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Ηλεκτρονικό υποβολό δηλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού ϋτουσ 2015
Ειςαγωγό

Τ

ο παρόν εγχειρίδιο χριςθσ ζχει ςαν ςκοπό να περιγράψει τισ οκόνεσ τθσ εφαρμογισ για τθν
θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων φορολογικοφ
ζτουσ 2015 και ειδικότερα του εντφπου Ε1. Θ οριςτικι υποβολι του εντφπου Ε1 προχποκζτει τθν
υποβολι των ςυνυποβαλλόμενων εντφπων Ε2, Ε3 και φορολογικισ αναμόρφωςθσ, όταν υπάρχει
υποχρζωςθ υποβολισ.

Εύςοδοσ ςτο ςύςτημα
Θ υποβολισ τθσ διλωςθσ Φ.Ε. γίνεται μζςω τθσ ςελίδασ https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/index.jsp
ι εναλλακτικά από τθν 1θ επιλογι ςτο www.gsis.gr «Υπθρεςίεσ προσ Πολίτεσ».
Για τθν υποβολι, ο υπόχρεοσ τθσ διλωςθσ πρζπει να διακζτει προςωπικοφσ κωδικοφσ ςτο TAXISnet,
δθλαδι να ζχει πραγματοποιιςει εγγραφι (πιςτοποίθςθ) ςτισ υπθρεςίεσ TAXISnet. Το ίδιο ιςχφει και για
τθ ςφηυγο ι το μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ςε περίπτωςθ που είναι επιτθδευματίασ προκειμζνου να
υποβάλει με τουσ προςωπικοφσ τθσ/του κωδικοφσ το ζντυπο Ε3 (υποχρεωτικι ςυνκικθ).

Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι

Στθν οκόνθ που εμφανίηεται ςτθ ςυνζχεια, ο υπόχρεοσ τθσ διλωςθσ ειςάγει τα ςτοιχεία με τα οποία ζχει
πιςτοποιθκεί ςτο TAXISnet, δθλαδι το όνομα του χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ.

Εικόνα 2: Οκόνθ πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι

Ρατϊντασ το «ΟΚ» ειςζρχεται ςτθν ειςαγωγικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ.
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Ιδθ από πζρυςι, κατ’ εφαρμογι του ν.4172/2013, ζχουμε τθν ζννοια του φορολογικοφ ζτουσ. Θ διλωςθ
που κα υποβλθκεί το 2016 αφορά τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το αμζςωσ προθγοφμενο φορολογικό
ζτοσ, δθλαδι το 2015.

Εικόνα 3: Ειςαγωγικι οκόνθ

Εφόςον κάποιοσ είναι πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet –πλθν τθσ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ τρζχοντοσ ζτουσ- μπορεί να εκτυπϊςει:
1. τισ Δθλϊςεισ Ε1 και τα Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα Φόρου Ειςοδιματοσ για τα οικ. ζτθ 2003 ζωσ
και 2013, τθν Ρράξθ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου για το οικ. ζτοσ 2014 και τθν Ρράξθ
Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου για τα φορολογικά ζτθ 2014, 2015 ανεξάρτθτα από τον τρόπο
υποβολισ (Δ.Ο.Υ. / Θλεκτρονικά).
2. τα Ζντυπα Ε2 & Ε3 που ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά για τα οικ. ζτθ 2006 ζωσ 2014 και για τα
φορολογικά ζτθ 2014, 2015.
Προςοχι! Οι εκτυπϊςεισ των εντφπων Ε1, Ε2 και Ε3 που υποβάλλονται θλεκτρονικά μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ ακριβι αντίγραφα, όταν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμου
1599/1986, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια των δθλωκζντων ςτοιχείων (ΦΕΚ 163Β/13-2-2006).

Αρχικό οθόνη υποδοχόσ
Θ αρχικι οκόνθ χωρίηεται ςτα παρακάτω μζρθ:

Εικόνα 4: Αρχικι οκόνθ υποδοχισ

1. ςτθν άνω μπάρα, για τθν πλοιγθςθ ςε άλλεσ εφαρμογζσ («Ο λογαριαςμόσ μου», «Εφαρμογζσ
TAXISnet», «Προςωποποιθμζνθ Πλθροφόρθςθ») ι τθν «Αποςφνδεςθ» από τθν εφαρμογι
υποβολισ δθλϊςεων Φ.Ε.Φ.Ρ.,
2. ςτο αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ, όπου υπάρχουν γενικζσ οδθγίεσ χριςθσ (που αφοροφν π.χ. ςτο
λογιςμικό που πρζπει να διακζτει ο προςωπικόσ υπολογιςτισ) κακϊσ και ςφνδεςμοσ για τισ
ςυχνζσ ερωτιςεισ - απαντιςεισ,
3. ςτο κάτω μζροσ, το οποίο είναι πλθροφοριακοφ χαρακτιρα και τζλοσ,
9
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4. ςτο άνω μζροσ το οποίο αποτελεί το βαςικό τμιμα για τθ διαχείριςθ δθλϊςεων και εντφπων
τρζχοντοσ ζτοσ ι παρελκόντων.
Προςοχι! ςτα ςθμεία 1 & 2 (βλ. Εικόνα 5: Στοιχεία χριςτθ και φορολογοφμενου) αναγράφονται τα
ςτοιχεία του προςϊπου που ζχει πραγματοποιιςει ςφνδεςθ ςτο TAXISnet (όπωσ εξουςιοδοτθμζνοσ
λογιςτισ) και του υπόχρεου τθσ διλωςθσ Φ.Ε. αντίςτοιχα.

Εικόνα 5: τοιχεία χριςτθ και φορολογοφμενου

Οθόνη χρόςιμων πληροφοριών
Μζςω αυτοφ του τμιματοσ οι φορολογοφμενοι δφνανται:

Εικόνα 6: Πλθροφοριακι οκόνθ

1. Να αποκθκεφςουν ι / και να εκτυπϊςουν κενά ζντυπα Ε1, Ε2 & Ε3,
2. Να ενθμερωκοφν για τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν που ζχει λάβει θ Δ.ΘΛΕ.Δ. για αυτοφσ από τα
αςφαλιςτικά ταμεία – φορείσ – εργοδότεσ, εφόςον ζχουν επιβεβαιϊςει τα ςτοιχεία τουσ (βλ.
Οκόνθ επιβεβαίωςθσ ςτοιχείων),
3. Να δουν και να αποκθκεφςουν ςτον υπολογιςτι τουσ το φορολογικό οδθγό για τισ φετινζσ
δθλϊςεισ (οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ – αναλυτικζσ επεξθγιςεισ πινάκων και κωδικϊν),
4. Να δουν και να αποκθκεφςουν ςτον υπολογιςτι τουσ αυτζσ τισ οδθγίεσ χριςθσ, και τζλοσ
5. Να αξιολογιςουν τθν εφαρμογι υποβολισ δθλϊςεων κακϊσ και να καταγράψουν τισ προτάςεισ
τουσ για βελτιϊςεισ τθσ εφαρμογισ, πατϊντασ πάνω ςτο «Αξιολόγθςθ - Προτάςεισ».
Επιλογή «Αξιολόγηςη - Προτάςεισ»
Προςοχι! Στθν οκόνθ αυτι πρζπει να γράφονται γενικά ςχόλια
βελτιϊςεων και όχι ερωτιςεισ πραγματικϊν περιπτϊςεων.

και προτάςεισ διορκϊςεων –

Αρκετζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει διαμζςου των ετϊν ι κατά τθ διάρκεια των υποβολϊν προζρχονται από
προτάςεισ φορολογουμζνων, όπωσ:
10
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07.06.2011:
Βρίςκομαι ςτο εξωτερικό και το εκκακαριςτικό που εκτφπωςα δεν ζχει κωδικό
θλεκτρονικισ πλθρωμισ. Τι μπορώ να κάνω;

19.05.2012:
Να κάνουμε αντιγραφι από τον προθγοφμενο χρόνο γιατί πολλζσ φορζσ
επαναλαμβάνονται τα ίδια ακίνθτα και μιςκωτζσ.

11.04.2013:
Θα ιταν επικυμθτό να υπιρχαν κι άλλεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ
πολίτεσ, όπωσ τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ, κατάκεςθ ενοικιαςτθρίου, κ.λπ.

06.05.2014:
Πιο απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ. Απλζσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ.

10.07.2015:
Θα ικελα να μπορώ να πλθρώνω τισ οφειλζσ μου on line μζςω του ιςτοτόπου
TAXISnet. Ευχαριςτώ.
…

Εικόνα 7: Οκόνθ για αξιολόγθςθ & προτάςεισ

Οθόνη διαχεύριςησ δηλώςεων (Βαςικό μενού)
Θ οκόνθ που ακολουκεί είναι θ βαςικι για τθ διαχείριςθ των δθλϊςεων Ε1 και των ςυνυποβαλλόμενων
εντφπων, τόςο για το υπόχρεο όςο και για τθ ςφηυγο ι το μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.

