της 

χώρας μας, είναι η πολυπλοκότητα και η πολυνομία του θεσμικού πλαισίου σχετικά με 

τον τρόπο επιβολής των φόρων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διοικητικές και 

οργανωτικές αδυναμίες του συστήματος είσπραξης και επιβεβαίωσης των φόρων. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται αν αφενός εξετάσουμε το υψηλό δημοσιονομικό και 

διαχειριστικό κόστος και αφετέρου την ελαφριά μεταχείριση των φορολογούμενων.  

Το Νοέμβριο του 1998 άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις για τη δημιουργία ενός 

συστήματος που θα συμβάδιζε με την ανάπτυξη των τεχνολογιών και ιδιαίτερα των 

πληροφοριακών συστημάτων. Έμφαση δόθηκε στο τομέα της οικονομίας και στη 

σχέση των υπηρεσιών μεταξύ πολίτη και Υπουργείου Οικονομικών. Ένα χρόνο μετά 

το Σεπτέμβριο 1999, εγκρίθηκε το γενικό θεσμικό πλαίσιο και με την υποστήριξη του 

Β΄ ΚΠΣ δημιουργείται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Δύο μήνες 

μετά προκηρύσσεται διαγωνισμός για προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και το 

Δεκέμβριο γίνεται η πρώτη εγγραφή στα μητρώα για e-Φ.Π.Α. 

Τον Απρίλιο του 2000 δημιουργείται το πλαίσιο δηλώσεων Φ.Π.Α. και το Μάιο έγινε 

η εγκατάσταση του εξοπλισμού TAXISNET και άρχισε η πιλοτική λειτουργία για το 

e-Φ.Π.Α. και ιδιαίτερα για μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις από εξωτερικό ανάδοχο, 

ο οποίος προμήθευσε στη Γ.Γ.Π.Σ. και τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό 

συστήματος, εφαρμογών και δικτύου. Η υλοποίηση αυτών των εφαρμογών γίνεται 

βάσει εκτεταμένων τεχνολογικών υποδομών σε βάσεις δεδομένων και δικτύων. Το 

TAXISNET αποτελεί μια ηλεκτρονική υπηρεσία οικονομικών συναλλαγών, που 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Κλεισθένης”. Έχει δημιουργηθεί και 

ελέγχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών, όπου οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης 

είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέσω αυτού.  

Το Σεπτέμβριο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του δικτυακού τόπου του TAXISNET 

και τον Οκτώβριο ιδρύεται η Ο.Η.Υ. (Ομάδα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών). Από το 

Νοέμβριο ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή του e-Φ.Π.Α.. Τον επόμενο χρόνο αναπτύσσει 
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και άλλες υπηρεσίες με την δημιουργία του πλαισίου δηλώσεων εισοδήματος ενώ 

διευρύνεται η λειτουργία του e-Φ.Π.Α.. Το 2002 μετά τη λειτουργία του e-εισοδήματος 

υποβάλλονται τα έντυπα Ε2 και Ε3 και τον Οκτώβριο του 2003 λειτουργεί το e-VIES 

(VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM-Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές). Το 

2004 λειτουργεί υπηρεσία για e-οχήματα, e-ΚΒΣ, έκδοση φορολογικής ενημερότητας 

και έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων. 

Το 2005 ανακοινώνεται προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σε εξοπλισμό και 

εφαρμογές. Έτσι δημιουργείται πλέον ο δικτυακός τόπος για την Γ.Γ.Π.Σ. Νέες 

υπηρεσίες προστίθενται όπως ICIS-NET (Τελωνειακές Υπηρεσίες), λειτουργία 

ανάκτησης παλιών δηλώσεων, λειτουργία ενημέρωσης εκκαθαριστικού, λειτουργία 

Ε9, λειτουργία e- καύσιμα. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αποκτά ένα σύγχρονο 

εξοπλισμό από τη δωρεά του οργανισμού Αθήνα 2004. Το 2006 γίνεται μια εσωτερική 

ανάπτυξη του λογισμικού που οδήγησε στην δημιουργία του νέου TAXISNET και των 

υπηρεσιών e-Φ.Μ.Υ., Μ-TAXIS (ενημέρωση στο κινητό κατά τη διάρκεια υποβολής 

εντύπων), συνυποβολή Ε2, Ε3 με το Ε1 και το τελικό e-Φ.Π.Α.. Από το 2007 και μετά 

προστίθενται η υπηρεσία Κ.Α.Δ. (Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας), Περαίωσης 

Ανέλεγκτων Υποθέσεων και με πιο πρόσφατη την υπηρεσία επιστροφής Φ.Π.Α. από 

άλλες χώρες Ε.Ε. 
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Το TAXIS (Taxation Information System) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης φορολογικών θεμάτων που συνδέει τις εφορίες σ` ένα ενιαίο δίκτυο. Έτσι 

παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να διευθετούν τις εκκρεμότητές τους 

με τις Δ.Ο.Υ. μέσω Internet, χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και σπατάλη πολύτιμου χρόνου. 

Η υπηρεσία αυτή αφορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

(Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και Ειδικό Ενημερωτικό Σημείωμα), στις περιοδικές δηλώσεις 

Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων (V.I.E.S.). 

Οι κυριότεροι στόχοι του αφορούν: 

a) βελτίωση της παρακολούθησης και της είσπραξης των εσόδων, 

b) ομοιόμορφη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, 

c) υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών, 

d) ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και 

e) αντιμετώπιση προβλημάτων φοροδιαφυγής και χάραξη δικαιότερης 

φορολογικής πολιτικής 

Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISNET εξυπηρετούνται όσοι φορολογούμενοι 

επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε9, Ε14 και ειδικό ενημερωτικό σημείωμα και επιπλέον όσοι πολίτες αλλά και 

επιχειρήσεις επιθυμούν να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. 

Η δήλωση που υποβάλλεται μέσω Internet και καταχωρείται με επιτυχία στο 

TAXISNET είναι έγκυρη. Η δήλωση αυτή αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες 

δηλώσεις που παραλαμβάνονται τοπικά στη Δ.Ο.Υ. είτε μηχανογραφικά (μέσω 

TAXIS) είτε χειρόγραφα. Δεν χρειάζεται εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής. Η 

ηλεκτρονική δήλωση δεν χρειάζεται να υποβληθεί και στη Δ.Ο.Υ. 

Η υποβολή πρέπει να γίνεται από λογιστή μόνο σε κάποιες περιπτώσεις. Από την 

υπουργική απόφαση 1117146/7150/756/0014 ΠΟΛ 1380/2001 προκύπτει ότι 

καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή των δηλώσεων Φ.Π.Α. από λογιστή-φοροτεχνικό 

για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για υποκείμενους 

που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική 

περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα: 
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a) Άνω των 300.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών. 

b) Μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ από την πώληση αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 

υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ.  

Η διαδικασία πληρωμής οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που 

υποβάλλονται μέσω του συστήματος TAXISNET γίνεται σε τράπεζες συμβεβλημένες 

με το Υπουργείο Οικονομικών, αρμόδιες να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Οι 

υποκείμενοι δίνουν στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται εντολή πληρωμής του 

ποσού Φ.Π.Α. που προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης. Η εντολή αυτή μπορεί να 

δίνεται με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει η κάθε τράπεζα στους πελάτες της για τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία. Δίνεται οποτεδήποτε εντός της περιόδου υποβολής, με 

καταληκτική ημερομηνία την 26η του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής 

περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Εάν η καταληκτική ημέρα είναι αργία, τότε 

αυτή μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη.  
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1.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. 
 

Αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά μεγάλης κλίμακας Ολοκληρωμένα 

Πληροφοριακά Συστήματα για τη στήριξη του έργου του Υπουργείου Οικονομικών με 

κυριότερα το TAXIS για την φορολογία και το TAXISNET για την φορολογική 

εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω Internet, δηλαδή ηλεκτρονικά.  

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) αποτελεί φορέα που 

συμβάλλει αφενός στην υψηλή ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών στους 

φορολογουμένους και αφετέρου στην αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της 

διοίκησης.  

 

 

1.3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. συμβάλλει: 

 Η διαρκής εκπαίδευση των υπαλλήλων στη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 

 Η διατήρηση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός του λογισμικού καθώς και η 

διασφάλιση εφεδρειών. 

 Η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου για τη 

διακίνηση των πληροφοριών αλλά και για τη διασύνδεση με άλλα δημόσια 

δίκτυα. 

 Η ασφαλής και ελεγχόμενη διακίνηση πληροφοριών κατά τρόπο που να 

εγγυάται το απρόσβλητο και απαραβίαστο των φορολογικών στοιχείων και το 

απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.  

 Η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν 

ή ολοκληρώνουν τις φορολογικές διαδικασίες.  

 Ο εκσυγχρονισμός του λογισμικού και του εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις. 

 Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση της συμμετοχής 

των πολιτών στην ενημέρωση με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. 
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Κάνοντας μια περιήγηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ ενημερωνόμαστε για τα 

παρακάτω. Για την επίτευξη των στόχων της και συγκεκριμένα στην αρχική σελίδα,  

α) διαμορφώνει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορολογίας (νέο TAXISNET) και 

τελωνείων (ICISnet), ώστε να περιοριστεί η ανάγκη φυσικής παρουσίας του πολίτη 

κατά τις συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών,  

β) δημιουργεί νέο κέντρο δεδομένων (data center) πολυεπεξεργαστικής τεχνολογίας 

και παρέχει υπηρεσίες κέντρου δεδομένων και τεχνογνωσίας προς το δημόσιο τομέα 

για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας,  

γ) αναβαθμίζει τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του Υπουργείου Οικονομικών σε δίκτυα 

υψηλών ταχυτήτων, μετά την ένταξη του Υπουργείου στο δίκτυο Σύζευξης με 

κοινοτική χρηματοδότηση και  

δ) εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση με μικρό κόστος συντήρησης με την μετεξέλιξη του 

TAXIS σε σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα και αναβάθμιση του ICIS. 

Για το ποιοι βρίσκονται πίσω από την οργάνωση της υπηρεσίας μπορεί κάποιος να 

ενημερωθεί για το οργανόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ., δηλαδή από το ποιος είναι ο γενικός 

γραμματέας, οι διευθυντές και τα άτομα που στελεχώνουν τα διάφορα τμήματα. 

Σημερινός γενικός γραμματέας είναι ο κ. Τσαβδάρης Χάρης. Επιλέγοντας το όνομα 

του εμφανίζει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και στα έργα τα οποία μετέχει. 

Οργανόγραμμα παρουσιάζεται για τον χρήστη και για το Υπουργείο Οικονομικών 

καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει όπως οι κωδικοί αριθμοί των Δ.Ο.Υ. , τη γενική 

διεύθυνση δημόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτημένων και την τελωνειακή 

περιουσία.  

