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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ.: 1080
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας ει−

σοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 
2011, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών 
εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και 
θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την 
εκκαθάριση αυτής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρ−

θρου 62 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄). 
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 

του Κ.Φ.Ε.
γ) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 12 του άρθρου 

9 του Κ.Φ.Ε.
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.
στ) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου17 

του ν. 3842/2010.
ζ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 

του ν. 3842/2010. 
η) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ 75 Α΄).
ι) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του 

ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄).
ια) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανα−

σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

ιβ) Τις διατάξεις του π.δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

ιγ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Κα−
θορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

ιδ) Την αριθμ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄ 3−11−2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημ. Κουσελά.

ιε) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήμα−
τα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέ−
ρονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 2 του 
Κ.Φ.Ε., γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2011, ο τύπος 
και το περιεχόμενο:

α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων (Ε1),

β) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακι−
νήτων (Φ−01.002)−(Ε2),

γ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχεί−
ων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3),

δ) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ−01.042),
ε) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυ−

νάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της Α, Β, Γ, 
Δ και Ε, αντιστοίχως.

Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης του εντύπου (Ε1) των 
δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος, τυπώνεται μήνυμα 
ενημέρωσης των φορολογουμένων για τυχόν ληξιπρό−
θεσμες οφειλές, ατομικές και της συζύγου, με στόχο 
την άμεση τακτοποίησή τους.

Ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ηλε−
κτρονικής υποβολής των δηλώσεων.

Στο μήνυμα περιλαμβάνονται ατομικές ληξιπρόθεσμες 
οφειλές μέχρι 31−01−2011, μεγαλύτερες των 27 ευρώ, χω−
ρίς αναστολή είσπραξης, με προσαυξήσεις εκπρόθε−
σμης καταβολής κατά την 07−02−2011.

Τυχόν ευεργετήματα από διατάξεις νόμων διευκό−
λυνσης τμηματικής καταβολής, νομοθετικής ρύθμισης 
οφειλών κ.λ.π. δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν εμ−
φανίζονται τυχόν οφειλές συνυποχρέωσης ή συνυπευ−
θυνότητας.

Άρθρο 2

1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μι−
σθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου 
οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματι−
ών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς 
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και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συ−
νοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων 
εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, 
αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να 
συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις του.

2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων 
(Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων 
επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η βεβαίωση 
αποδοχών ή συντάξεων, μπορεί να υποβληθούν σε προ−
εκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη 
δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά 
μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που πε−
ριέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται 
στην απόφαση αυτή (σχετική η 1120810/2760/Α0012/
ΠΟΛ.1295/16.11.1995 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).

3. Όταν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, 
πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε3 και Ε2, 
όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).

Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύ−
πων Ε3 και Ε2 θα επιλέγεται από το φορολογούμενο.

4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φο−
ρολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), όταν 
συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες 
(Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργο−
δοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, 
βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε περίπτωση που ο 
εργοδότης είναι Δημόσιο και δεν είναι γνωστός ο Α.Φ.Μ., 
πρέπει να καταχωρείται η Επωνυμία του εργοδότη.

Άρθρο 3

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ−
πων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογη−
τικά πρωτότυπα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή 
των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση 
ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία 
καθορίζονται με τις 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001, 
1021302/390/Α0012/ΠΟΛ.1084/5.3.2002, 1012349/291/Α0012/
ΠΟΛ.1022/11.2.2003, 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ.1021/2.3.2004, 
1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005, 1026893/521/Α0012/
ΠΟΛ.1045/3.3.2006 (ΦΕΚ 346 Β΄), 1022251/421/Α0012/
ΠΟΛ.1044/2.3.2007 (ΦΕΚ 380 Β΄), 1022981/360/Α0012/
ΠΟΛ.1040/25.2.2008 (ΦΕΚ 364 Β΄), 1033199/549/Α0012/
ΠΟΛ.1041/24.3.2009 (ΦΕΚ 651 Β΄) και Δ12Α/677/ΕΞ 2010/
ΠΟΛ.1040/13.4.2010 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, 
με τις εξής τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις:

1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση 
με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δι−
καιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση:

α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ., αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης 
λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατά−
στασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα 
υπογραμμένα.

β) Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει: 1) πίνακα με 
τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατη−
γορία δαπανών, 2) πίνακα με τα ποσά των φόρων που 
έχουν αποδοθεί, 3) πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται 
ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων και ο αριθμός των 

απασχολουμένων στην επιχείρηση και 4) πίνακα στον 
οποίο θα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρη−
σης με τα κυβικά τους. Η κατάσταση αυτή θα υποβληθεί 
από όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά, 
υποχρεωτικά έως 30 Ιουνίου 2011 μέσω διαδικτύου.