Εικόνα 8: Οκόνθ διαχείριςθσ δθλϊςεων

11

Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2015 | Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

Εμφανίηει πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ των εντφπων (όπωσ προςωρινι αποκικευςθ – θμερομθνία και
ϊρα). Στθν Εικόνα 8: Οκόνθ διαχείριςθσ δθλώςεων, ο ςυγκεκριμζνοσ φορολογοφμενοσ ζχει προςωρινά
αποκθκεφςει τθ διλωςι του (ζντυπο Ε1) ςτισ 5/4/2016 ϊρα 17:11, ενϊ λίγο νωρίτερα είχε διαχειριςτεί και
αποκθκεφςει προςωρινά το ζντυπο Ε2.
Από αυτιν τθν οκόνθ και με τθν προχπόκεςθ τθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ διλωςθσ Ε1 και των
ςυνυποβαλλόμενων εντφπων ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται, εκτυπϊνονται (ενϊ παράλλθλα
ενεργοποιοφνται τα αντίςτοιχα πλικτρα):
(α) θ υποβλθκείςα διλωςθ Ε1 κακϊσ και τα ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα Ε2 και Ε3 του υπόχρεου ι/και τθσ
ςυηφγου ι του μζρουσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και
(β) θ πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου φορολογικοφ ζτουσ 2015, θ οποία περιζχει και τθν
ειδοποίθςθ πλθρωμισ ι επιςτροφισ φόρου.
Προςοχι! Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο θ οριςτικοποιθμζνθ διλωςθ οδθγθκεί για ζλεγχο,
είναι δυνατι θ εκτφπωςθ μόνο των εντφπων, που αναφζρονται ςτο (α).

Εικόνα 9: Εκτυπϊςεισ διλωςθσ, ςυνυποβαλλόμενων εντφπων και πράξθσ Δ.Π.Φ.

Πλεσ οι εκτυπϊςεισ παράγονται ςε *.pdf αρχεία και δφναται να αποκθκευτοφν ςτον υπολογιςτι και ςτο
προςωπικό αρχείο των φορολογουμζνων.
Επιπλζον, μζςω αυτισ τθσ οκόνθσ, δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα ςτο φορολογοφμενο να μεταβεί ςε
προγενζςτερα ζτθ υποβολισ και να δει τθν αντίςτοιχθ εικόνα των δθλϊςεϊν του, είτε αυτζσ ζχουν
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υποβλθκεί θλεκτρονικά είτε ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Δ.Ο.Υ. (βλ. Εικόνα 10: Πρόςβαςθ ςε δθλώςεισ
προθγοφμενων ετών).

Εικόνα 10: Πρόςβαςθ ςε δθλϊςεισ προθγοφμενων ετϊν

Στθν παραπάνω εικόνα ο φορολογοφμενοσ ζχει μεταβεί ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ που
υποβλικθκε το 2012 (ςτισ 24/6/2012 ϊρα 14:12). Μπορεί να τυπϊςει τα ζντυπα Ε1 & Ε2 ςε μορφι pdf ι
html κακϊσ και το εκκακαριςτικό ςθμείωμα ςε pdf.

Έξοδοσ από το ςύςτημα
Για τθν ζξοδο από το ςφςτθμα αρκεί να πατθκεί το πλικτρο τθσ αποςφνδεςθσ, ςτθν επάνω δεξιά γωνία
(άνω μπάρα) τθσ αρχικισ οκόνθσ υποδοχισ και να επιβεβαιωκεί θ ενζργεια αυτι.

Εικόνα 11: Ζξοδοσ από το ςφςτθμα

Προςοχι! Είναι ςθμαντικό, θ ζξοδοσ από τθν εφαρμογι να γίνεται με ορκό τρόπο και όχι κλείνοντασ το
«παράκυρο».
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Έντυπο Ε1
Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε1

Τ

ο ζντυπο Ε1 τθ φετινι χρονιά ζχει δομι αντίςτοιχθ του περςινοφ. Ζχει ιδθ καταργθκεί από πζρυςι
το «Ειδικό Ενθμερωτικό Δελτίο» για ειςοδιματα αξιωματικϊν και θμεδαποφ κατϊτερου
πλθρϊματοσ εμπορικοφ ναυτικοφ και τα ειςοδιματα αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτο βαςικό ζντυπο
Ε1 (Ριν. 4Β), ενϊ ειδικά για φζτοσ δεν ςυμπλθρϊνονται οι δαπάνεσ αγοράσ αγακϊν και παροχισ
υπθρεςιϊν (Ριν. 7, κωδ. 049). Το ζντυπο Ε1 αποτελείται από 10 βαςικοφσ πίνακεσ και επιμζρουσ
υποπίνακεσ:
ΠΙΝΑΚΑ
Πίνακασ 1:
Πίνακασ 2:
Πίνακασ 3:
Πίνακασ 4:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
Στοιχεία φορολογοφμενου
Πλθροφοριακά ςτοιχεία
Μείωςθ φόρου λόγω αναπθρίασ
Φορολογοφμενα ειςοδιματα και μειώςεισ
Α Ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ – Παρακρατθκζντεσ φόροι και μειώςεισ
Β Ειςοδιματα αξιωματικών και κατώτερου πλθρώματοσ εμπορικοφ ναυτικοφ
Γ1 Ειςόδθμα από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
Γ2 Ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
Δ1 Μερίςματα, Τόκοι, Δικαιώματα
Δ2 Ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία
Ε Ειςόδθμα από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου
Πίνακασ 5:
Προςδιοριςμόσ ετιςιασ αντικειμενικισ δαπάνθσ
Πίνακασ 6:
Πρόςκετα πλθροφοριακά ςτοιχεία – Ποςά που μειώνουν τθν ετιςια δαπάνθ
Πίνακασ 7:
Ποςά δαπανών που αφαιροφνται από το ςυνολικό ειςόδθμα ι από το φόρο
Πίνακασ 8:
Στοιχεία εξαρτώμενων μελών φορολογουμζνων
Πίνακασ 9:
Στοιχεία από το φάκελο του φορολογοφμενου
Πίνακασ 10:
Στοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ

Οθόνη επιβεβαύωςησ ςτοιχεύων
Κατά τθν 1θ είςοδο (ςτθ διάρκεια υποβολισ δθλϊςεων) ςε ζνα από τα ζντυπα Ε1, Ε2, ι Ε3 ο υπόχρεοσ ι θ
ςφηυγοσ /μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ πρζπει να ελζγξει – διορκϊςει – ςυμπλθρϊςει και τελικά να
επιβεβαιϊςει τα προςωπικά ςτοιχεία τουσ.

Εικόνα 12: Οκόνθ επιβεβαίωςθσ ςτοιχείων
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Τα ςτοιχεία που πρζπει απαραίτθτα να ελζγχονται ι ςυμπλθρϊνονται είναι:
i. θ Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου,
ii. τα ονοματεπϊνυμα, ςτοιχεία ταυτότθτασ υπόχρεου και ςυηφγου/Μ.Σ.Σ. (ςε περίπτωςθ εγγάμων ι
μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ), θμερομθνίεσ γζννθςθσ (ςθμείο 3),
iii. ο Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ - Α.Μ.Κ.Α. (ςθμείο 2) με εξαίρεςθ κάποιεσ
περιπτϊςεισ (βλ. Εικόνα 12: Οκόνθ επιβεβαίωςθσ ςτοιχείων).
iv. ςθμαντικι είναι θ ςυμπλιρωςθ ενεργοφ λογαριαςμοφ e-mail (ςθμείο 1).
Οι ςφηυγοι, κατά τθ διάρκεια του γάμου υποχρεοφνται να υποβάλλουν κοινι διλωςθ, ενϊ υποβάλλουν
χωριςτι διλωςθ εφόςον ζχει διακοπεί θ ζγγαμθ ςυμβίωςθ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ. Σε
περίπτωςθ μεταβολισ τθσ οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρζπει οι φορολογοφμενοι πρϊτα να
ενθμερϊςουν το τμιμα Μθτρϊου τθσ Δ.Ο.Υ. και ςτθ ςυνζχεια να υποβάλουν τθ διλωςθ Φ.Ε.Φ.Ρ.
Τα φυςικά πρόςωπα που ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, δφνανται να υποβάλλουν κοινι διλωςθ
εφόςον ενθμερϊςουν το μθτρϊο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ.
Εφόςον όλα τα ςτοιχεία ζχουν ςυμπλθρωκεί ορκά ο υπόχρεοσ ι θ ςφηυγοσ/Μ.Σ.Σ. επιβεβαιϊνουν τα
ςτοιχεία πατϊντασ το αντίςτοιχο πλικτρο «Επιβεβαίωςθ» ςτο άνω αριςτερό ςθμείο τθσ οκόνθσ.
Οθόνη καταχώριςησ δόλωςησ
Θ οκόνθ καταχϊριςθσ χωρίηεται ςε δφο (2) λειτουργικά τμιματα:

Εικόνα 13: Λειτουργίεσ οκόνθσ καταχϊριςθσ εντφπου Ε1

1. Στο άνω μζροσ, το οποίο περιλαμβάνει:
a. τισ επιλογζσ του χριςτθ κατά τθ διάρκεια διαχείριςθσ τθσ διλωςθσ, δθλαδι:
i. «Προςωρινι Αποκικευςθ Διλωςθσ», προτείνεται να γίνεται ςε τακτά διαςτιματα.
ii. «Επιςτροφι ςτο Μενοφ», προκειμζνου θ διλωςθ να ολοκλθρωκεί ςε φςτερο
χρόνο. Με τθν επιλογι αυτι, όλα τα καταχωρθμζνα ςτοιχεία ςτθ διλωςθ
αποκθκεφονται.
iii. «Συνζχεια Υποβολισ», επιλζγεται μόνο εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ
τθσ διλωςθσ και των ςυνυποβαλλόμενων με αυτιν για τον υπόχρεο ι / και τθ
ςφηυγο/Μ.Σ.Σ. εντφπων, εφόςον απαιτοφνται.
b. τον πίνακα των μθνυμάτων, ςτον οποίο εμφανίηονται ανάλογα με τισ ενζργειεσ του
χριςτθ τα κατάλλθλα κάκε φορά μθνφματα (όπωσ αυτά που αφοροφν ςε μθ ορκι
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ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ – ςυνδυαςμό κωδικϊν αρικμϊν (validation), ςτθν περίπτωςθ
που ο χριςτθσ επιλζξει «Συνζχεια Υποβολισ»).
2. Στο κάτω μζροσ, το οποίο περιλαμβάνει:
a. τθ μπάρα πλοιγθςθσ μεταξφ των πινάκων. Από αυτι τθν επιλογι ο χριςτθσ μπορεί να
μεταβαίνει μεταξφ των δζκα (10) πινάκων και των επιμζρουσ του πίνακα 4 ςτουσ οποίουσ
χωρίηεται το ζντυπο, πατϊντασ επάνω ςτθν ετικζτα του εκάςτοτε πίνακα.

Εικόνα 14: Πλοιγθςθ μεταξφ των πινάκων του εντφπου Ε1

b. το «ςϊμα» τθσ διλωςθσ Ε1 και κα αναλυκεί παρακάτω.

Περιγραφό λειτουργικότητασ οθόνησ ςυμπλόρωςησ ςτοιχεύων εντύπου Ε1
Περιγραφό κωδικών και βοόθεια
Στουσ περιςςότερουσ βαςικοφσ πίνακεσ ι κωδικοφσ αρικμοφσ (φπαρξθ ςυνδζςμου – υπογράμμιςθ
κωδικοφ) τθσ διλωςθσ εμφανίηεται θ αντίςτοιχθ περιγραφι εάν «πατιςουμε» επάνω ςτον κωδικό. Για
παράδειγμα πατϊντασ ςτο ςφνδεςμο του κωδ. 211 (βλ. παρακάτω εικόνα) εμφανίηεται θ περιγραφι του.

Εικόνα 15: Περιγραφι κωδικϊν αρικμϊν εντφπου Ε1

Αντίςτοιχα «πατϊντασ» επάνω για παράδειγμα ςτον πίνακα 7 (φπαρξθ ςυνδζςμου),

Εικόνα 16: Περιγραφι πίνακα του εντφπου Ε1 και των πεδίων του
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 εμφανίηονται επεξθγιςεισ για τον πίνακα αυτό κακϊσ και οι περιγραφζσ, μζςω ςυνδζςμων, για το
ςφνολο των πεδίων του πίνακα (βλ. Εικόνα 16: Περιγραφι πίνακα του εντφπου Ε1 και των πεδίων του).
Σε κωδικοφσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει υπογράμμιςθ, όπωσ ςτθν ζνδειξθ –check box- τθσ
μονοκατοικίασ (κωδ. 240) δεν παρζχονται περαιτζρω επεξθγιςεισ.
Λειτουργικότητα κωδικών και χρωματιςμού
Ραρατίκεται παρακάτω θ λειτουργικότθτα των πεδίων των κωδικϊν αρικμϊν τθσ διλωςθσ και των
χρωματιςμϊν τουσ, ανάλογα με τθν προζλευςθ και τον τρόπο ςυμπλιρωςισ τουσ:

Εικόνα 17: Χρωματιςμοί των προσ ςυμπλιρωςθ πεδίων

1.

Πορτοκαλί χρώμα: Ο κωδικόσ αρικμόσ ςυμπλθρϊνεται από τθν υπθρεςία
(Δ.ΘΛΕ.Δ.) ςφμφωνα με ςτοιχεία που ζχουν αποςτείλει οι αρμόδιοι φορείσ κατ’ εφαρμογι νόμων
ι αποφάςεων (όπωσ αποδοχζσ μιςκϊν και ςυντάξεων) ι από ςτοιχεία που τθροφνται ςτα
θλεκτρονικά αρχεία τθσ Δ.ΘΛΕ.Δ. Ρρόςκετα αναφζρουμε ότι ςε περιπτϊςεισ κωδικϊν των
υποπινάκων 4Α & 4Β όπου αυτοί είναι προςυμπλθρωμζνοι (ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία,
ςυντάξεισ και παρακρατθκζντεσ) με το «πάτθμα» ςτο πεδίο εμφανίηεται αναλυτικόσ πίνακασ με τθ
διακζςιμθ πλθροφορία.

2.

Κίτρινο χρώμα: Ο κωδικόσ αρικμόσ παραπζμπει ςε πίνακα (ο οποίοσ μετά τθ
ςυμπλιρωςι του μεταφζρεται ςτθ διλωςθ) και «πατϊντασ» ςε αυτόν τον κωδικό, ανοίγει
αναδυόμενο παράκυρο για τθ διαχείριςθ των αντίςτοιχων πλθροφοριϊν. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
είτε καταχωροφνται εκ νζου από το χριςτθ, είτε επικαιροποιοφνται (ειςαγωγι – μεταβολι –
διαγραφι), όπωσ αυτό ςυμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ ακινιτων όπου το περιεχόμενο του πίνακα
προζρχεται είτε από τθ διλωςθ Φ.Ε. τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ είτε από τα ζντυπα Ε9
(περιουςιακι εικόνα 1/1/2016) υπόχρεου ι / και ςυηφγου/Μ.Σ.Σ.

3.

Ροζ χρώμα: Ο κωδικόσ αυτόσ αφορά πεδία του πίνακα 4Δ2, δθλαδι ειςόδθμα από
ακίνθτθ περιουςία. Ρροκφπτει από διαλειτουργικότθτα των εντφπων Ε1 & Ε2 και ςυμπλθρϊνεται
αυτόματα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει ιδθ ςυμπλθρωκεί και υποβλθκεί το ζντυπο Ε2, εφόςον
υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ.

Επίςθσ, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι:
i.

ςυμπλθρϊνονται με ζνα απλό «κλικ» (βλ. Εικόνα 18: Κωδικοί αρικμοί τςεκαρίςματοσ), όπωσ οι
περιςςότεροι κωδικοί του πίνακα 2, ι
ii. ςυμπλθρϊνονται αυτόματα μζςω πίνακα (κωδ. 015-016) και δείχνουν ωσ ανενεργοί ι
iii. είναι ανενεργοί (κωδ. 023-024 ι 049 για τθ δαπάνθ αγοράσ αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν).
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Εικόνα 18: Κωδικοί αρικμοί τςεκαρίςματοσ

Οι κωδικοί 003-004 (πλικοσ τζκνων) του πίνακα 8 ςυμπλθρϊνονται αυτόματα μόλισ ςυμπλθρωκοφν τα
αναλυτικά ςτοιχεία των εξαρτϊμενων τζκνων. Ο κωδικόσ 901 (προκαταβολι προθγοφμενου ζτουσ –
πίνακασ 9) ανακτάται από τθν υπθρεςία κατά τθν εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ.
Τζλοσ, πεδία που εμφανίηονται με «κόκκινεσ» επιςθμάνςεισ, προκφπτουν από «ςυντακτικά» λάκθ ςτθ
διλωςθ πριν τθν υποβολι και τα οποία επιλφονται με γνϊμονα τον πίνακα μθνυμάτων ςτο άνω μζροσ τθσ
οκόνθσ.