Στις δραστηριότητες ενημερωνόμαστε για τις εφαρμογές που έχει αναλάβει όπως είναι: 

 Το TAXIS, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας που 

υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «Κλεισθένης» του Β΄ ΚΠΣ. Στοχεύει 

στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση του πολίτη.  

 Το νέο TAXISNET, ένα πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τη 

διεκπεραίωση συναλλαγών, τη χορήγηση εγγράφων και την παροχή 

πληροφοριών μέσω Internet.  
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 Το M-taxis (mobile taxis), προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ενημερώνονται έγκυρα και έγκαιρα για την εκκαθάριση της δήλωσης 

φορολογία του εισοδήματος τους.  

 Το ICIS (Integrated Customs Information System), καλύπτει όλες τις 

εφαρμογές της Τελωνειακής υπηρεσίας. Συμβάλλει στη διευκόλυνση του 

εμπορίου με την καθιέρωση αυτοματοποιημένων διαδικασιών σε όλα τα 

Τελωνεία, στη μείωση της δασμοφοροδιαφυγής και κατά συνέπεια στην 

αύξηση των κρατικών εσόδων.  

 Το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, ένα σύνολο ολοκληρωμένων και 

συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής. Η ανάπτυξη των εφαρμογών, με χρησιμοποίηση της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας συμμετέχοντας το τεχνικό προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. σε 

σχετικά σεμινάρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Πέρα από τις συνταγματικές αρχές της φορολογίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

υπάρχουν και ορισμένες επιπλέον αρχές που διέπουν το φορολογικό σύστημα 

προκειμένου να είναι λειτουργικό και αποδοτικό. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής :  

1) Καταλληλότητα του φόρου.  

Ο φόρος πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατάλληλα, δηλαδή να εισπράττεται έτσι ώστε 

να διευκολύνει το φορολογούμενο και στο χρόνο και να του προκαλεί λιγότερες 

ταμιακές δυσχέρειες. Π.χ. αυτό ισχύει στον Φ.Ε.Φ.Π, ο οποίος παρακρατείται στην 

πηγή, δηλαδή από τον εργοδότη του, ο οποίος αναλαμβάνει να τον αποδώσει στο 

Δημόσιο.  

2) Ορθολογικότητα του φορολογικού συστήματος.  

Το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι οργανωμένο ορθολογικά, προκειμένου να 

ελαχιστοποιούνται τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων και να 

μεγιστοποιούνται τα ακαθάριστα φορολογικά έσοδα. Από το βαθμό περιπλοκότητας 

του φορολογικού συστήματος εξαρτάται κυρίως το διοικητικό κόστος λειτουργίας του, 

το οποίο διακρίνεται σε άμεσο (μισθοί εργαζομένων σε εφορίες, γραφική ύλη κλπ) και 

έμμεσο (υποχρέωση φορολογουμένων για τήρηση αρχείων επί σειρά ετών, προσφυγή 

τους σε φοροτεχνικά γραφεία κλπ). Έτσι, για παράδειγμα, η πληθώρα των ευνοϊκών 

ρυθμίσεων και η διαφοροποίηση των φορολογικών συντελεστών καθιστούν το 

Φ.Ε.Φ.Π ως έναν από τους πλέον πολύπλοκους φόρους.  

 Επάρκεια εσόδων. Εδώ τονίζεται η ανάγκη επιλογής από τους 

διάφορους φόρους, που ασκούν τις ίδιες επιδράσεις στη συμπεριφορά 

των φορολογουμένων, εκείνων που αποφέρουν τα περισσότερα έσοδα, 

και μάλιστα έσοδα που να υπερβαίνουν το κόστος διαχείρισής των. Για 

το σκοπό αυτό απαιτείται, όχι μόνο η ορθολογική οργάνωση που 

αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και η προσαρμογή του στις τρέχουσες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Αν π.χ. οι κοινωνικές συνθήκες είναι 

τέτοιες (χαμηλό επίπεδο φορολογικής συνείδησης πολιτών και 
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φοροτεχνικών αρχών), ώστε να μην ευνοούν το Φ.Ε.Φ.Π., γιατί θα 

υπήρχε υψηλή φοροδιαφυγή, το φορολογικό σύστημα θα έπρεπε να 

κυριαρχείται από έμμεσους φόρους.  

 Ευκαμψία φόρων. Η δομή των φόρων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

προσαρμόζεται στις μεταβολές των οικονομικών συνθηκών, και να 

αντιμετωπίζονται έτσι έγκαιρα οι οικονομικές διαταραχές. Πιο 

συγκεκριμένα, σε περιόδους π.χ. οικονομικής ύφεσης οι φόροι θα 

πρέπει να αποφέρουν λιγότερα έσοδα (για να ενισχυθεί η ζήτηση), ενώ 

σε περιόδους πληθωριστικής τάσης περισσότερα (για να περιοριστεί το 

εισόδημα και η ζήτηση). Η αυξομείωση αυτή των εσόδων μπορεί να 

επέλθει με τη μεταβολή των φορολογικών συντελεστών.  

 Οικονομική αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ο φόρος 

πρέπει να είναι ουδέτερος, δηλαδή να μην επηρεάζει τις επιλογές των 

ιδιωτικών φορέων, όταν η κατανομή των παραγωγικών μέσων είναι 

άριστη και δεύτερον πρέπει να είναι διορθωτικός σε κάποιο βαθμό, όταν 

πρέπει να διορθωθούν οι επιλογές των ιδιωτικών φορέων, στην 

περίπτωση που η κατανομή των παραγωγικών μέσων δεν είναι 

αποτελεσματική. Ουδέτεροι είναι οι φόροι σταθερού ποσού ενώ 

διορθωτικοί είναι οι φόροι κατανάλωσης. 
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2.2 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

Έπειτα από την τροποποίηση του φορολογικού νόμου, ορίζεται ότι κάθε φυσικό 

πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει 

δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρετικά, υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προκληθεί γι’ αυτό εγγράφως από τον 

αρμόδιο προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Μετά από παρεμβάσεις 

λογιστών και φοροτεχνικών, το Υπουργείο Οικονομικών επέφερε αλλαγές στη 

νομοθεσία με το Ν.4111/2013 (τροποποιώντας το άρθρο 28 του Ν.4110/2013). 

Σύμφωνα με αυτές, στους υπόχρεους άνω των 18 ετών ανήκουν και αυτοί που 

υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση εισοδήματος και δεν έχουν ούτε τεκμαρτό ούτε 

πραγματικό εισόδημα. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος τα ενήλικα τέκνα που 

αναγνωρίζοντας ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν δήλωση εισοδήματος αν το προηγούμενο έτος απέκτησαν εισόδημα από 

τόκους καταθέσεων έστω και 0,01 ευρώ.  

Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι 

ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ’ αρχήν, 

υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, για το εισόδημα που αποκτά το 

ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο 

ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει 

δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος.  

Όσον αφορά τους συζύγους, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, έχουν υποχρέωση να 

υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι 

εισφορές που αναλογούν, υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Σε 

αυτήν την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός 

συζύγου δε συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.   

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, δηλαδή τα πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι 

της Ελλάδας (εφόσον διαμένουν σε αυτήν τουλάχιστον για 183 μέρες μέσα στο ίδιο 

ημερολογιακό έτος) ούτε συνήθως διαμένοντες σε αυτήν, αντικείμενο της φορολογίας 

εισοδήματος είναι μόνο το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. Στη δήλωση θα 

αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή 
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απαλλάσσονται της φορολογίας ή έχουν φορολογηθεί κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης ή έχουν καταβληθεί ελεύθερα φόρου. 

Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο οι 

φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2015 δεν απέκτησαν πραγματικό ή 

τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι  δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση 

όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να 

αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια 

συγγενών ή φίλων. 

Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.  

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για 

όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα ακόμη και για τις υπεραξίες από πωλήσεις ακινήτων, 

επιχειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων, μεριδίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.  

Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2015 εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες 

θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε3, προκειμένου να 

προσδιοριστούν τα εισοδήματα αυτά λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα) και μετά να 

προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή του βασικού εντύπου Ε1 της 

φορολογικής δήλωσης. 
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2.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογή του δικτυακού 

τόπου www.gsis.gr. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκτυπώνουν από την εφαρμογή 

την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (κοινώς εκκαθαριστικό), 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν. Το παρόν έγγραφο 

αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου και στο οποίο υποχρεούται να 

αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσής του και η σήμανση για την εγκυρότητα της 

πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Εξαίρεση αποτελούν οι 

αποβιώσαντες το έτος για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση, αφού η δήλωση πρέπει να 

κατατεθεί χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ.   

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, εκτός και αν 

το Υπουργείο Οικονομικών μεταβάλλει τη συγκεκριμένη διάταξη για το τρέχον έτος. 

Ως ημερομηνία λήξης των δόσεων ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα εφάπαξ 

καταβολής του φόρου εφόσον καταβληθεί εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης με 

έκπτωση στο συνολικό ποσό 2%.  

 

  

http://www.gsis.gr/
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2.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 
 

Προκειμένου κάποιος να συμπληρώσει το έντυπο ε1 για τα φυσικά πρόσωπα, είναι 

απαραίτητο πρώτα να εισάγει τα στοιχεία του στον ακόλουθο πίνακα έτσι ώστε να 

εισέλθει στο σύστημα.  

 

Έπειτα αφού επιλέξει από το μενού «Εφαρμογές ΤΑΧΙΣnet» την επιλογή «Φόρος 

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», του ανοίγει η καρτέλα με τις προηγούμενες 

δηλώσεις καθώς και με την τρέχουσα φορολογική δήλωση.  

 

Τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου (εάν υπάρχει) είναι συμπληρωμένα από την 

υπηρεσία η οποία τα λαμβάνει από το μητρώο. Ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα να 

χρειαστεί να συμπληρώσει ο υπόχρεος ορισμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της συζύγου ή το δικό του, την ημερομηνία 

γέννησής τους, τον αριθμό ταυτότητας, το τηλέφωνο. Σε αυτόν τον πίνακα επίσης, 

συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου για τους υπόχρεους που 

αδυνατούν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση.  
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Αφού, συμπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία, προχωράμε στη συμπλήρωση του 

εντύπου. Στον πίνακα 2 αναγράφονται τα πληροφοριακά στοιχεία. Το συγκεκριμένο 

πίνακα τον συμπληρώνουν μόνο όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση για πρώτη 

φορά και όσοι εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες που φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα.  

 

Ο πίνακας 3 συμπληρώνεται μόνο από άτομα που δηλώνουν κάποια αναπηρία, 

προκειμένου να υπάρξει μια μείωση φόρου στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα.  