Ειδικά για τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προ−
σωπικού πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 31, 
παραγρ. 1, περ. α΄, υποπερ. αα΄. Αν δεν έχουν καταβληθεί 
ή βεβαιωθεί ή καταλογισθεί ασφαλιστικές εισφορές ή δεν 
έχει υποβληθεί η Α.Π.Δ. ειδικά προς το ΙΚΑ, ο υπόχρεος 
υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για 
τη βεβαίωση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών 
και στοιχεία της αίτησης αυτής συνυποβάλλονται με την 
κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση 
αυτή διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης 
μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.

γ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αρ. 
1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδό−
θηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.20 
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, «Δήλωση Φορολογικής 
Απαλλαγής», για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί 
στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλ−
λαγής του νόμου αυτού (ΦΕΚ Α΄ 261/23.12.2004).

δ) Βεβαίωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης), 
με την οποία έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, τα οποία 
αφορούν την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, 
την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, την αγορά και 
εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης 
διαδικασιών και μηχανογράφησης κλπ. καθώς επίσης και 
αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων 
οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 5. του ν. 3299/2004.

ε) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγη−
τες εκπτώσεις των αναπτυξιακών νόμων ν. 2601/1998 
(ΦΕΚ Α΄ 81/15.4.98), ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/31.7.1990) ή 
προηγουμένων. 

στ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρα−
γράφου 27 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998 αίτηση και 
την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις 
επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί 
μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2010.

2. Σε περίπτωση συμμετοχής του φορολογουμένου σε 
ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή κοινωνία κληρο−
νομικού δικαίου από την οποία παίρνει επιχειρηματική 
αμοιβή, εκτός από τις βεβαιώσεις κερδών και επιχειρη−
ματικής αμοιβής απαιτείται η συνυποβολή και φωτο−
αντιγράφου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος της εταιρίας ή κοινωνίας που χορήγησε 
την επιχειρηματική αμοιβή.

3. Σε περίπτωση ωφέλειας λόγω της άσκησης δικαιώ−
ματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) 
ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), πρέπει να 
υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, από 
την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

αα) τα στοιχεία του δικαιούχου και η ιδιότητα αυτού 
(μέλος ΔΣ, εργαζόμενος κλπ.),

ββ) ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος από τον συ−
γκεκριμένο δικαιούχο,
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γγ) ο αριθμός των μετοχών που χορηγήθηκαν, η τιμή 
διάθεσης, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε από 
τον δικαιούχο,

δδ) η τιμή κλεισίματος μετοχής στο Χ.Α. ή στο αλλο−
δαπό χρηματιστήριο, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο 
άσκησης του δικαιώματος,

εε) το ποσό ωφέλειας που απέκτησε ο δικαιούχος,
β) όταν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης με−

τοχών χορηγούνται από ημεδαπή μητρική εταιρεία σε 
στελέχη, μέλη του ΔΣ ή σε προσωπικό άλλης εταιρείας 
που ανήκε στον ίδιο όμιλο, τα πιο πάνω στοιχεία που 
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ αναγράφονται στη μο−
ναδική βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί η συνδεδεμένη 
(θυγατρική κλπ.) εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.3 του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε.

4. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής ετήσιας δαπά−
νης των άρθρων 16 & 17 του Κ.Φ.Ε., οι φορολογούμενοι 
κάτοικοι Ελλάδος που αποκτούν μερίσματα που κα−
ταβάλλονται από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες 
πλοίων με ξένη σημαία, στην περίπτωση που τα πλοία 
τελούν υπό τη διαχείριση ή εκμετάλλευση γραφείων που 
έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να συνυποβάλλονται, με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, είναι:

α) Βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας 
από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορο−
λογούμενου ως μετόχου της εταιρίας, το καταβληθέν 
σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου, από την 
εκμετάλλευση του οποίου χορηγείται το σχετικό μέ−
ρισμα και 

β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 του ν. 27/1975, του γραφείου ή του υποκαταστή−
ματος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης, που 
ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμε−
τάλλευση ή ναύλωση του πλοίου (1089690/11472πε/
Β0012/2005).

5. Για τη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της 
κλίμακας ο φορολογούμενος υποβάλλει τα νόμιμα στοι−
χεία όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
για δαπάνες που πραγματοποίησε στην Ελλάδα, σε 
κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφονται το ονοματε−
πώνυμο, ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξε−
ων και το συνολικό ποσό αυτών και συνυποβάλλονται με 
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Όταν υποβάλλεται 
η δήλωση μέσω διαδικτύου τα δικαιολογητικά κρατού−
νται από το φορολογούμενο.