Εικόνα 19: Μινυμα λάκουσ κατά τθν υποβολι

Αναδυόμενο παρϊθυρο προςυμπληρωμϋνων κωδικών – Βεβαιώςεισ αποδοχών
Πίνακεσ 4.Α, 4.Β, 4.Γ2, 6
Παρϊθυρο ειςοδημϊτων από μιςθωτό εργαςύα, ςυντϊξεισ, ναυτικών, επιχειρηματικό
δραςτηριότητα και παρακρατηθϋντεσ φόροι – ποςϊ μεύωςησ ετόςιασ δαπϊνησ
Οι κωδικοί που προςυμπλθρϊνονται («πορτοκαλί» χρϊμα) είναι:
Ρίν. 4.Α
Ρίν. 4.Β
Ρίν. 4.Γ2
Ρίν. 6

301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394
255-256, 257-258
403-404, 601-602, 605-606
335-336, 613-614, 617-618, 619-620, 661-662

Το εν λόγω παράκυρο ειςοδθμάτων (βλ. Εικόνα 20: Στοιχεία βεβαίωςθσ αποδοχών) εμφανίηεται με το
πάτθμα ςε οποιοδιποτε προςυμπλθρωμζνο πεδίο («πορτοκαλί» πεδίο με ποςό).
Θ προςυμπλιρωςθ ζχει γίνει με βάςθ τα αρχεία τθσ Υπθρεςίασ όπωσ αυτά προζκυψαν από τθν
επεξεργαςία των θλεκτρονικά υποβλθκειςϊν βεβαιϊςεων αποδοχϊν ι ςυντάξεων ι αμοιβϊν από
εργοδότεσ και φορείσ, βάςει τθσ ΡΟΛ 1274/30.12.2015 και δεν υπάρχει καμία δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ,
τροποποίθςθσ ι διαγραφισ από το φορολογοφμενο, πλθν τθσ περίπτωςθσ διαγραφισ αποδοχϊν από
ςφνταξθ (βλ. τελευταία ςτιλθ ςτθν Εικόνα 20: Στοιχεία βεβαίωςθσ αποδοχών) ςε περίπτωςθ που αυτά δεν
είναι τα ορκά. Εάν υπάρχει διαφωνία με τα αναγραφόμενα ποςά επικοινωνεί ο φορολογοφμενοσ με τον
εργοδότθ ι φορζα και ςε περίπτωςθ διαπιςτωμζνθσ λανκαςμζνθσ υποβολισ, κα πρζπει ο εργοδότθσ ι
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φορζασ να υποβάλει θλεκτρονικά, το ςωςτό αρχείο εκ νζου. Μόλισ ο εργοδότθσ υποβάλει νζο αρχείο, τότε
οι αντίςτοιχοι κωδικοί αρικμοί ςυμπλθρϊνονται άμεςα.

Εικόνα 20: τοιχεία βεβαίωςθσ αποδοχϊν

Εάν ο εργοδότθσ δεν ζχει υποβάλει θλεκτρονικά τθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςυντάξεων ι αμοιβϊν, τότε κα
πρζπει να ςυμπλθρωκοφν οι κωδικοί τθσ διλωςθσ που αφοροφν ειςοδιματα και παρακράτθςθ φόρου για
τα οποία δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ εφόςον ζχει χορθγθκεί χειρόγραφθ βεβαίωςθ. Στθν
περίπτωςθ αυτι κα κλθκεί ο φορολογοφμενοσ να ςτείλει ςτθ Δ.ΘΛΕ.Δ. τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ.
Τα αναδρομικά που εμφανίηονται ςτο εν λόγω παράδειγμα (βλ. Εικόνα 20: Στοιχεία βεβαίωςθσ αποδοχών)
δθλϊνονται με τροποποιθτικι διλωςθ ςτθ Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό ζτοσ 2014.
Προςοχι! Σε περίπτωςθ που ζχουν προςυμπλθρωκεί ειςοδιματα από μιςκοφσ ι / και ςυντάξεισ ςτουσ
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του πίνακα 4Α και ςτθ ςυνζχεια τςεκαριςτοφν από το φορολογοφμενο οι κωδικοί
αρικμοί 905-906 ι 913-914 που αφοροφν αναπθρία από 80% και άνω, τότε τα ποςά αυτά μεταφζρονται
αυτόματα από τον πίνακα 4Α ςτον πίνακα 6 και ςτουσ κωδικοφσ 617-618 ι 619-620 αντίςτοιχα.
Αναδυόμενα παρϊθυρα με ενημερωτικϊ ςτοιχεύα μη προςυμπληρωμϋνα
Για ενθμζρωςθ υπόχρεου ι / και ςυηφγου/Μ.Σ.Σ. εμφανίηονται ςτθ διλωςθ ςτοιχεία τόκων προ φόρου
θμεδαπισ προζλευςθσ (κωδ. 667-668 πίν. 4.Δ1) και τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ δανείων (κωδ. 727-728
πίν. 5) όπωσ αυτά διατζκθκαν ςτθ Δ.ΘΛΕ.Δ. από τα πιςτωτικά ιδρφματα, κατ’ εφαρμογι τθσ ΡΟΛ
1033/2014.

Εικόνα 21: Μετάβαςθ ςε πλθροφορίεσ τόκων και δανείων
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Πίνακασ 4.Δ1
Παρϊθυρο τόκων ημεδαπόσ προϋλευςησ
Στο παράκυρο αυτό εμφανίηονται οι τόκοι του υπόχρεου ι / και τθσ ςυηφγου. Το ςυγκεκριμζνο
παράδειγμα ςτον παρακάτω πίνακα αφορά ςε άγαμο οπότε δεν εμφανίηεται ςφηυγοσ/Μ.Σ.Σ.

Εικόνα 22: Πλθροφορίεσ τόκων θμεδαπισ προζλευςθσ

Τα ςτοιχεία που εμφανίηονται ανά λογαριαςμό είναι τα 2 τελευταία ψθφία του ΙΒΑΝ, το πιςτωτικό
ίδρυμα, το ποςό των τόκων προ φόρων, ο φόροσ που παρακρατικθκε κακϊσ και θ ζνδειξθ (check box) του
1ου δικαιοφχου του λογαριαςμοφ. Στθν τελευταία γραμμι ακροίηονται τα δφο εμφανιηόμενα ποςά.
Προςοχι! Σε περίπτωςθ που δεν εμφανίηεται κάποιοσ λογαριαςμόσ, ενδεχόμενα δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ο
Α.Φ.Μ. ςτα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο πιςτωτικό ίδρυμα για το λογαριαςμό του δικαιοφχου και θ
πλθροφορία πρζπει να αναηθτθκεί αρμοδίωσ.
Πίνακασ 5.2
Παρϊθυρο τοκοχρεολυτικόσ απόςβεςησ δανεύων

Εικόνα 23: Πλθροφορίεσ τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ δανείων

Εμφανίηονται τα ςτοιχεία δανείων για τον υπόχρεο ι / και τθ ςφηυγο/Μ.Σ.Σ. Σε περίπτωςθ που το δάνειο
είναι κοινό μεταξφ εγγάμων/μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ςτθ ςτιλθ των ςυμβαλλόμενων εμφανίηεται το
ηευγάρι των Α.Φ.Μ. υπόχρεου και ςυηφγου/Μ.Σ.Σ.
Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα (βλ. Εικόνα 23: Πλθροφορίεσ τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ δανείων), θ
ςφηυγοσ/Μ.Σ.Σ. κατζβαλε ποςό 4.612,11 € για ςτεγαςτικό δάνειο που χορθγικθκε ςτισ 21.6.2002, ενϊ ο
υπόχρεοσ κατζβαλε 227,84 € για καταναλωτικό δάνειο που του χορθγικθκε ςτισ 31.3.2012. Επιπλζον,
κατζβαλαν 1.570 € για καταναλωτικό δάνειο που ζχουν ςυνάψει από κοινοφ ςτισ 20.4.2011.
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Αναδυόμενα παρϊθυρα με αλληλεπύδραςη
Αναδυόμενα με αλλθλεπίδραςθ νοοφνται τα παράκυρα που εμφανίηονται μετά το «κλικ» ςε «κίτρινο»
πεδίο και ο χριςτθσ δφναται να επεμβαίνει ϊςτε να μεταβάλλει τισ εμφανιηόμενεσ εγγραφζσ, να τισ
διαγράφει ι να ειςάγει νζεσ.
Σθμαντικι είναι θ λειτουργικότθτα των παρακάτω πλικτρων (buttons):
α) ςε επίπεδο παραιφρου
Ανοίγει για καταχϊριςθ μία νζα γραμμι για τθν ειςαγωγι εγγραφισ
(ακινιτου, οχιματοσ, εξαρτϊμενου τζκνου, κ.λπ.).
Επιςτρζφει πίςω ςτθ διλωςθ (κλείςιμο παρακφρου) χωρίσ να μεταφζρει
αλλαγζσ. Αναιρεί δθλαδι όλεσ τισ αλλαγζσ που ζγιναν.
Μεταφζρει ςτθ διλωςθ τθν τρζχουςα εικόνα του παρακφρου με όλεσ τισ
εγγραφζσ και τισ πικανζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει.
β) ςε επίπεδο γραμμθσ / εγγραφθσ
Χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊριςθ νζασ εγγραφισ ι τθν επικφρωςι τθσ.
Χρθςιμοποιείται για τθν ακφρωςθ μεταβολισ εγγραφισ ι τθ διαγραφι τθσ.
Πίνακασ 2
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών 015-016
Οι κωδικοί αυτοί (check box) για υπόχρεο ι / και ςφηυγο/Μ.Σ.Σ. ςυμπλθρϊνονται μζςω του παρακάτω
παρακφρου, το οποίο εμφανίηεται μετά από «κλικ» ςτθν ζνδειξθ «πατιςτε ΕΔΩ». Από τθν αναδυόμενθ
λίςτα πρζπει να επιλεγεί το ονοματεπϊνυμο του ενόσ εκ των δφο και ςτθ ςυνζχεια θ κατθγορία ςτθν
οποία ανικει (Αλλοδαπόσ διπλωματικόσ ι προξενικόσ εκπρόςωποσ κ.λπ. ι Εργαηόμενοσ ςε κεςμικό
όργανο τθσ Ε.Ε. ι Διεκνοφσ Οργανιςμοφ).
Στθ ςυνζχεια, με τθν επιλογι «Καταχώριςθ εγγραφισ» για τθν επικφρωςθ και «Μεταφορά ςτθ Διλωςθ», ο
αντίςτοιχοσ κωδικόσ ζχει «τςεκαριςτεί».