 

Στον πίνακα 4 αναγράφονται τα εισπραχθέντα ποσά των φορολογούμενων από τις 

δραστηριότητές τους. Είναι ο πιο μεγάλος πίνακας του εντύπου και διακρίνεται σε 

πέντε τμήματα για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων.  
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Στο πρώτο τμήμα του πίνακα 4, αναγράφονται τα εισπραχθέντα ποσά από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις καθώς και τυχόν παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις.  

 

Το τμήμα Β του πίνακα 4 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισοδήματα από 

ναυτικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα 

του εμπορικού ναυτικού.  

 

Το τμήμα Γ χωρίζεται και αυτό με τη σειρά του σε δύο υποτμήματα:  

Στο πρώτο αναγράφονται όλα τα ποσά από αγροτικές δραστηριότητες 

Και στο δεύτερο τα ποσά από επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή το τμήμα αυτό 

του πίνακα συμπληρώνεται από φορολογούμενους που έχουν κάνει έναρξη 

επιτηδεύματος.  
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Στο τμήμα Δ1 καταχωρούνται τα μερίσματα και οι τόκοι, ενώ στο Δ2 τα εισοδήματα 

από την ακίνητη περιουσία. Όσοι ενοικιάζουν σπίτια ή οποιαδήποτε άλλο χώρο, από 

τους οποίους λαμβάνουν κάποιο εισόδημα, υποχρεούνται να το αναφέρουν στο 

συγκεκριμένο πίνακα.  
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Τέλος, στο τμήμα Ε του πίνακα 4 αναγράφονται τα εισοδήματα από υπεραξία 

μεταβίβασης κεφαλαίου.  

 

Στον πίνακα 5 του εντύπου, ο φορολογούμενο κλίνεται να δηλώσει αρχικά τα στοιχεία 

των ακινήτων του είτε σπιτιών είτε αυτοκινήτων ή δίκυκλων είτε σκαφών αναψυχής 

είτε πισίνων. Ακόμη, δηλώνουν τυχόν δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων ή για 

οικιακούς βοηθούς ή δασκάλους. Έπειτα, στο δεύτερο τμήμα του πέμπτου πίνακα του 

εντύπου ε1 δηλώνονται οι διάφορες δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι 

είτε για δάνεια είτε για δωρεές είτε για μίσθωση κινητών πραγμάτων.  
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Στον πίνακα 6 καταχωρούνται επιπλέον κάποια πληροφοριακά στοιχεία καθώς επίσης 

και ποσά που θα ενισχύσουν τη μείωση της φορολογίας. Τέτοια είναι, το ποσό μείωσης 

προκαταβλητέου φόρου, τυχόν εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, φόροι 

που παρακρατήθηκαν, επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, πληρωτέα ενοίκια κ.α. 
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Στον πίνακα 7 συμπληρώνονται οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό 

εισόδημα ή από το φόρο, όπως για παράδειγμα οι αποδείξεις από αγορές διαφόρων 

αγαθών. Ωστόσο, στη φετινή δήλωση ο λογαριασμός αυτός είναι ανενεργός. Ισχύουν 

όμως οι άλλοι λογαριασμοί όπως οι δωρεές, οι πολιτιστικές χορηγίες, τα ιατρικά έξοδα 

και τα μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα.  

 

Ο πίνακας 8 συμπληρώνεται από τους φορολογούμενους στην περίπτωση που 

υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη, όπως ανήλικα τέκνα ή φοιτητές.  
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Στον προτελευταίο πίνακα του εντύπου, τον πίνακα 9 αναγράφονται ποσά από 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος από το προηγούμενο φορολογικό έτος.  

 

Τέλος, στον πίνακα 10 συμπληρώνεται το IBAN της τράπεζας του φορολογούμενου 

προκειμένου να του επιστραφεί το ποσό σε περίπτωση επιστροφής.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

3.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Ο όρος νομικά πρόσωπα δε προσδιορίζει τίποτε άλλο, από τις συγκεντρώσεις 

περιουσιών, την υπόσταση ενός ή την ένωση περισσοτέρων φυσικών προσώπων, τα 

οποία τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, κατορθώνουν να συγκροτήσουν μια 

προσωπικότητα αυτοτελή και ανεξάρτητη ως προς τα πρόσωπα που μετέχουν στη 

λειτουργία τους. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν εντοπίζονται στη φύση, αλλά παίρνουν την 

υπόστασή τους κατευθείαν από το νόμο, γι’ αυτό και αποκαλούνται νομικά.1  

Νομικό πρόσωπο είναι η ένωση προσώπων ή το σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή 

εξυπηρετεί ορισμένο σκοπό και έχει αναχθεί από το δίκαιο σε υποκείμενο δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων, έχει δηλαδή αποκτήσει νομική προσωπικότητα2. Με βάση λοιπόν 

τα προαναφερθέντα, τα βασικά στοιχεία της έννοιας του νομικού προσώπου είναι: 

1. Η ένωση προσώπων ή το σύνολο περιουσίας 

2. Η επιδίωξη ή εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού και  

3. Η απόκτηση νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με τους όρους του νόμου 

 

 Η σύσταση των νομικών προσώπων δεν είναι αυθαίρετη και ανεξάρτητη ως προς το 

νόμο. Αντιθέτως, αποβλέπει στην επιδίωξη κάποιου συγκεκριμένου σκοπού, σε 

περιουσιακά σύνολα ή στην κτήση της νομικής προσωπικότητας με την τήρηση των 

όρων του νόμου. Αυτά είναι προορισμένα εξαρχής για την εξυπηρέτηση ορισμένου 

σκοπού, μετέχοντας στην ικανότητα δικαίου, με τις αρμόζουσες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα.3  

 

  

                                                           
1 Ρούσσος, 2010 
2 Αγαλλοπούλου, 2011 
3 Γεωργιάδης, 2002 
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3.2 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ενός εκ των νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 57 

του Αστικού Κώδικα, είναι η απόκτηση της δικής του ιδιαίτερης προσωπικότητας. Η 

φήμη, η πίστη, η ελεύθερη ανάπτυξη της δραστηριότητας τους υπό ανταγωνισμό, 

καθώς επίσης και η επωνυμία και η σφαίρα του απορρήτου, είναι στοιχεία που 

συμβάλλουν στη σύνθεση και στη γενικότερη προβολή της προσωπικότητας τους. Το 

περιουσιακό στοιχείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της, ενώ σε 

περιπτώσεις προσβολής της εγκυμονεί ακόμη και ο κίνδυνος σημαντικών οικονομικών 

επιπτώσεων.4  

 

 

3.3 ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Η διάκριση των νομικών προσώπων μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με 

το κριτήριο που κάποιος θα χρησιμοποιήσει5:  

1. Βάσει του τρόπου που εμφανίζεται μορφικά χωρίζεται σε σύνολα περιουσίας 

και σε ενώσεις προσώπων.  

2. Βάσει το κριτήριο του δίκαιου που τα διέπει, διακρίνονται σε Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Υπάρχουν 

όμως και νομικά πρόσωπα μεικτής φύσης, τα οποία διέπονται από τους κανόνες 

τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού δικαίου.  

 

  

                                                           
4 Γεωργιάδης, 2002 
5 Ρούσσος, 2010 
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3.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για 

οποιοιδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον6: 

 Συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

 Έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή 

 Ο τόπο άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε 

περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

  

Ως «μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εξολοκλήρου ή εν μέρει οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Ο όρος περιλαμβάνει κυρίως: τόπο της διοίκησης, 

υποκατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο και ορυχείο, μεταλλείο, πηγή 

πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων.  

Το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης 

που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση μόνο εφόσον 

διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 

 

 

  

                                                           
6 Τα κριτήρια αυτά ισχύουν και για τις offshore εταιρείες για τις οποίες το οικονομικό επιτελείο 
προβλέπει τη φορολόγησή τους στην Ελλάδα, εφόσον τα εισοδήματά τους αποκτώνται σε αυτήν.  
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3.5 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 

Στο φόρο υπόκεινται: 

a) οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες 

b) οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

c) οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους 

d) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 

καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην 

απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων 

e) οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης 

f) οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 

 

Επίσης, στο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται 

και τα κάθε είδους ιδρύματα. 

Αντίθετα, απαλλάσσονται: 

a) οι φορείς γενικής κυβέρνησης (με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από 

κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) 

b) η Τράπεζα της Ελλάδος 

c) οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες 

d) οι διεθνείς οργανισμοί (υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται 

βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο 

της αμοιβαιότητας) 

e) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 
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3.6 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους 

λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το 

φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του τρέχοντος φορολογικού έτους. Το ποσοστό εκατό 

τοις εκατό (100%) της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του 

άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα 

νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 

31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 

πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό 

έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου 

έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).7 

 

 

 

3.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα αυξάνεται από 26% σε 29% σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4334/2015. 

Ο συντελεστής αυτός αφορά τα κέρδη των εταιριών που προκύπτουν στα φορολογικά 

έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο 

νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για εισοδήματα φορολογικού έτους 2014.  

 

 

  

                                                           
7 www.taxheaven.gr  

http://www.taxheaven.gr/
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3.8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 
 

Ο φορολογούμενος προκειμένου να προχωρήσει στη συμπλήρωση του εντύπου ε3 θα 

πρέπει πρώτα να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxisnet μέσω της 

ιστοσελίδας www.gsis.gr.  

 

Έπειτα θα εμφανιστεί ο πίνακας Α που ακολουθεί, στον οποίο ο φορολογούμενος θα 

πρέπει απλά να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να 

γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο πίνακα απαλείφονται τα στοιχεία της συζύγου 

(υπόχρεου) για τις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο. Αν και 

η σύζυγος διαθέτει ατομική επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρωθεί και από αυτήν ένα 

ξεχωριστό έντυπο ε3 με τα στοιχεία της.   

 

 

Στον πίνακα Β καταγράφονται  τα λογιστικά αρχεία και τα στοιχεία εκδοθέντα στη 

χρήση. Ουσιαστικά αναγράφονται οι τίτλοι των φορολογικών στοιχείων εσόδων που 

έχουν εκδοθεί μέσα στη χρήση καθώς και οι αύξοντες αριθμοί αυτών. Ο πίνακας Β δε 

συμπληρώνεται από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία με βάση τον Κ.Φ.Α.Σ.  

 

 

http://www.gsis.gr/
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Στον πίνακα Γ καταγράφονται τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα 

ο συνολικός αριθμός υποκαταστημάτων, ο συνολικός αριθμός των φορολογικών 

αποθηκών, των εκθέσεων, των εργοταξίων κ.α. Ακόμη, αναγράφεται ο συνολικός 

αριθμός του μόνιμου προσωπικού καθώς και του εποχιακού αλλά και το είδος των 

βιβλίων που χρησιμοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση.  