α) Διευκρινίζεται ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγη−
του ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται και οι πάσης 
φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρε−
σιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες 
εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης 
και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους 
στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδι−
οκτησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η ακόλουθη 
διαδικασία:

O διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα 
χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περί−
πτωση (ανάλογα με το ποιόν βαρύνει η δαπάνη αυτή), 
συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της 

πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των 
κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την 
κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το 
είδος της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της από−
δειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδει−
ξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς 
και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον 
κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα 
με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιο−
κτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Φωτοτυπία της 
συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από 
κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση , μαζί με 
τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο 
ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δα−
πάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτό−
τυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων 
δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της 
πολυκατοικίας.

β) Στις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολογήτου 
ποσού συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή 
υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβο−
λαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη 
αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρ−
θρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν 
στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου 
αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της 
πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται 
από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του 
συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει δαπάνη.

6. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ζητούν την εφαρμογή 
μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή τη μείωση των 
καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, 
υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογί−
ας εισοδήματος του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, 
δήλωση στην οποία εμφανίζονται ο αριθμός των εργα−
ζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα, καθώς 
και του μέσου όρου που προκύπτει, για κάθε μία από τις 
τρείς ή δύο, κατά περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. 
Στην ίδια δήλωση δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα 
που προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα 
της επιχείρησης.

7. Οι επιχειρήσεις που μειώνουν τα καθαρά τους κέρδη 
λόγω απασχόλησης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% 
και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 
του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 υποβάλουν α) κατάστα−
ση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο 
πάνω ατόμων που απασχόλησαν, β) φωτοαντίγραφο της 
γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται 
το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων και 
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να 
δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επι−
χείρησης απασχολούσαν τα πιο πάνω πρόσωπα και το 
χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους. 

8. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, δα−
σκάλους κλπ., ορίζεται το κατώτατο όριο αμοιβών που 
ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι κατώτατες αμοιβές μη οικόσιτου οικιακού προσω−
πικού προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ισχύουσα Εθνική Γενική ΣΣΕ και ορίζονται ως, ημερομί−
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σθιο (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 33,04 
ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο 
ποσό των 739,56 ευρώ.

Για το λοιπό προσωπικό ισχύουν τα κατώτατα όρια 
ημερομισθίων και μισθών επί των οποίων υπολογίζονται 
οι ασφαλιστικές εισφορές από τον αρμόδιο Ασφαλι−
στικό Φορέα. 

9. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχει−
ώδους και μέσης εκπαίδευσης, απαιτούνται οι αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών όπως ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.

10. Για τη μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης του άρθρου 16 του ΚΦΕ με βάση τα σκάφη ανα−
ψυχής ιδιωτικής χρήσης, αναγνωρίζεται η ακινησία αυτών 
και για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να 
συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, 
βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές 
χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας 
ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του 
έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχω−
ρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

11. Για τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης πε−
ριουσιακών στοιχείων του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., στην 
περίπτωση που αυτά αποκτώνται με επαναπατριζό−
μενα κεφάλαια του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 
58/23.4.2010), υποβάλλεται το λογιστικό παραστατικό 
της συναλλαγής – εισαγωγής των κεφαλαίων που εκδί−
δει η τράπεζα που διενεργεί την εισαγωγή όπως ορίζε−
ται με την 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Α.Υ.Ο.

Η Τράπεζα εκδίδει ένα παραστατικό το οποίο είναι 
μοναδικό. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ο ένας από 
τους συνδικαιούχους παίρνει το πρωτότυπο και οι λοιποί 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτού από τη Τράπεζα, 
ή από πρόσωπα και Υπηρεσίες που έχουν το δικαίωμα 
αυτό, στα οποία σημειώνουν ενυπόγραφα ποιος έχει πά−
ρει το πρωτότυπο και ποια είναι η Δ.Ο.Υ. του.

12. Για το συμψηφισμό κατά την εκκαθάριση της δή−
λωσης φορολογίας εισοδήματος, του ποσού του φόρου 
που έχει καταβληθεί από πλανόδιους λιανοπωλητές, 

λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές και παραγω−
γούς αγροτικών προϊόντων και αντιστοιχεί στο τμήμα 
της διαχειριστικής χρήσης στην οποία τηρήθηκαν για 
πρώτη φορά βιβλία του Κ.Β.Σ., απαιτείται το αποδεικτικό 
καταβολής του φόρου. 

13. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων 
ετών στην ίδια ΔΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια με−
ταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν 
απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υπο−
βληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία 
θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικον. έτους έχει 
συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, 
ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που ανα−
γράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το 
συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής 
ισχύος (π.χ. απόφαση υγειονομικής επιτροπής που ισχύει 
για τρία έτη), καλύπτει και το οικον. έτος 2011.

14. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλω−
σης δε συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.

Άρθρο 4

1. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορο−
λογίας εισοδήματος η επιστροφή του φόρου γίνεται 
από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

2. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από 
τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλω−
σης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής 
που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων 
δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο 
μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 12 Απριλίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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