Εικόνα 24: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 015-016

Σε περίπτωςθ μθ ορκισ καταχϊριςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ καταχϊριςθσ πρζπει να γίνει «Διαγραφι» τθσ
εγγραφισ και ςτθ ςυνζχεια «Καταχώριςθ» για τθ διόρκωςθ ςτο ορκό. Στθ ςυνζχεια επαναλαμβάνονται τα
προαναφερόμενα βιματα για τθ μεταφορά τθσ ζνδειξθσ ςτθ διλωςθ.
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Πίνακασ 4.Α
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών 351-352
Συμπλθρϊνονται οι ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ που αποδίδονται
από τον ίδιο τον αςφαλιςμζνο. Οι διακζςιμεσ τιμζσ για το πεδίο «ΤΑΜΕΙΟ» είναι: (α) ΝΑΤ, (β) Λοιποί
αςφαλιςτικοί φορείσ και (γ) Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ αμοιβϊν μελϊν Δ.Σ.

Εικόνα 25: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 351-352

Στθν τελευταία γραμμι του πίνακα ακροίηονται ανά φορολογοφμενο τα ποςά προκειμζνου να
μεταφερκοφν κατά αντιςτοιχία ςτουσ κωδικοφσ αρικμοφσ τθσ διλωςθσ που αφοροφν.
Πίνακασ 4.Γ2
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών 409-410
Συμπλθρϊνονται αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ανά φορζα ι εργοδότθ για τα ακακάριςτα ζςοδα από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αφοροφν ςε μθ επιτθδευματίεσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει
θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ.

Εικόνα 26: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 409-410

Αφοφ ςυμπλθρωκοφν τα ςυνολικά ποςά για κάκε κωδικό αρικμό, μεταφζρονται ςτθ διλωςθ.
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Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών 427-428
Συμπλθρϊνονται κατά αντίςτοιχο τρόπο τα ακακάριςτα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (παρ. 3
άρκρ. 21 Κ.Φ.Ε.). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ αναγραφι του Α.Φ.Μ. του αντιςυμβαλλόμενου ςε κάκε
εγγραφι.

Εικόνα 27: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 427-428

Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών 611-612
Συμπλθρϊνονται όλοι οι φόροι για τον υπόχρεο ι / και τθ ςφηυγο και μόνο για αυτοφσ για τουσ οποίουσ
δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ.

Εικόνα 28: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 611-612

Πίνακασ 4.Δ1
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών 683-684
Με τθ βοικεια αυτοφ του παρακφρου, ςυμπλθρϊνεται ο φόροσ που παρακρατικθκε ςτθν αλλοδαπι ςτα
ειςοδιματα (διακριτά για μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα) από αλλοδαπι που ζχει δικαίωμα
φορολόγθςθσ και θ Ελλάδα.

Εικόνα 29: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 683-684
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Πίνακασ 5
Παρϊθυρο για ιδιοκατοικούμενεσ ό μιςθωμϋνεσ ό δωρεϊν παραχωρημϋνεσ κατοικύεσ
Ρατϊντασ επάνω ςτα «κίτρινα» πεδία του πίνακα 5 που αφοροφν ςτα ςτοιχεία ακινιτων εμφανίηεται
παράκυρο διαλόγου για τθν προζλευςθ των ακινιτων που κα προςυμπλθρωκοφν, δθλαδι είτε από το
ζντυπο Ε9, είτε από τθν περςινι διλωςθ Φ.Ε.

Εικόνα 30: Παράκυρο διαλόγου για τα ςτοιχεία ακινιτων

Μετά τθν επιλογι από το φορολογοφμενο ανοίγει και είναι διακζςιμο για διαχείριςθ το αντίςτοιχο
παράκυρο. Μετά το πζρασ αυτισ τθσ διαχείριςθσ, το ςφνολο των κωδικϊν αρικμϊν του πίνακα 5.1α και
5.1β «γεμίηει» τουσ αντίςτοιχουσ τθσ διλωςθσ (Διευκφνςεισ ακινιτων, παροχζσ Δ.Ε.Θ., ενδείξεισ
κατοικιϊν, επιφάνειεσ, ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ, μινεσ ιδιοκατοίκθςθσ, κ.α.).

Εικόνα 31: υμπλιρωςθ πίνακα ιδιοκατοίκθςθσ

Σε κάκε περίπτωςθ, το ςυγκεκριμζνο παράκυρο διαχείριςθσ για τθ ςυμπλιρωςθ κφριασ, πρϊτθσ και
δεφτερθσ δευτερεφουςασ κατοικίασ δφναται να αρχικοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ με
βάςθ τθν «Εικόνα Ε9» ι τθν «Εικόνα περςινισ Διλωςθσ» πατϊντασ τα αντίςτοιχα πλικτρα.

Εικόνα 32: Αρχικοποίθςθ πίνακα 5.1.α με βάςθ το Ε9 ι τθν περςινι διλωςθ Ε1

24

Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2015 | Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

Υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγισ των περιγραφικϊν ςτοιχείων των ακινιτων που εμφανίηονται ςτον
πίνακα, προκειμζνου να μεταφερκοφν τα ςωςτά ςτοιχεία ςτθ διλωςθ. Οι αλλαγζσ αυτζσ, αφοροφν
αποκλειςτικά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ Ε1 και δεν επθρεάηουν τθν περιουςιακι εικόνα τθν
01/01/2016 του υπόχρεου ι ςυηφγου/Μ.Σ.Σ..
Εάν ζνα ακίνθτο δεν περιλαμβάνεται ςτα εμφανιηόμενα ςε αυτό το παράκυρο και αποτελεί κφρια, πρϊτθ
ι δεφτερθ δευτερεφουςα κατοικία, τότε ςυμπλθρϊνεται από το φορολογοφμενο με τθ χριςθ του
πλικτρου «Ειςαγωγι Νζου Ακινιτου».
Ρλθροφορίεσ και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του πίνακα 5.1.α μζςω του παρακφρου ςυμπλιρωςθσ
παρζχονται ςτο ςφνδεςμο του παρακφρου «Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ».

Εικόνα 33: Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ πίνακα 5.1.α

Είναι ςθμαντικό να ςυμπλθρωκοφν ορκά τα «τετράγωνα τςεκαρίςματοσ» ςτισ τζςςερισ τελευταίεσ ςτιλεσ,
ϊςτε κατά τθ μεταφορά ςτθ διλωςθ να αντιςτοιχθκοφν οι κωδικοί ανά κατοικία (κφρια, 1 θ δευτ., 2θ δευτ.
και λοιπζσ). Μόνο τα χαρακτθριςκζντα ακίνθτα μεταφζρονται ςτον πίνακα τθσ ιδιοκατοίκθςθσ.

Εικόνα 34: Χαρακτθριςμόσ κατοικιϊν πίνακα 5.1.α

Σε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ μεταξφ των εγγάμων ι μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ο χαρακτθριςμόσ
των κατοικιϊν κα πρζπει να γίνεται ανά ιδιοκτιτθ.
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Προςοχι! Εάν μια κατοικία ζχει χαρακτθριςτεί για παράδειγμα ωσ «κφρια» ενϊ πρζπει να χαρακτθριςτεί
ωσ 1θ δευτερεφουςα, τότε πρζπει πρϊτα να αποχαρακτθριςτεί από «κφρια» και ςτθ ςυνζχεια να
«τςεκαριςτεί» το πλικτρο τθσ 1θσ δευτερεφουςασ.
Σε περίπτωςθ αλλαγισ κφριασ κατοικίασ μζςα ςτο ζτοσ 2015 οι αντίςτοιχεσ κατοικίεσ χαρακτθρίηονται ωσ
«κφριεσ». Κατά τθ μεταφορά ςτθ διλωςθ κα ηθτθκεί να επιλεγεί θ τελευταία κφρια κατοικία και αυτι κα
μεταφερκεί ςτα αντίςτοιχα πεδία του πίνακα 5.1.α.α. Το ποςό τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ τθσ άλλθσ
κφριασ κατοικίασ, κα μεταφερκεί ςτον κωδικό 707 για τον Υπόχρεο και 708 για τθν Σφηυγο/Μ.Σ.Σ.