 

Στον Πίνακα Δ συμπληρώνονται τα στοιχεία του δηλούντος και υπεύθυνου για τη 

συμπλήρωση του εντύπου και τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης. Αν το 

άτομο αυτό είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας θα πρέπει τα στοιχεία του να είναι ήδη 

συμπληρωμένα.  

 

Στον πίνακα Ε που ακολουθεί σημειώνονται όλα τα στοιχεία για ενοίκια που 

καταβλήθηκαν καθώς και οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν κατά το τρέχον 

φορολογικό έτος. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους. Σε 

περίπτωση άσκησης αγροτικής δραστηριότητας, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γράψει 

το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων για επενδυτικές δαπάνες που εισέπραξε κατά τη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Επίσης, στον πίνακα αυτόν καταγράφεται και το 

σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι διευθύνσεις 

των εγκαταστάσεων καθώς και αν αυτές είναι κεντρικές ή υποκαταστήματα καθώς 
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επίσης και το ύψος του μισθώματος, αλλά και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 

εκμισθωτή.  

 

Ο πίνακας ΣΤ περιλαμβάνει τα στοιχεία των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία και 

απαλλασσόμενων/μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτουν 

τα καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων, τα 

οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 και τα κέρδη 

των νομικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδιορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4172/2013. Ο συγκεκριμένος συμπληρώνεται από: 

 Υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία 

 Εμπορικές επιχειρήσεις 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 Όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα 

 Οι απαλλασσόμενοι και μη υπόχρεοι τήρησης βιβλίων 

Ο πίνακας ΣΤ διακρίνεται σε εφτά υποπίνακες για τη διευκόλυνση των 

φορολογούμενων. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στον πίνακα ΣΤ αφορούν τις 

αγορές που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης, την απογραφή των επιχειρήσεων 

εμπορίας ή παραγωγής προϊόντων, το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων από 
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πωλήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα παροχής υπηρεσιών, τα ακαθάριστα έσοδα από την 

άσκηση της επιχειρηματικής αγροτικής δραστηριότητας, καθώς και τις δαπάνες που 

είχε η επιχείρηση. Τέλος, ακολουθεί ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών 

των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία.  

 

Στον πίνακα Ζ καταγράφονται τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων με 

απλογραφικά βιβλία, δηλαδή το καθαρό μεταφερόμενο εισόδημα το οποίο αφορά τους 

συγγραφείς, τους μουσουργούς, τους καλλιτέχνες ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες.  

 

Ακολουθεί ο πίνακας Η, στον οποίο καταγράφονται οι γενικές οικονομικές 

πληροφορίες των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία. Ο πίνακας Η αποτελείται από 

τρεις υποπίνακες στους οποίους αναγράφονται τα έσοδα, τα κόστη και οι δαπάνες των 

εταιριών με διπλογραφικά βιβλία.  



35 
 

 

Ο πίνακας Θ περιλαμβάνει τις αναλυτικές οικονομικές πληροφορίες των επιχειρήσεων 

με διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γράψει αναλυτικά 

όλες του τις πωλήσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το κόστος των προϊόντων ή 

των εμπορευμάτων, τις αγορές που έκανε, την απογραφή των εμπορεύσιμων στοιχείων 

πρώτων υλών και βοηθητικών υλών, τις συνολικές δαπάνες και τα αποτελέσματα και 

τους δείκτες.  

 

Στον προτελευταίο πίνακα του εντύπου, ο επιχειρηματίας συμπληρώνει την αναλυτική 

κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών των οικονομικών επιχειρήσεων. Έπειτα 

από τις αλλαγές στη φορολογία, στον πίνακα Ι παρέμεινε μόνο ο υποπίνακας που 

αφορά τις οικοδομικές επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες οικοδομικές επιχειρήσεις πωλούν 

οικοδομές των οποίων η άδεια κατασκευής εκδόθηκε από 01.01.2006 και μετά. 



36 
 

Επισημαίνεται, ότι οι οικοδομικές επιχειρήσεις που ανεγείρουν οικοδομές προς 

πώληση όταν μετά την ανέγερση τους, επακολουθήσει εκμετάλλευση της οικοδομής 

με οποιοδήποτε τρόπο, όπως εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση  κλπ.,  τότε τα εν λόγω 

ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του ενσώματου πάγιου στοιχείου της επιχείρησης, σε 

αντιδιαστολή με τα εμπορεύσιμα στοιχεία αυτής,  οπότε κατά την πώληση αυτών η 

επιχείρηση αποκτά εισόδημα που προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση λογιστικά και 

φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα του 

χρόνου έκδοσης της οικοδομικής άδειας. 

 

Τέλος, ακολουθεί ο πίνακας Κ που περιλαμβάνει τις προσωρινές διαφορές μεταξύ 

φορολογικής – λογιστικής βάσης. Ο πίνακας αυτός υπακούει στις ανάγκες εφαρμογής 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΦΠΑ 
 

4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 

Ο Φ.Π.Α είναι καταναλωτικός φόρος που επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών, 

δηλαδή στις πωλήσεις αγαθών και γενικά στις πράξεις στις οποίες μεταβιβάζεται η 

κυριότητα ενσώματων κινητών ή ακινήτων αγαθών8. Επίσης επιβάλλεται στις παροχές 

υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας εφόσον 

πραγματοποιούνται µε αντάλλαγμά καθώς και στις εισαγωγές αγαθών στο εσωτερικό 

της χώρας. Ακόμα επιβάλλεται και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που 

πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο 

Φ.Π.Α ο οποίος ενεργεί µε αυτήν την ιδιότητα ή από µη υποκείμενο στο Φ.Π.Α 

Νομικών Προσώπων, όταν ο πωλητής που είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α 

εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-µέλος, ενεργεί µε αυτήν την ιδιότητα και δεν 

απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α λόγω ύψους πραγματοποιθέντος ετήσιου κύκλου 

εργασιών που καθορίζεται στη χώρα του. (άρθρο 2 παρ.1γ).9  

Όταν όμως πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καπνοβιομηχανικών 

προϊόντων, έτοιμων πετρελαιοειδών, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών από νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη υπαγόμενα στο Φ.Π.Α ή από επιχειρήσεις 

που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του Φ.Π.Α (π.χ. από γιατρούς κλπ.) ή από 

αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33, τότε φορολογούνται πάντοτε στην 

Ελλάδα ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και το Φ.Π.Α καταβάλλεται µε υποβολή ειδικής 

περιοδικής δήλωσης στο αρμόδιο τελωνείο (άρθρο 2 παρ. 1∆ Ν.∆.1642/86). Ειδικά, η 

ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων υπάγεται στο Φ.Π.Α στην 

Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας 

προσώπου.10  

 

                                                           
8 Γκίνογλου, Δ. (2004), Φορολογική λογιστική, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 

9 Γκίνογλου, Δ. (2004), Φορολογική λογιστική, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 

10 Σταματόπουλος, Δ. και Καραβοκύρης, Α. (2007), Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων, Εκδόσεις Elforin, Αθήνα. 
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4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας εισήχθη και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα την01/01/1987 

με τον Ν.1642/1986 ( Φ.Ε.Κ. 125Α/21-08-1986) σε υλοποίηση σχετικής υποχρέωσης 

που ανέλαβε η χώρα μας με την Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές 

Οικονομικές Κοινότητες, η οποία κυρώθηκε με το Ν.945/1979. Ο αρχικός αυτός νόμος 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με διάφορους νόμους. Με το 

Ν.2859/2000 ( Φ.Ε.Κ. 248Α/07-11-2000) κωδικοποιήθηκαν όλες οι ισχύουσες 

διατάξεις σε ένα ενιαίο κείμενο (Κώδικας Φ.Π.Α.). 

Με την εισαγωγή του Φ.Π.Α. στην χώρα μας από 1η Ιανουαρίου 1987 καταργήθηκαν 

οι έμμεσοι φόροι (χαρτόσημο, φόρος κύκλου εργασιών κ.τ.λ.) που επιβάλλονταν μέχρι 

την 31-12-1986 στις ίδιες πράξεις οι οποίες αποτελούν σήμερα το αντικείμενο του 

φόρου αυτού.  

Η εισαγωγή του Φ.Π.Α. στην χώρα μας η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο, 

έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1984.Επειδή όμως η εφαρμογή του 

εν λόγω φόρου την ημερομηνία αυτή θα προσέκρουε σε δυσκολίες τεχνικού χαρακτήρα 

τόσο για την Διοίκηση, όσο και για τους υποκείμενους στο φόρο φορολογούμενους, η 

Ελλάδα ζήτησε και πήρε αναβολή, για την εφαρμογή του φόρου αυτού την 1η 

Ιανουαρίου 1987. Έτσι εκδόθηκε ο Ν.1642/1986 «Για την εφαρμογή του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 125Α/21-08-1986) με έναρξη 

ισχύος του την 1η Ιανουαρίου 1987 ο οποίος αφού τροποποιήθηκε δια σειράς 

νομοθετήσεων, κωδικοποιήθηκε τελικά με τον Ν. 2859/2000 « Κύρωση κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας» ( Φ.Ε.Κ. 248Α/07-11-2000) οι διατάξεις του οποίου αποτελούν 

σήμερα τις ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.11  

 

 

  

                                                           
11 www.nefeli.lib.teicrete.gr/browse/.../KavoukaMaria/.../Kavouka2011.pdf 

http://www.nefeli.lib.teicrete.gr/browse/.../KavoukaMaria/.../Kavouka2011.pdf
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4.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φ.Π.Α. 
 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ( Φ.Π.Α. ) που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

θεσμικές φορολογικές μεταβολές, που έγιναν στην χώρα μας, έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά12: 

 Είναι έμμεσος φόρος, που επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση  

 Είναι φόρος αναλογικός γιατί οι συντελεστές αυτού (6,5%, 13%, και 23%) είναι 

σταθεροί ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας βάσης. 

 Είναι φόρος επί των συναλλαγών επειδή επιβαρύνει τις πράξεις και τις 

συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, 

αντικείμενο του Φ.Π.Α. 

 Είναι φόρος ουδέτερος για τις επιχειρήσεις και επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο 

τα αγαθά και υπηρεσίες ανεξάρτητα την προέλευση και τα στάδια συναλλαγών 

μέχρι την τελική κατανάλωση. 