Εικόνα 35: Διαχείριςθ κφριασ κατοικίασ

Σε ό,τι αφορά ςτισ δευτερεφουςεσ κατοικίεσ, αυτζσ που κα χαρακτθριςτοφν ςαν πρϊτθ και δεφτερθ
δευτερεφουςα, κα μεταφερκοφν ςτον πίνακα 5.1β και 5.1γ, ενϊ θ αντικειμενικι δαπάνθ των λοιπϊν
δευτερευουςϊν κατοικιϊν, κα μεταφερκεί ςτον κωδικό 707 για τον Υπόχρεο και 708 για τθ Σφηυγο/Μ.Σ.Σ.
Προςοχι! Ωσ κφρια κατοικία ςυμπλθρϊνεται αυτι που ιδιοκατοικεί ο υπόχρεοσ ι ζχει μιςκϊςει ι του ζχει
παραχωρθκεί δωρεάν και όχι αυτι ςτθν οποία φιλοξενείται (περίπτωςθ 12, πίνακα 6 με τθ ςυμπλιρωςθ
του Α.Φ.Μ. που φιλοξενεί τον υπόχρεο ι τθν οικογζνεια).
Παρϊθυρο για επιβατικϊ αυτοκύνητα Ι.Χ. και Μ.Χ.
Το παράκυρο αυτό εμφανίηεται πατϊντασ ςτο κίτρινο γζμιςμα του πεδίου «Στοιχεία κυκλοφορίασ» του
πίνακα 5.1.γ. Στθν Εικόνα 36: Συμπλιρωςθ πίνακα επιβατικών οχθμάτων εμφανίηονται τα αντίςτοιχα
παράκυρα εάν βρεκοφν ι όχι οχιματα

Εικόνα 36: υμπλιρωςθ πίνακα επιβατικϊν οχθμάτων
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Οι γραμμζσ ςυμπλθρϊνονται ανά ιδιοκτιτθ με τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά των οχθμάτων του.
Οι εμφανιηόμενεσ επιλογζσ –πλθν του κενοφ- για μθ εφαρμογι τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ είναι:
I.
II.
III.
IV.

Ακινθςία,
Αναπθρικό,
Ριςτοποιθτικό αυκεντικότθτασ (αντίκεσ),
Θλεκτροκίνθτο.

και ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να προςκομίηονται τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εφόςον ηθτοφνται ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ των αυτοκινιτων βλ. «Οδθγίεσ
ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ Φ.Ε.» ςελ. 29-31.
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη ςκαφών αναψυχόσ Ι.Χ.
Οι πλθροφορίεσ που ςυμπλθρϊνονται μζςου αυτοφ του παρακφρου είναι οι αντίςτοιχεσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε.
όπωσ εάν πρόκειται για ιςτιοφόρο ι παραδοςιακό ςκάφοσ, εάν υπάρχουν χϊροι ενδιαίτθςθσ, οι λόγοι μθ
εφαρμογισ τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ, κ.λπ.

Εικόνα 37: υμπλιρωςθ ςκαφϊν αναψυχισ Ι.Χ.

Οι εμφανιηόμενεσ επιλογζσ –πλθν του κενοφ- για μθ εφαρμογι τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ είναι:
I. Αμιγϊσ κωπθλάτθ λζμβοσ,
II. Μόνιμοσ κάτοικοσ εξωτερικοφ,
III. Ακινθςία.
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη αεροςκαφών, ελικοπτϋρων Ι.Χ. και ανεμοπτϋρων
Μζςω αυτοφ του παρακφρου ςυμπλθρϊνονται ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ αεροςκαφϊν, ελικοπτζρων Ι.Χ. και
ανεμοπτζρων, δθλαδι ςτοιχεία εκνικότθτασ και νθολόγθςθσ, ο τφποσ του ςκάφουσ, αρικμόσ ςειράσ
καταςκευαςτι, αερολιμζνασ ςυνικουσ παραμονισ, τα ποςοςτά μεταξφ υπόχρεου και ςυηφγου, οι μινεσ
κυριότθτασ, ίπποι ι λίμπρεσ και πρϊτθ νθολόγθςθ.

Εικόνα 38: υμπλιρωςθ αεροςκαφϊν, ελικοπτζρων Ι.Χ και ανεμοπτζρων
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Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη δεξαμενών κολύμβηςησ
Κατά αντιςτοιχία ςυμπλθρϊνονται οι πλθροφορίεσ για τισ δεξαμενζσ κολφμβθςθσ, δθλαδι το είδοσ τθσ
δεξαμενισ (εςωτερικι, εξωτερικι), θ επιφάνεια, τα ποςοςτά μεταξφ υπόχρεου και ςυηφγου, οι μινεσ
κυριότθτασ.

Εικόνα 39: υμπλιρωςθ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ

Πίνακασ 6
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη κωδικών αριθμών 431-432
Στουσ κωδικοφσ αρικμοφσ αυτοφσ αναγράφονται τα ςυνολικά κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτα φυςικά
πρόςωπα – εταίρουσ προςωπικϊν εταιριϊν που τθροφν απλογραφικά βιβλία, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίεσ
αςτικοφ δικαίου που αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα, αςτικζσ εταιρίεσ, κοινοπραξίεσ κ. λ .π). Αυτά τα
νομικά πρόςωπα φορολογοφνται με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 του ν.4172/2013 και εξαντλείται με το
φόρο αυτό θ φορολογικι υποχρζωςθ των εταίρων.

Εικόνα 40: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 431-432

Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη κωδικών αριθμών 657-658

Εικόνα 41: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 657-658

Από τθ βοικεια των κωδικϊν προκφπτει, ότι αναγράφονται τα ειςοδιματα για τα οποία δεν υπάρχει
θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ και τα οποία δεν υπόκεινται ςε ζκτακτθ ειςφορά αλλθλεγγφθσ: α) οι μιςκοί,
ςυντάξεισ, αντιμιςκία και επιδόματα προςϊπων ολικά τυφλϊν ι με βαριά κινθτικι αναπθρία 80% και άνω
β) θ αποηθμίωςθ λόγω διακοπισ εργαςιακισ ςχζςθσ γ) οι αμοιβζσ υπαλλιλων τθσ Ε.Ε. για τισ οποίεσ ζχουν
εφαρμογι οι διατάξεισ του πρωτοκόλλου περί προνομίων και αςυλιϊν τθσ Ε.Ε., δ) το ενιαίο επίδομα
ςτιριξθσ τζκνων, ε) το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολφτεκνων.ςτ) θ εκλογικι αποηθμίωςθ τθσ παρ. 1
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του άρκρου 108 του Ρ.Δ. 26/2012 και ςτ) τα μερίςματα των εταιριϊν τθσ παρ. 5 του άρκρου 45 του
ν.4141/2013.
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη κωδικών αριθμών 659-660
Στουσ κωδικοφσ αρικμοφσ αυτοφσ ςυμπλθρϊνονται τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το 2015, τα οποία
απαλλάςςονται από το φόρο ι φορολογοφνται με ειδικό τρόπο για τα οποία δεν υπάρχει θλεκτρονικι
πλθροφόρθςθ.
Μετά το πζρασ τθσ ςυμπλιρωςθσ όλα τα ποςά ακροίηονται ανά φορολογοφμενο και μεταφζρονται ςτουσ
εν λόγω κωδικοφσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε.

Εικόνα 42: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν 659-660

Προςοχι! Είναι βαςικό να γίνεται θ ςωςτι αντιςτοίχιςθ τθσ πθγισ του ειςοδιματοσ για κάκε εγγραφι
που ςυμπλθρϊνεται (ςυμμετοχι των κωδικϊν ςτον τρόπο φορολόγθςθσ τυχόν προςτικζμενθσ διαφοράσ
τεκμθρίων) και να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φορζα όπου απαιτείται κακϊσ και το αντίςτοιχο ποςό.
Πίνακασ 7
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη κωδικών αριθμών 051-052

Εικόνα 43: υμπλιρωςθ ςτοιχείων για ιατρικι, νοςοκομειακι και φαρμακευτικι περίκαλψθ
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Συμπλθρϊνονται τα ποςά των δαπανϊν που καταβλικθκαν ςτθν θμεδαπι και τθν αλλοδαπι, ςυνολικά,
για ιατρικι, νοςοκομειακι και φαρμακευτικι περίκαλψθ του υπόχρεου ι τθσ ςυηφγου/Μ.Σ.Σ. ι των
εξαρτϊμενων μελϊν, κατά το μζροσ που δεν καλφπτονται από αςφαλιςτικά ταμεία ι / και αςφαλιςτικζσ
εταιρείεσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά βλ. «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ Φ.Ε.» ςελ. 41-42.
Προςοχι! Πλεσ οι φαρμακευτικζσ δαπάνεσ καταχωροφνται ακροιςτικά επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ
και δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ Α.Φ.Μ. φορζα.
Πίνακασ 8
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των εξαρτώμενων τϋκνων
Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία όλων των εξαρτϊμενων τζκνων. Το όνομα, το ζτοσ
γζννθςθσ και ο Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτικά πεδία. Ο Α.Φ.Μ. ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά εάν το τζκνο
είναι άνω των 18 ετϊν. Ειδικά για τα ανιλικα τζκνα πρζπει να ςυμπλθρωκεί θ ζνδειξθ ΝΑΙ ι ΟΧΙ ανάλογα
με το εάν είναι ι όχι υπόχρεα ςε υποβολι διλωςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ του Α.Μ.Κ.Α. δεν απαιτείται μόνο ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν είναι υποχρεωτικι θ απόκτθςι του.