 Είναι φόρος επιρριπτόμενος από τον υπόχρεο στον αντισυμβαλλόμενο και ο 

πωλητής του αγαθού ή ο παρέχων την υπηρεσία είναι υπόχρεος για την 

εμπρόθεσμη πληρωμή του φόρου στο Δημόσιο ακόμη και αν ο 

αγοραστής/λήπτης αρνηθεί την καταβολή του. Στην περίπτωση αυτή η μεταξύ 

διαφορά τους είναι αστική και επιλύεται δικαστικά χωρίς οποιαδήποτε 

παρέμβαση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

 Είναι «κοινοτικός φόρος» αφού οι κύριες διατάξεις του Φ.Π.Α. είναι διατάξεις 

του Κοινοτικού δικαίου που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο 

(Κώδικας Φ.Π.Α.) και επιπλέον Φ.Π.Α. είναι σημαντικότερος πόρος του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

  

                                                           
12 www.nefeli.lib.teicrete.gr/browse/.../KavoukaMaria/.../Kavouka2011.pdf 

http://www.nefeli.lib.teicrete.gr/browse/.../KavoukaMaria/.../Kavouka2011.pdf
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4.4 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της συναλλαγής πάνω 

στην προστιθέμενη αξία και την επιβαρύνει ολόκληρος στην τελική κατανάλωση. Οι 

συντελεστές Φ.Π.Α. εκφράζουν το ποσοστό επί τοις εκατό (%) µε το οποίο θα 

πολλαπλασιαστεί η φορολογητέα αξία για να βρεθεί το ποσό του Φ.Π.Α. Σήμερα στην 

Ελλάδα ισχύουν οι εξής συντελεστές ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες που παρέχονται:  

0% - Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται σαν εξαίρεση σε: τσιγάρα, εφημερίδες, 

τραπεζικές εργασίες, παιδεία, υγεία, αγοραπωλησίες ακινήτων. Απαλλάσσεται 

οποιοδήποτε προϊόν παραδίδεται από αγρότη παραγωγό ο οποίος δεν τηρεί βιβλία του 

Κ.Β.Σ.  

• 4,5% - Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μορφής βιβλίο 

• 9% - Είναι ο συντελεστής σε οποιοδήποτε αγαθό τρώγεται, πίνετε ή εισπνέεται  

• 19% - Σε ότι δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες Υπάρχουν όμως και κάποιες 

εξαιρέσεις οι οποίες είναι: Α) Οινοπνευματώδη ποτά τα οποία θα έπρεπε να ανήκουν 

στο 9% αλλά επειδή περιέχουν οινόπνευμα ανήκουν στο 19% Β) ∆ΕΗ από 19% 

μετατάσσεται στο 9% για λόγους φθηνότερου κόστους παραγωγής στις βιομηχανίες 

και για λόγους πολιτικής Γ)Υπηρεσία δωματίων η οποία θα έπρεπε να ανήκει στο 19% 

µμετατάσσεται στο 9% για λόγους τουριστικής πολιτικής Στην περιοχή των νησιών 

των νομών Δωδεκανήσου, Σάµου, Χίου, Λέσβου, Κυκλάδων, καθώς και στα νησιά 

Βόρειες Σποράδες, Σκύρο, Σαμοθράκη και Θάσο εφαρμόζονται οι συντελεστές του 

ΦΠΑ μειωμένοι κατά 30% έναντι των συντελεστών που ισχύουν στη λοιπή Ελλάδα. 

Οι μειωμένοι συντελεστές που προκύπτουν είναι 3%, 6% και 13%. Οι μειωμένοι αυτοί 

συντελεστές εφαρμόζονται:  

a) Στις παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που πραγματοποιούνται στα νησιά εφόσον 

κατά τον χρόνο που ο Φ.Π.Α γίνεται απαιτητός απαιτούνται οι εξής 

προϋποθέσεις:  

 

i. Τα αγαθά βρίσκονται στα νησιά αυτά και  

ii. παραδίδονται από επιχειρήσεις στα νησιά αυτά.  
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b) Στις πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από την υπόλοιπη Ελλάδα στα 

νησιά αυτά εφόσον:  

 

iii. ο αγοραστής υπόκειται στο Φ.Π.Α ή δεν υπόκειται αλλά είναι Νομικό 

πρόσωπο  

iv. ο αγοραστής έχει την επιχείρηση του στα νησιά αυτά και  

v. τα αγαθά έχουν προορισμό στα νησιά αυτά και μεταφέρονται σε αυτά.  

 

c) Στις παραγγελιοδοχικές εργασίες αγοράς και πώλησης αγαθών  

 

d) Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, δηλαδή στις αποστολές αγαθών από 

άλλο κράτος-µέλος για τα οποία ο τόπος άφιξης των αγαθών είναι τα νησιά 

αυτά και αυτός ο οποίος τα αποκτά υπόκειται στο Φ.Π.Α ή δεν υπόκειται αλλά 

είναι Νομικό πρόσωπο που ενεργεί µε την ιδιότητα του υποκείμενου στο Φ.Π.Α 

εγκατεστημένο στα νησιά αυτά. 

 

 

e) Στις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποιούνται στα νησιά αυτά οι μειωμένοι 

συντελεστές εφαρμόζονται εφόσον η εισαγωγή και ο τελωνισμός των 

εισαγόμενων αγαθών γίνεται στα νησιά αυτά, χωρίς να εξετάζεται αν η 

εισαγωγή πραγματοποιείται από υποκείμενο στο Φ.Π.Α (επιχειρηματία) ή 

οποιοδήποτε µη υποκείμενο στο Φ.Π.Α Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο που όμως 

πρέπει να είναι εγκατεστημένα ή η µόνιµη τους κατοικία να είναι στα νησιά 

αυτά.  

Σύμφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3845/2010 µε τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή του 

μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του 

ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» ο οποίος αντικατέστησε το άρθρο 12 του 

Ν.3833/2010 από 1η Ιουλίου 2010 αυξήθηκαν και πάλι οι συντελεστές του ΦΠΑ. 

Σύμφωνα µε την εγκύκλιο από 1η Ιουλίου 2010 ισχύουν τα ακόλουθα:  

 O κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 21% αυξάνεται σε 23% 

 Ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για µια σειρά από αγαθά 

και υπηρεσίες 10% αυξάνεται σε 11% και ο υπερµειωµένος 
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συντελεστής 5% αυξάνεται σε 5.5%. Αντίστοιχα οι µμειωμένοι κατά 

30% συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου και είναι 

σήμερα 15%, 7% και 4% διαμορφώνονται σε 16%, 8% και 4%.  

Σύμφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3899/2010 µε τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

προγράµµατος στήριξη της ελληνικής οικονομίας» ο οποίος αντικατέστησε το δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.2859/2000 « Κύρωση κώδικα Φ.Π.Α.» 

και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο σύμφωνα µε το οποίο αναπροσαρμόζεται ο 

µμειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α., ενώ για τα είδη για τα οποία υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη στο Παράρτημά ΙΙΙ ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%. Συνεπώς 

σύμφωνα µε την εγκύκλιο από 1η Ιανουαρίου 2011 ο «κανονικός» συντελεστής Φ.Π.Α. 

παραμένει 23% , ο «μειωμένος» συντελεστής Φ.Π.Α. αυξάνεται από 11% σε 13% και 

ο υπερµειωµένος κατά 50% συντελεστής Φ.Π.Α. αυξάνεται από 5.5% σε 6.5%.  

Ακολούθως οι µμειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν σε συγκεκριμένες 

νησιώτικές περιοχές του Αιγαίου διαμορφώνονται σε 16%, 9% και 5% από 16%, 8% 

και 4% αντίστοιχα.13  

 

  

                                                           
13 www.e-oikonomia.gr  

http://www.e-oikonomia.gr/
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4.5 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση ή έναν ιδιώτη 

επιβαρύνονται με τον υψηλό ή τον μειωμένο συντελεστή και πρέπει να αποδίδουν στην 

υπηρεσία Φ.Π.Α τον οφειλόμενο φόρο, ο οποίος ονομάζεται φόρος εκροών. Αυτός ο 

φόρος πρέπει να χρεώνεται στους πελάτες κάθε επιχείρησης, αν οι πελάτες της 

επιχείρησης είναι και αυτοί εγγεγραμμένοι στο μητρώο Φ.Π.Α και τα αγαθά που τους 

παραδίδεται ή οι υπηρεσίες που τους προσφέρετε προορίζονται για την επιχείρηση τους 

τότε ο φόρος που τους χρεώνετε είναι ο φόρος εισροών τους. 

Αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνεται μία επιχείρηση για 

τις αγορές της είναι ο δικός της φόρος εισροών. Πρόσωπα τα οποία είστε εγγεγραμμένα 

στο μητρώο του Φ.Π.Α μπορείτε να διεκδικήσετε τόσο φόρο εισροών επί των αγορών 

και των εισαγωγών σας όσο σχετίζεται με τις φορολογητέες συναλλαγές που 

πραγματοποιείτε. Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε έκπτωση ή επιστροφή του φόρου που 

έχετε καταβάλλει αναφορικά με μη επιχειρηματικές δραστηριότητες σας ή με 

εξαιρούμενες συναλλαγές που πραγματοποιείτε. 

Η διαφορά μεταξύ του φόρου εκροών σας και του φόρου εισροών σας αποδίδεται στην 

υπηρεσία σε προκαθορισμένα διαστήματα. Αν ο φόρος των εισροών σας είναι 

μεγαλύτερος του φόρου εκροών σας τότε μπορείτε να διεκδικήσετε την άμεση 

επιστροφή της διαφοράς από την υπηρεσία. Αντίθετα αν ο φόρος των εκροών σας είναι 

μεγαλύτερος του φόρου των εισροών σας τότε αποδίδουμε την διαφορά στην υπηρεσία.  
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4.6 ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α 
 

Ο υποκείμενος έχει το δικαίωμα να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις 

ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και 

ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών (ΦΠΑ εκροών), το φόρο με τον οποίο έχουν 

επιβαρυνθεί η παράδοση των αγαθών αυτών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε 

αυτόν, καθώς και η εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκε από αυτόν. Τέτοιες 

πράξεις είναι:  

i. Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του εμπόρου, του παραγωγού, 

αυτού που παρέχει υπηρεσίες κ.α. στο εξωτερικό, σε περίπτωση και μόνο 

που οι υπηρεσίες αυτές θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν 

είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.  

ii. ii. Η παροχή υπηρεσιών που απαλλάσσεται από το φόρο, δηλαδή των 

υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των 

εισαγομένων αγαθών. Για παράδειγμα, αν ένας μεταφορέας αναλάβει να 

μεταφέρει αγαθά, τότε θα εκδώσει φορτωτική χωρίς να προσθέσει ΦΠΑ 

στην αξία της μεταφοράς διότι περιλαμβάνεται στην φορολογητέα αξία των 

αγαθών. Ο μεταφορέας όμως θα εκπέσει το φόρο που πλήρωσε για καύσιμα 

και λοιπά έξοδα, που αφορούν τις απαλλασσόμενες, από το ΦΠΑ, πράξεις 

του.  

iii. iii. Εκείνες που αφορούν την εξαγωγή αγαθών σε χώρες εκτός Κοινότητας.  

iv. iv. Οι υπηρεσίες για ασφαλιστικές εργασίες καθώς και το μεγαλύτερο μέρος 

των χρηματοοικονομικών εργασιών, που απαλλάσσονται από το φόρο.  

Το δικαίωμα έκπτωσης στις απαλλασσόμενες αυτές πράξεις παρέχεται με την 

προϋπόθεση ότι ο λήπτης αυτών των υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται 

σε χώρα εκτός της Ε.Ε. Για να γίνει πιο κατανοητό, αν μια ελληνική ασφαλιστική 

εταιρία ασφαλίζει αγαθά βουλγαρικής εμπορικής εταιρίας, που αγοράστηκαν στην 

Ελλάδα αλλά μεταφέρονται στη Βουλγαρία, τότε απαλλάσσεται από το φόρο. Εκτός 

όμως από αυτό η ασφαλιστική εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει, με δήλωση στη 

Δ.Ο.Υ., επιστροφή του φόρου εισροών των διαχειριστικών της εξόδων. Δηλαδή για τις 

εργασίες ασφάλισης των εμπορευμάτων της βουλγαρικής εταιρίας.  
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v. Η διάθεση δώρων, μέχρι του ποσού των 10 € και δειγμάτων.  

Ο φόρος επιστρέφεται εφόσον συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

i. όταν καταβλήθηκε στο Δημόσιο χωρίς να οφείλεται.  

ii. όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από το φόρο που οφείλεται 

στην ίδια διαχειριστική περίοδο και η επιπλέον διαφορά είναι αδύνατο να 

συμψηφισθεί μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.  

iii. όταν αφορά αγαθό επένδυσης.  

iv. όταν προέρχεται από εξαγωγές αγαθών, από πράξεις που εξομοιώνονται με 

εξαγωγές και διεθνής μεταφορές  

Όταν έχουμε επιστροφή του φόρου σε υποκείμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ο φόρος 

επιστρέφεται κατά το μέρος που το αγαθό αυτό και οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν :  

 ¾ για τις υπηρεσίες μεταφοράς , που απαλλάσσονται από το φόρο , όπως και 

για τις βοηθητικές εργασίες που συνδέονται στενά με αυτές , εφόσον γίνονται 

στην Ελλάδα π.χ. διεθνής αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων , 

μεταφορές αγαθών που προορίζονται για εξαγωγές κ.τ.λ  

 ¾ για τις πράξεις που φορολογούνται και αναφέρονται σε ορισμένες 

προϋποθέσεις –κριτήρια , που έχουν σχέση από τη μια μεριά με τη χώρα 

εγκατάστασης του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες και από την άλλη με 

την ιδιότητα του παραλήπτη και τον τόπο εγκατάστασης αυτού στην Ελλάδα.   
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4.7 ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ 
 

4.7.1  ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Οι Οδηγίες κατάθεσης της Περιοδικής Δήλωσης του Φ.Π.Α. είναι οι εξής: 

Οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργού φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες 

του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών και τηρούν βιβλία 

Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

περιοδική δήλωση. Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. υποβάλλεται 

στην Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά μόνο μέσω TAXIS non (www.taxisnet.gr ή 

www.gsis.gov.gr).14  

Το έντυπο της περιοδικής δήλωσης (όταν υποβάλλεται χειρόγραφα) συμπληρώνεται 

από τον υποκείμενο στο Φ.Π.Α, και υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. σε 2 αντίτυπα. Οι 

πιστωτικές ή οι μηδενικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται και αυτές υποχρεωτικά, 

δηλαδή αν δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα οι περιοδικές δηλώσεις του 

Φ.Π.Α. που είναι πιστωτικές ή μηδενικές τότε επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης 

υποβολής τους.15 

Το ένα αντίτυπο από την περιοδική δήλωση υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο της 

Δ.Ο.Υ. επιστρέφει στην επιχείρηση και εφόσον υπάρχει ποσό για καταβολή εκδίδεται 

από την Δ.Ο.Υ. μηχανογραφικά διπλότυπο είσπραξης. Αν δεν εκδοθεί διπλότυπο 

είσπραξης τότε η ίδια περιοδική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό είσπραξης. Όταν το 

χρεωστικό υπόλοιπο του Φ.Π.Α. είναι μέχρι 20 ευρώ τότε δεν καταβάλλεται με την 

περιοδική δήλωση, οπότε μεταφέρεται το ποσό αυτό στον κωδικό 402 για να 

συμψηφιστεί με το Φ.Π.Α. της επόμενης φορολογικής περιόδου. 

Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει χωριστά κατά συντελεστή Φ.Π.Α. για κάθε 

φορολογική περίοδο την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, την αξία των πράξεων 

παροχής υπηρεσιών για τις οποίες οφείλεται φόρος από τον λήπτη των υπηρεσιών 

αυτών το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις 

                                                           
14 Γκίνογλου, Δ. (2004), Φορολογική λογιστική, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 
15 www.taxheaven.gr  

http://www.taxisnet.gr/
http://www.gsis.gov.gr/
http://www.taxheaven.gr/
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που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 30,31,32 του Ν.2859/2000 καθώς και 

την διαφορά του φόρου που προκύπτει.16 

Σε περίπτωση που μια περιοδική δήλωση δεν κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία που 

πρέπει, είναι δηλαδή εκπρόθεσμη, πριν από την υποβολή της στο Δημόσιο Ταμείο, 

πρέπει να υπολογιστεί προσαύξηση 2.5% επί του χρεωστικού υπολοίπου βάσει του 

άρθρου 4 του ν. 2523/97. Υπάρχουν περιπτώσεις που κατά την υποβολή των 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εμφανίζονται λάθη, τότε για τους 

μήνες αυτούς συμπληρώνονται και υποβάλλονται εκ των υστέρων νέες περιοδικές 

δηλώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τα σωστά ποσά ακόμη και αν ορισμένα από τα 

ποσά αυτά είχαν γραφτεί σωστά και στα αρχικά έντυπα των λανθασμένων περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. Το χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο τυχόν είχε προκύψει από την 

αρχική δήλωση αναγράφεται στο κωδικό 403 (χρεωστικό αρχικής δήλωσης). 

Η παρουσίαση της περιοδικής δήλωσης και ο τρόπος συμπλήρωσης της 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

Στον πίνακα Α του εντύπου, ο φορολογούμενος απλά θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα 

στοιχεία του, τα οποία περάστηκαν αυτόματα στον πίνακα με βάση τα στοιχεία που 

είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του.  

                                                           
16 www.taxheaven.gr  

http://www.taxheaven.gr/
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Στον πίνακα Β καταγράφονται όλες οι εισροές και οι εκροές που πραγματοποιήθηκαν 

κατά το τρέχον τρίμηνο ανάλογα με το Φ.Π.Α. που υπόκεινται η καθεμιά.  

 

Τέλος στον πίνακα Γ γίνεται η εκκαθάριση του φόρου. Εδώ τα τρέχων πιστωτικό ή 

χρεωστικό υπόλοιπο συμψηφίζεται με το προηγούμενο χρεωστικό ή πιστωτικό 

υπόλοιπο του προηγούμενου τριμήνου και προκύπτει το τελικό υπόλοιπο. Όταν το 

τελικό υπόλοιπο είναι πιστωτικό, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να εκτυπώσει το 

αντίτυπο προκειμένου να το πληρώσει.  
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4.7.2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες 

του φόρου, για τους οποίους έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, για τις οποίες έχουν 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., οφείλουν να υποβάλλον στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστική δήλωση. 

Στην εκκαθαριστική δήλωση περιλαμβάνονται τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων 

που κατατέθηκαν τη διαχειριστική περίοδο. Η εκκαθαριστική δήλωση πρέπει να 

υποβάλλεται μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου εφόσον τηρούσαν Α’ και Β’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..  

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 8Β του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Μείωση 

των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας", καταργείται η 

υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για διαχειριστικές περιόδους 

που λήγουν την 1.1.14 και εφεξής.17 

 

  

                                                           
17 www.taxheaven.gr  

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19129
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19129
http://www.taxheaven.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – TAXIS ΚΑΙ TAXISNET 
 

Το taxis αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης φορολογικών θεμάτων που 

συνδέει τις εφορίες σ’ ένα ενιαίο δίκτυο. Απώτεροι στόχοι της ανάπτυξης της 

εφαρμογής αφορούν : α) βελτίωση της παρακολούθησης και της είσπραξης των 

εσόδων, β) ομοιόμορφη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, γ) υποστήριξη 

εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών, δ) ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών 

και επιχειρήσεων και ε) αντιμετώπιση προβλημάτων φοροδιαφυγής και χάραξη 

δικαιότερης φορολογικής πολιτικής. Η διοίκηση έχει αναπτύξει εκτεταμένες 

τεχνολογικές υποδομές σε βάσεις δεδομένων και δικτύων (Internet- Intranet) για την 

υλοποίηση αυτών των εφαρμογών.  

Την ένταξη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τη 

δημιουργία ενός αναβαθμισμένου συστήματος πρόσθετων και ολοκληρωμένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτέλεσε η ανάπτυξη του taxisnet. Το TAXISnet αποτελεί 

μια ηλεκτρονική υπηρεσία οικονομικών συναλλαγών, που συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα “Κλεισθένης”. Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί 

και ελέγχεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου οικονομικών, όπου οι Ανώνυμες 

Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν τις 

δηλώσεις τους μέσω αυτού. Προαιρετικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάθε 

φορολογούμενος πολίτης καθώς και οι υπόλοιπες νομικές μορφές εταιριών που 

υπάρχουν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω TAXISnet απευθύνονται σε όλους 

τους πολίτες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, σε 

πολίτες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και 

τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (δηλώσεις 

V.I.E.S). Επιπλέον σε πολίτες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν 

συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών, σε επιχειρήσεις που 

υποβάλλουν Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 

και σε όλες τις επιχειρήσεις πώλησης πετρελαίου θέρμανσης προκειμένου να 

υποβάλλουν τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πωλήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης.  

Τέλος σε όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 

που επιθυμούν να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης για τις λοιπές Ηλεκτρονικές 
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Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ όπως για παράδειγμα Έκδοση Πιστοποιητικών, e-ΑΠΑΑ, 

ενημέρωσης εκκαθάρισης κλπ.  

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα www.taxisnet.gr απεικονίζονται όλες οι υπηρεσίες 

που παρέχονται, οι οποίες παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα και είναι οι εξής:  

 Υπηρεσία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και τα 

συμπληρωματικά έντυπα Ε2 και Ε3 φυσικών προσώπων. 

 Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ 

 Υπηρεσία υποβολής σημειωμάτων περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών 

υποθέσεων 

 Υπηρεσία υποβολής δήλωσης αλλαγής ΚΑ∆ 

 Υπηρεσία υποβολής ακινήτων Ε9 

 Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και VIES 

 Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ΚΒΣ 

 Υπηρεσία υποβολής οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 

και αντίτυπο βεβαίωσης αποδοχών 

 Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης 

 Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων μεταβολής αυτοκινήτων 
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5.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ TAXISnet 
 

 

Αφού επισκεφθούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr για να μπορέσουμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες που μας προσφέρει, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια 

φόρμα εγγραφής στο σύστημα. Το taxisnet μας προσφέρει την υπηρεσία εγγραφής νέου 

χρήστη. Επιλέγοντας το ανοίγει μια φόρμα που απαιτεί να συμπληρωθούν από το 

χρήστη ορισμένες βασικές πληροφορίες όπως: AΦΜ, προσωπικά στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας), στοιχεία ταυτότητας, ΔΥΟ 

υποβολής δηλώσεων του φορολογούμενου και του/της συζύγου, εφόσον υπάρχει, 

καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μετά την εγγραφή και την πιστοποίηση 

του ενδιαφερόμενου αποστέλλεται απαντητικό e-mail με τον κωδικό χρήστη και το 

συνθηματικό του για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Η διαδικασία 

πιστοποίησης διαρκεί από 3 έως 5 εργάσιμες μέρες. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί 

ελλέγχονται και εφδόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα τους, εκδίδεται ένας κωδικός 

χρήστη (Username) και μια συνθηματική λέξη (Password), τα οποία αποστέλλονται 

στο νέο χρήστη στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που συμπληρώθηκε στην αίτηση. Αν 

κάποιος δεν παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης μέσα σε πέντε ημέρες πιθανότατα 

υπήρξε κάποιο λάθος στα στοιχεία εγγραφής στην υπηρεσία, το οποίο δεν επέτρεψε 

την πιστοποίηση. Οι κωδικοί ονόματος και τα συνθηματικά που εκδίδονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών για κάθε χρήστη είναι μοναδικά και προσωπικά.  

 

  

http://www.taxisnet.gr/
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5.2 ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

1. Εισαγωγή ΑΦΜ 

 

 

2. Επιλογή προσώπου (φυσικού – νομικού) 

 

 

3. Συμπλήρωση βασικών προσωπικών στοιχείων χρήστη 
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4. Συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων χρήστη 
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5. Αποτελέσματα διαδικασίας εγγραφής 

 

 

 

 

5.3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Η υπηρεσία αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες για τους φορολογούμενους, καθώς τους 

ενημερώνει για τα στοιχεία των οφειλών τους, το φορολογικό ημερολόγιο τους, τα 

στοιχεία μητρώου τους καθώς και για το εάν υπάρχουν ενεργές ταμειακές μηχανές στην 

κατοχή τους ή όχι.  

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε..Φ.Α 

Στην εφαρμογή αυτήν, τα νομικά πρόσωπα δηλώνουν τον ειδικό φόρο 15% επί των 

εταιριών. 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στα Νομικά Πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να 

συμπληρώσουν τις αντίστοιχες αιτήσεις εάν  

 Είναι κάτοχοι Ο.Ε, Ε.Ε. κλπ,  

 Εάν η επιχείρηση τους βρίσκεται στον κλάδο των τραπεζικών και 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

 Εάν είναι Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 Εάν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. εκτός των τραπεζικών και ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων  
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ  Ε2 ΚΑΙ Ε3 ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

Το Ε1 είναι ένα έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και υπόχρεοι σε αυτό είναι 

οι εξής: 

1. Κάθε φορολογούμενος που ο ίδιος ή η σύζυγος του έχει εισόδημα.  

2. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 

3. Οι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. 

4. Όσοι έχουν Ι.Χ. ή ημιοφρτηγό ή ατοκίνητο μικτής χρήσης, τζιπ, αεροσκάφος, 

κότερο ή θαλαμηγό, άκατο, σκάφος αναψχής καθώς και όσοι χρησιμοποιούν 

για προσωπικές ανάγκες τα προαναφερθέντα μέσα εφόσον αυτά ανήκουν στη 

σύζυγο ή στα προστατευόμενα μέλη, ή στις εταιρείες στις οποίες μετέχουν ως 

εταίροι, διαχειριστές, πρόεδροοι, διευθυντές ή εντεταλμένοι σύμβουλοι.  

5. Όσοι έχουν στην προσωπική τους υπηρεσία ένα ή περισσότερα άτομα έμμισθο 

προσωπικό. 

6. Όσοι μετέχουν σε προσωπική εταιρεία, Ε.Π.Ε., αστική εταιρεία, κοινοπραξία ή 

κοινωνία. 

7. Εκείνοι που έχουν ατομική επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. 

8. Όσοι έχουν έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων.  

9. Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες. 

10. Όσοι χτίζουν οικοδομή ή αγοράζουν ακίνητα.  

11. Οι πλανόδιοι πωλητές που έχουν άδεια στις λαϊκές αγορές.  

12. Οι καλλιεργητές γεωργικής γης υπό κάλυψη (θερμοκήπιο). 

13. Οι αγρότες που εισέπραξαν επιστροφή ΦΠΑ. 
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Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω Internet δε θα υποβληθούν 

στην εφορία αλλά πρέπει να φυλαχθούν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Τα 

δικαιολογητικά είναι βέβαιο ότι θα ζητηθούν σε πιθανό μελλοντικό έλεγχο, αν δεν 

υπάρχουν δε θα αναγνωριστούν οι δαπάνες που δηλώθηκαν στη δήλωση. Ο χρήστης 

αφού έχει εγγραφεί επιτυχώς και θέλει να συμπληρώσει το έντυπο, το μόνο που έχει να 

κάνει είναι να επιλέξει την υπηρεσία από την ιστοσελίδα. Κατόπιν, πληκτρολογώντας 

καταχωρεί τα στοιχεία στα κατάλληλα πλαίσια.  

Το Ε2 αφορά την αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων καθώς επίσης 

συμπληρωματικά στοιχεία για τα εκμισθωμένα ακίνητα ή ακίνητα που είναι ημιτελή ή 

μεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκν από αγοά, κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή κτλ. 

Υποκείμενο του φόρου είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας, εππικαρπωτής ή εκείνος που έχει το 

δικαίωμα οίκησης ακινητήτου με οριστικό συμβόλαιο, κατά περίπτωση, για το 

εισόδημα που αποκτά από εκμίσθωση ενός ή περισσοτέρων ακινήτων. Επίσης, εκείνος 

που έχει το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας με οριστικό συμβόλαιο για το εισόδημα 

που αποκτά από εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται 

όλα τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου ή εισοδηματία, φυσικού ή νομικού 

προσώπου ανεξάρτητα αν αποκτά εισόδημα από αυτά ή όχι. Σε περίτπωση που και η 

σύζυγος είναι υποκείμενο φόρου, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί χωριστό 

έντυπο, έστω και αν το ακίνητο είναι κοινό.  

Το Ε3 είναι ένα μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων ή 

επιτηδευματιών. Υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή 

ελευθέριο επάγγελμα εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

απαλλάσσονται από το να τηρούν. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, 

υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.  

Τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 συνυποβάλλονται. Προκειμένου να υποβληθεί οριστικά η 

δήλωση Ε1, θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει υποβολή των εντύπων Ε2 και Ε3. 

Στην περίπτωση που υπάρχει σύζυγος, η οποία έχει εισοδήματα από ελεύθρο 

επάγγελμα ή εμπορική δραστηριότητα, θα υποβάλει τις δηλώσεις της με τους δικούς 

της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Σε οποιαδήποτε φόρμα υποβολής δηλώσεων 

ζητούνται ο κωδικός και το όνομα χρήστη.  



58 
 

 

 

Κατά την είσοδο του, ο χρήστης επιλέγει τη δήλωση που θέλει να υποβάλλει. 

 

Έπειτα ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να προχωρήσει στη 

συμπλήρωση του εντύπου και να οριστικοποιήσει τη δήλωση του.  
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ 

 

Η υπηρεσία αυτή προστέθηκε στις αρχές του 2010 για την υποβολή αιτήσεων 

επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας των ελληνικών επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ο ΦΠΑ των δαπανών αυτών 

δε μπορεί να αφαιρεθεί στη δήλωση ΦΠΑ καθώς είναι από κράτος της Ε.Ε. και έτσι 

δικαιούνται να το εισπράξουν πίσω. Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποβάλλει μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση έχοντας 

παραλάβει τον κωδικό χρήσης. Το ποσό δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 50€ για 

περίοδο επιστροφής ενός ημερολογιακού έτους ενώ για περίοδο από τρεις μήνες και 

άνω, το ποσό δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 400€. Για να εισέλθει ο χρήστης πρέπει 

να γράψει τον κωδικό του.  

 

 

Η Γ.Γ.Π.Σ. προσφέρει στους χρήστες δωρεάν προγράμματα των υπηρεσιών του 

taxisnet. Έτσι μπορεί να συμπληρώνει τις αιτήσεις και να τις στέλνει απευθείας στο 

www.gsis.gr. Η δήλωση επιστροφής του ΦΠΑ μπορεί να απευθύνεται σε περισσότερες 

από μια χώρες αλλά για την ίδια χρονική περίοδο. Για τη συμπλήρωση της φόρμας 

εισάγει ο χρήστης το ΑΦΜ του και την περίοδο επιστροφής η οποία πρέπει να είναι 

ετήσια.  

http://www.gsis.gr/
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Στην προσθήκη της χώρας επιλέγει από έναν κατάλογο τη χώρα ή τις χώρες που 

ζητείται το ΦΠΑ.   

 

 

Μετά την προσθήκη εμφανίζεται ένας πίνακας που πρέπει να συμπληρωθεί με τα 

βασικά στοιχεία της επιχείρησης όπως ΚΑΔ, στοιχεία αντιπροσώπου, παραστατικά 

αγοράς και τραπεζικός λογαριασμός.  
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η υπηρεσία αφορά:  

● Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2016 έχουν εµπράγµατα 

δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή δοίκησης σε ακίνητα, τα οποία 

αποκτήθηκαν µέσα στο έτος 2015 ή που έχουν οποιαδήποτε µεταβολή στα ακίνητά 

τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούµενα έτη (2011, 2012, 2013, 

2014, 2015).  

● Ο υπόχρεος - φυσικό πρόσωπο για τον οποίο έχουν επέλθει µεταβολές στην 

οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των 

προηγούµενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν µεταβολές στην περιουσιακή 

του κατάσταση.  

● Επίσης, µπορούν να υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2016 και όσα πρόσωπα 

επιθυµούν είτε να τροποποιήσουν στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί, είτε να 

προσθέσουν ακίνητα που µπορεί να παρέλειψαν. Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί 

ένα έντυπο. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες 

ηµέρες ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού του φορολογικού µητρώου του 

φορολογούµενου.  
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5.3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
 

1. Εισαγωγη κωδικου προσβασης 

 

 

2. Συμπληρωση στοιχειων χρηστη και ακινητου 
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3. Συμπληρωση στοιχειων οικοπεδων και αγροτεμαχιων (αν υπάρχουν) 

Στον πίνακα 1 του εντύπυο Ε9 συμπληρώνονται τα στοιχεία των οικοπέδων και των 

κτισμάτων που υπάρχουν. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι ο Νομός 

και ο Δήμος που υπάγεται το ακίνητο, η διεύθυνση του, πόσοι όροφοι υπάρχουν, πότε 
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κατασκευάστηκε, τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων και βοηθητικών χώρων καθώς και 

το ποσοστό συνιδιοκτησίας.  

 

 

Στον πίνακα 2 συμπληρώνονται τα στοιχεία των χωραφιών. Και εδώ ο 

φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το Νομό, το Δήμο ή την κοινότητα στην 

οποία ανήκει το ακίνητο, τη διεύθυνση του, την εδαφική του απόσταση από τη 

θάλασσα, εάν υπάρχει πρόσοψη, καθώς και το τι καλλιέργεια καλλιεργεί αλλά και την 

επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο. 

 

  

Μετά τη σωστή εισαγωγή των στοιχείων, εμφανίζεται το μήνυμα της καταχώρησης. 
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Ο χρήστης µπορεί να δει στοιχεία των δηλώσεων που έχει υποβάλλει. Για να 

οριστικοποιηθεί η δήλωση του στέλνεται η απόδειξη υποβολής του Ε9 από το 

υπουργείο οικονοµικών και αποθηκεύεται στο λογαριασµό του χρήστη.  
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΚΑΙ VIES 

 

Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, 

δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται από 

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση των 

δραστηριοτήτων επιχείρησης που ασκεί και εφόσον η σχετική συναλλαγή δεν 

εξαιρείται από το φόρο, σύμφωνα με την περί ΦΠΑ Νομοθεσία. Επιπρόσθετα, ο ΦΠΑ 

επιβάλλεται στις εισαγωγές αγαθών και στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη μέλη 

καθώς και στις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και της διαδικασίας μεταφοράς και διανομής τους.  

Σε αυτήν την υπηρεσία του TAXISnet μπορούμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά 

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για όσους χρησιμοποιούν Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία (Φ2), 

για όσους χρησιμοποιούν Α’ κατηγορίας βιβλία (Φ3), Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ 

(Φ1) και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων (Φ5-

Φ4), για όσους πραγματοποιούν Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.  
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 

 

Απευθύνεται σε κάθε επιτηδευματία ή επιχείρηση που είναι υποχρεωμένη από το νόμο 

στην υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων (ή Δελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών) Πελατών – Προμηθευτών ή και Συγκεντρωτική Κατάσταση Πιστωτικών 

Υπολοίπων. Της υποβολής προηγείται η συμπλήρωση Συγκεντρωτικής Κατάστασης 

με τη χρήση σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. Εισάγει τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα στη φόρμα όπως ΔΟΥ, έτος, επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ και το είδος 

τιμολογίου.  

 

Κατόπιν, προχωράει στην καταχώρηση των τιμολογίων πελατών – προμηθευτών. Τα 

στοιχεία επεξεργάζονται και αποθηκεύονται μόνο όταν αποδειχθούν σωστά. Επίσης, 

το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης και συμπίεσης του αρχείου για να 

ακολουθήσει η οριστικοποίηση από τη ΓΓΠΣ.  
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Οι παραπάνω καταστάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τους 

επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παρ.3 και 4 του άρθρου 20 του ΠΔ186/1992 

(ΚΒΣ), ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων. Περιλαμβάνουν τις 

συναλλαγές που πραγματοποίησαν τα παραπάνω πρόσωπα για την επαγγελματική τους 

εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη 

υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή 

ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων 

δικαιωμάτων.  

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 

 

 

Η υπηρεσία απευθύνεται: 

a) Σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί μισθωτούς και έχει εκ του νόμου την 

υποχρέωση υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7). 

b) Σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που 

απασχολεί μισθωτούς και δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο στην υποβολή 

οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) αλλά υποβάλλει το Β αντίτυπο των 

βεβαιώσεων αποδοχών.  

Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) παρακρατείται κατά την εξόφληση των 

αποδοχών των εργαζομένων και αποδίδεται από τον εργοδότη στην Εφορία. Ο Φ.Μ.Υ. 

υπολογίζεται ως εξής: Βρίσκουμε τις μηνίαίες καθαρές αποδοχές του μήνα Ιανουαρίου 

κάθε έτους. Καθαρές αποδοχές είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών αφού 

αφαιρεθούν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον μισθωτό καθώς 

και το χαρτόσημο και η εισφορά ΟΓΑ επί του χαρτόσημου. Στη συνέχεια βρίσκουμε 

το ετήσιο καθαρό εισόδημα πολλαπλασιάζοντας τις παραπάνω μηνίαεις αποδοχές επί 
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14 (12 μηνιαίοι μισθοί συν Δώρο Πάσχα – Χριστουγέννων και επίδομα αδείας). Τα 

ποσοστά παρακράτησης βρίσκονται από κλίμακα φορολογίας του εκάστοτε έτους.  

Στην ηλεκτρονική υποβολή προηγείται και εδώ η δημιουργία του αρχείου που 

προσφέρεται από την ΓΓΠΣ για μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στη φόρμα 

συμμπληρώνονται τα στοιχεία δηλούντος όπως έτος, ΑΦΜ, αντικείμενο 

δραστηριότητας, επωνυμία επιχείρησης. Μετά εισάγει τις αναλυτικές αμοιβές (είδος 

αποδοχών, ακαθάριστες αποδοχές, χαρτόσημα κ.α.) είτε είναι μισθωτός ή 

συνταξιούχος. Στην περίπτωση που είναι μισθωτός δημοσίου συμπληρώνεται και η 

διεύθυνση Υπηρεσίας.  
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους είναι υπόχρεοι υποβολής καταστάσεων 

πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης ή πετρελαίου θέρμανσης Diesel. Αναπτύχθηκε από 

την Γ.Γ.Π.Σ. για τη διευκόλυνση των συναλλαγών με το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, για το περιορισμό της φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας πετρελαίου. 

Κάθε χρήστης που υπόκεινται στην υποβολή καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου 

θέρμανσης θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο 

προσφέρεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνεται 

ότι το 2015 υποβλήθηκαν περισσότερες από 13 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις 

για το οικονομικό έτος 2014. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία 

των φορολογικών δηλώσεων ανά έντυπο για το οικονομικό έτος 201418.  

 

Δηλώσεις Έντυπο Αρχικές 
Τροποποιητικέ

ς 
Σύνολα 

Φορολογίας 
Εισοδήματο

ς 
Φυσικών 

Προσώπων 

Ε1 6.001.433 182.893 6.184.326 

Ε2 3.050.303 136.882 3.187.185 

Ε3 1.497.308 76.637 1.573.945 

Φορολογίας 
Εισοδήματο

ς 
Νομικών 

Προσώπων 

Ν 234.407   234.407 

Ε2 40.796   40.796 

Ε3 234.407   234.407 

Στοιχείων 
Ακινήτων 
Ε9 - 2015 

Ε9 781.122 127.600 908.722 

Στοιχείων 
Ακινήτων 
Ε9 - 2016 

Ε9 906.330   906.330 

    13.270.118 

 

 

Στον ακόλουθο παρουσιάζεται η σύγκριση των υποβολών των οριστικών δηλώσεων 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2011 – 201419: 

                                                           
18 http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25236 
19 www.taxheaven.gr  

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25236
http://www.taxheaven.gr/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με την εξέλιξη του Internet, ο κόσμος επιδιώκει την πολυτέλεια και την άνετη 

εξυπηρέτησή του. Συγκεκριμένα, οι ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών και του 

ΙΚΑ, προσφέρουν στους πολίτες την άμεση πρόσβασή του σε ημόσιες Υπηρεσίες. 

Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το Internet και να πληκτρολογήσει τα 

συγκεκριμένα site - για να κάνει μια φορολογική δήλωση για παράδειγμα – και η 

εξυπηρέτηση του θα γίνει με ευκολία και ταχύτητα, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία 

του στην αρμόδια εφορία ή το ΙΚΑ της περιοχής του. 

Στην παρούσα εργασία παρατέθηκε ένα μέρος από το φορολογικό σύστημα που ισχύει 

σήμερα στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι αλλαγές που έγιναν στο 

φορολογικό σύστημα (όσων αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων), 

στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα. 

Όπως είναι φανερό οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος είναι εξαιρετικά επώδυνες 

για τους φορολογούμενους καθώς καλούνται να πληρώσουν μια σειρά έκτακτων 

φόρων έχοντας υποστεί παράλληλα μειώσεις στα εισοδήματα τους (μισθούς, συντάξεις 

κλπ) ενώ ταυτόχρονα στερούνται σημαντικό μέρος των ελαφρύνσεων, μειώσεων, 

απαλλαγών και αφορολόγητων ορίων των προηγούμενων ετών.  

Αν ακόμα, ληφθούν υπόψη το πολύ αρνητικό κοινωνικοπολιτικό κλίμα που επικρατεί 

στη χώρα, η όλο και βαθύτερη ύφεση που προκαλεί η επιβολή των πολύ σκληρών 

μέτρων λιτότητας, καθώς και η επακόλουθη κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και σε 

συνδυασμό με την προφανή αναποτελεσματικότητα των μέτρων, γίνεται αντιληπτό ότι 

χρειάζεται επειγόντως μια διαφορετική στρατηγική για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης. Είναι αναγκαίο να βρεθεί μια λύση που θα είναι αποτελεσματική 

και θα επαναφέρει τη χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης. 

  



75 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Αγαλλοπούλου, Π. (2011), Παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των δύο φύλων 

στις εργασιακές σχέσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα 

2. Γεωργιάδης, Α. (2002), «Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου», 3_ έκδοση, εκδόσεις 

Αντ. Ν. Σάκκουλα 

3. Γκίνογλου, Δ. (2004), Φορολογική λογιστική, Εκδόσεις Ανικούλα, 

Θεσσαλονίκη 

4. Ρούσσος, Κ. (2010), «Δίκαιο Νομικών Προσώπων», Εκδόσεις Δίκαιο & 

Οικονομία-Π.Ν. Σάκκουλα 

5. Σταματόπουλος, Δ. και Καραβοκύρης, Α. (2007), Φορολογία Εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων, Εκδόσεις Elforin, Αθήνα. 

 

ΙΣΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. www.e-oikonomia.gr  

2. www.gsis.gr 

3. www.nefeli.lib.teicrete.gr/browse/.../KavoukaMaria/.../Kavouka2011.pdf 

4. www.taxheaven.gr 

 

http://www.e-oikonomia.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.nefeli.lib.teicrete.gr/browse/.../KavoukaMaria/.../Kavouka2011.pdf
http://www.taxheaven.gr/