Εικόνα 44: υμπλιρωςθ των εξαρτϊμενων τζκνων

Προςοχι! Σε περίπτωςθ που κάποιο τζκνο δθλϊνεται από τθ ςφηυγο/Μ.Σ.Σ. και όχι από τον υπόχρεο, ςτθ
ςτιλθ «Ονοματεπϊνυμο Γονζα» κα επιλεγεί τθσ ςυηφγου/Μ.Σ.Σ.
Μετά τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα και τθ μεταφορά ςτθ διλωςθ των ςτοιχείων των εξαρτϊμενων τζκνων
ςυμπλθρϊνονται αυτόματα οι κωδικοί αρικμοί 003-004 (πλικοσ εξαρτϊμενων τζκνων υπόχρεου και
ςυηφγου/Μ.Σ.Σ.).
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των εξαρτώμενων πλην τϋκνων μελών
Ο πίνακασ αυτόσ αφορά ςτα εξαρτϊμενα μζλθ υπόχρεου και ςυηφγου/Μ.Σ.Σ. τα οποία είτε είναι ανιόντεσ
είτε ανιλικοι ςυγγενείσ μζχρι τρίτο βακμό ορφανοί από γονείσ ι είναι άγαμοι / χιροι / διαηευγμζνοι
αδελφοί και αδελφζσ με αναπθρία 67% και άνω.

Εικόνα 45: υμπλιρωςθ των υπολοίπων εξαρτϊμενων πλθν τζκνων μελϊν
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Συμπλθρϊνονται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. κακϊσ και ο λόγοσ για τον οποίο είναι εξαρτϊμενο
μζλοσ του υπόχρεου ι τθσ ςυηφγου/Μ.Σ.Σ.
Προςοχι! Αφοφ καταχωρθκοφν οι κατά περίπτωςθ εγγραφζσ πρζπει να πατθκεί ςτο τζλοσ το πλικτρο
«Μεταφορά ςτθ διλωςθ» ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν τα αντίςτοιχα πεδία τθσ διλωςθσ Φ.Ε.
υμπλόρωςη τραπεζικού λογαριαςμού ΙΒΑΝ
Σε περίπτωςθ πιςτωτικισ διλωςθσ Φ.Ε. πρζπει να δθλωκεί το πιςτωτικό ίδρυμα κακϊσ και ο αρικμόσ
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ IBAN ςτον οποίο κα κατατεκεί, μετά τθ διενζργεια των απαιτοφμενων ελζγχων,
το επιςτρεφόμενο ποςό ςτο δικαιοφχο, διαφορετικά δε είναι δυνατό να οριςτικοποιθκεί θ διλωςθ. Για
τουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ ΙΒΑΝ, ενϊ ςε περίπτωςθ που ο υπόχρεοσ δε
διακζτει λογαριαςμό ΙΒΑΝ πρζπει να επιλζξει «Δεν διακζτω λογαριαςμό ΙΒΑΝ».

Εικόνα 46: υμπλιρωςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και αρικμοφ IBAN

Θ ςυμπλιρωςθ γίνεται ςτον πίνακα 10 τθσ διλωςθσ, όπου δθλϊνεται το πιςτωτικό ίδρυμα και τον αρικμό
λογαριαςμοφ. Το πρόκεμα GR είναι προςυμπλθρωμζνο και δεν γράφεται ςτο πεδίο το οποίο «γεμίηει» με
25 αρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ.
Προςοχι! Ο αρικμόσ IBAN που κα δθλωκεί πρζπει να είναι ενεργόσ.

Μετϊ τη ςυμπλόρωςη και πριν την οριςτικό υποβολό
Εφόςον ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου Ε1 και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν οριςτικοποιθκεί τα
ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα Ε2 & Ε3 και μετά από ζναν πλιρθ ζλεγχο όλων των πεδίων ο υπόχρεοσ μπορεί
να προχωριςει ςτθν οριςτικι υποβολι πατϊντασ το πλικτρο «Συνζχεια Υποβολισ» ςτθν άνω αριςτερι
γωνία τθσ οκόνθσ.

Εικόνα 47: Ζλεγχοσ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ κατά τθν υποβολι
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Ταυτόχρονα και μθχανογραφικά γίνονται όλοι οι απαιτοφμενοι ςυνδυαςτικοί ζλεγχοι για τθν ορκι
ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ και τθν πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν καταχωρθκεί. Σε περίπτωςθ
διάγνωςθσ μθ ορκισ ςυμπλιρωςθσ, θ διαδικαςία διακόπτεται και κατάλλθλο απαγορευτικό για τθ
ςυνζχιςθ μινυμα με επιςθμάνςεισ εμφανίηεται ςτον «Πίνακα Μθνυμάτων» τθσ οκόνθσ, όπωσ:
«Στθν εν λόγω διλωςθ ζχει ςυμπλθρωκεί φόροσ που παρακρατικθκε (κωδ. 347) χωρίσ να ζχουν
ςυμπλθρωκεί το αντίςτοιχο ειςόδθμα και ο αναλογοφν φόροσ». Οι «κόκκινεσ» ενδείξεισ ςτο παράδειγμα
και το μινυμα επιβεβαιϊνουν τουσ κωδικοφσ που δεν ςυμπλθρϊκθκαν ορκά.
Στθ ςυνζχεια πατϊντασ «ΟΚ» δφναται να διορκωκεί ςτο ορκό θ διλωςθ. Επειδι ο κωδικόσ 347
ςυμπλθρϊκθκε εκ παραδρομισ, διαγράφεται.
Ρατϊντασ «Συνζχεια Υποβολισ» … Εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο, το οποίο αποτυπϊνει όλουσ τουσ
κωδικοφσ τθσ διλωςθσ που ςυμπλθρϊκθκαν, πικανι ειςφορά αλλθλεγγφθσ ι τζλοσ επιτθδεφματοσ ι
φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ κακϊσ και το ςυνολικό αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε.
Είναι μια ακόμη ευκαιρία να επανελεγχιεί η δθλωςη!

Εικόνα 48: Επιςκόπθςθ κωδικϊν - ποςϊν διλωςθσ

Σε αυτιν τθν οκόνθ υπάρχουν διακζςιμεσ τρεισ επιλογζσ:
Για τθν εκτφπωςθ και τον ζλεγχο τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ διλωςθσ.
Επιςτροφι ςτθ διλωςθ για τθ διόρκωςθ τθσ εςφαλμζνθσ ςυμπλιρωςθσ.
Εάν το λάκοσ αφορά ςτθ ςυμπλιρωςθ των εντφπων Ε2 ι / και Ε3, θ
διλωςθ Ε1 μπορεί να αποκθκευτεί προςωρινά και ςτθ ςυνζχεια ο
φορολογοφμενοσ να μεταβεί ςτο ζντυπο Ε2 ι Ε3 και να το διορκϊςει ςτο
ορκό. Επιςθμαίνουμε ότι ζςτω και εάν τα ζντυπα αυτά φαίνονται να ζχουν
υποβλθκεί οριςτικά, εντοφτοισ εάν δεν ζχει οριςτικοποιθκεί το Ε1 δφναται
να επιλεγοφν και να τροποποιθκοφν – ςυμπλθρωκοφν.
Να υποβλθκεί οριςτικά θ διλωςθ.
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ε καμιά περίπτωςθ αυτι θ οκόνθ δεν ιςοδυναμεί με οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε. και των
ςυνυποβαλλόμενων εντφπων. Εάν δεν προχωριςει ο υπόχρεοσ ςε «Οριςτικι Υποβολι» όλα τα ζντυπα
κεωροφνται προςωρινά αποκθκευμζνα.
Προςοχι! Εάν μετά τθν «Οριςτικι Υποβολι» διαγνϊςει μθ ορκά ςτοιχεία, αυτά διορκϊνονται μόνο με
τροποποιθτικι διλωςθ.
Οριςτικό υποβολό δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ
Εάν ο υπόχρεοσ τθσ διλωςθσ Ε1 ςυμφωνεί με τουσ κωδικοφσ – ποςά που εμφανίηονται ςτθν τελικι
αναςκόπθςθ, ςυνεχίηει ςτθν υποβολι τθσ διλωςθσ, πατϊντασ «Οριςτικι Υποβολι».
Στθν περίπτωςθ που για τα ςτοιχεία των αποδοχϊν δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ και ζχουν
ςυμπλθρωκεί από υπόχρεο ι/και ςφηυγο/Μ.Σ.Σ. τα ειςοδιματά τουσ ςε κωδικοφσ αρικμοφσ όπωσ οι 343344 ι / και 781-782, κα ηθτθκοφν αναλυτικότερα ςτοιχεία (Α.Φ.Μ. εργοδότθ, επωνυμία, ποςά, κ.λπ.),
όπωσ αυτά που φαίνονται ςτθν παρακάτω οκόνθ:

Εικόνα 49: υμπλιρωςθ κωδικϊν για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ
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Ρρζπει ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία του εργοδότθ (Α.Φ.Μ. και
επωνυμία), τα ποςά ειςοδιματοσ που ζχουν ειςπραχκεί και ςε ποιουσ κωδικοφσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε. αυτά
αντιςτοιχίηονται (εάν δθλαδι υπιρχε θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ). Αντίςτοιχα ςυμπλθρϊνονται οι φόροι
που αναλογοφν και παρακρατικθκαν.
Μόλισ ολοκλθρωκοφν θ ςυμπλιρωςθ ειςοδθμάτων και προκαταβλθκζντων – παρακρατθκζντων φόρων
με τθν επιλογι «Οριςτικι Υποβολι», ολοκλθρϊνεται θ υποβολι τθσ διλωςθσ.
Παράθυρο βεβαίωςησ υποβολήσ
Μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ εμφανίηεται παράκυρο με μινυμα που επιβεβαιϊνει τθν
υποβολι κακϊσ και τον αρικμό πρωτοκόλλου υποβολισ.
Αποςτολό δικαιολογητικών
Σε περίπτωςθ όπου από τα ςτοιχεία ςυμπλιρωςθσ τθσ διλωςθσ απαιτθκεί θ εξζταςθ κάποιων
δικαιολογθτικϊν, ςτο παράκυρο που κα εμφανιςτεί ηθτοφνται τα αντίςτοιχα και θ αποςτολι τουσ ςτθν
αρμόδια για τον ζλεγχο υπθρεςία.

Εικόνα 50: Οριςτικι υποβολι διλωςθσ και μινυμα αποςτολισ ςτοιχείων

Αποτϋλεςμα εκκαθϊριςησ
Εάν δεν απαιτείται πρόςκετοσ ζλεγχοσ ςτα δικαιολογθτικά τθσ διλωςι ςασ, ςτο παράκυρο μετά τθν
οριςτικι υποβολι, εμφανίηεται το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ.

Εικόνα 51: Αποτζλεςμα εκκακάριςθσ μετά τθν οριςτικι υποβολι

Βαςικό μενού μετά την οριςτική υποβολή τησ δήλωςησ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ και τθν εμφάνιςθ του αποτελζςματοσ τθσ διλωςθσ / εκκακάριςθσ,
μζςω του εμφανιηόμενου πλικτρου «Επιςτροφι ςτο Μενοφ» εμφανίηεται θ αρχικι βαςικι οκόνθ (μενοφ)
με τισ διακζςιμεσ για το φορολογοφμενο λειτουργίεσ.
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Πλα τα ζντυπα που ζχουν υποβλθκεί είναι διακζςιμα προσ εκτφπωςθ. Θ εκτφπωςθ τθσ πράξθσ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου δεν είναι διακζςιμθ, εάν για κάποιο λόγο ζχει ηθτθκεί αποςτολι δικαιολογθτικϊν
ςτθν αρμόδια υπθρεςία και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθν οριςτικι εκκακάριςι τθσ από
αυτιν.

Εικόνα 52: Βαςικό μενοφ μετά τθν οριςτικι υποβολι διλωςθσ

Στθν Εικόνα 53: Εκτυπώςεισ μετά τθν οριςτικοποίθςθ διλωςθσ φαίνεται ότι:
Θ εν λόγω αρχικι διλωςθ (Ε1) ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτισ 8/5/2016. Ρρόςκετα, ζχει υποβλθκεί
ζντυπο Ε2 για τον υπόχρεο. Δεδομζνου ότι το πλικτρο για τθν εκτφπωςθ τθσ πράξθσ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου είναι ενεργό, θ διλωςθ ζχει εκκακαριςκεί. Ο υπόχρεοσ τθσ διλωςθσ δφναται να
εκτυπϊςει τθ διλωςθ Ε1, το ζντυπο Ε2 και τθν πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου για το
φορολογικό ζτοσ 2016!

Εικόνα 53: Εκτυπϊςεισ μετά τθν οριςτικοποίθςθ διλωςθσ
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Έντυπο Ε2
Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2

Σ

φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα,
κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά ειςόδθμα ι όχι,
ενώ τα μθ οικοδομθμζνα ακίνθτα καταχωροφνται μόνο εάν αποφζρουν ειςόδθμα πραγματικό ι
τεκμαρτό». Το ζντυπο Ε2 υποβάλλεται χωριςτά για υπόχρεο και ςφηυγο/Μ.Σ.Σ. και περιλαμβάνει επιπλζον
τα ακίνθτα των εξαρτϊμενων ανιλικων τζκνων που βαρφνουν τον κακζνα από αυτοφσ.
Αποτελείται από τρεισ πίνακεσ:
 Βαςικά ςτοιχεία ακινιτων και ειςοδιματα από 1/1-31/12/2015.
 Συμπλθρωματικά ςτοιχεία ακινιτων – Εκμιςκοφμενα κ.λπ. ακίνθτα
 Συμπλθρωματικά ςτοιχεία ακινιτων – Ακίνθτθ περιουςία που το 2015 είναι θμιτελισ ι
μεταβιβάςτθκε ι αποκτικθκε από αγορά – κλθρονομιά – δωρεά – γονικι παροχι, κ.λπ.
Από το φορολογικό ζτοσ 2014 το Ε2 ζχει αλλάξει μερικϊσ και κυρίωσ ςτον 1ο πίνακα. Πρϊτθ βαςικι
αλλαγι είναι θ προςκικθ ςτιλθσ (17) που αφορά ςτο είδοσ μίςκωςθσ - χριςθ του ακινιτου, ικανι και
αναγκαία ςυνκικθ, θ οποία όταν ςυμπλθρωκεί ςωςτά παραμετρικά με τθν κατθγορία του ακινιτου και το
ποςό μίςκωςθσ, «προ-ςυμπλθρϊνει» τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ αρικμοφσ του εντφπου Ε1 («ροη»
πεδία, βλ. Λειτουργικότθτα κωδικών και χρωματιςμοί). Δεφτερθ αλλαγι, θ προςκικθ τθσ ςτιλθσ 19 ςτθν
οποία ςυμπλθρϊνεται ο «Αρικμόσ διλωςθσ ςτοιχείων μίςκωςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ». Στισ ςτιλεσ 13, 14,
15 και 16 αναγράφεται το ακακάριςτο ειςόδθμα που αναλογεί ςτο φορολογοφμενο (εκμίςκωςθ υπεκμίςκωςθ, δωρεάν παραχϊρθςθ, ιδιοχρθςιμοποίθςθ, ανείςπρακτα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ)
βάςει του είδουσ μίςκωςθσ – χριςθσ ακινιτου.
Οθόνη καταχώριςησ εντύπου Ε2
Από το βαςικό μενοφ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ επιλζγει το πλικτρο «Ε2 Υπόχρεου» ι «Ε2
Συηφγου/Μ.Σ.Σ.). Εάν ςτθν περςινι διλωςι του ο υπόχρεοσ είχε υποβάλει ζντυπο Ε2 τότε το φετινό
προςυμπλθρϊνεται από αυτό, διαφορετικά με βάςθ τθν εικόνα του περιουςιολογίου τθν 1.1.2016 εφόςον
υπάρχουν ακίνθτα.
Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο φορολογοφμενοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που
αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2.

Εικόνα 54: Αρχικό μινυμα κατά τθν είςοδο ςτο ζντυπο Ε2

Ρατϊντασ «ΟΚ» μπορεί να ςυνεχίςει τθ ςυμπλιρωςθ.
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Λειτουργικότητα αντικειμϋνων οθόνησ εντύπου Ε2
Στον πρϊτο βαςικό πίνακα ζχουν προςυμπλθρωκεί τα ςτοιχεία από το ζντυπο Ε2 τθσ διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ του προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ. Εάν δεν ζχει υποβλθκεί Ε2 τα βαςικά
ςτοιχεία αντλοφνται από τθν περιουςιακι εικόνα του φορολογοφμενου τθν 1/1/2016 και ειδικότερα τα
περιγραφικά ςτοιχεία (τοποκεςία, κζςθ, κατθγορία, επιφάνεια, αρικμόσ παροχισ ρεφματοσ) κακϊσ και τα
ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ.

Εικόνα 55: Οκόνθ καταχϊριςθσ ακινιτων

Σε αυτιν τθν κατάςταςθ είναι διακζςιμθ μόνο θ επιλογι «Νζα Εγγραφι Ακινιτου». Ρατϊντασ ςε αυτό το
πλικτρο, ανοίγει νζα γραμμι (κατάςταςθ επεξεργαςίασ) για να ςυμπλθρωκεί το ακίνθτο. Μόλισ
ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ, επιλζγεται το πλικτρο «Καταχώρθςθ».

Εικόνα 56: Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτθ ςυμπλιρωςθ ακινιτων

Ρροκειμζνου ο φορολογοφμενοσ να διαχειριςτεί μία γραμμι ακινιτου, πρζπει να κάνει «κλικ» επάνω ςτθ
γραμμι. Στθ ςυνζχεια θ γραμμι του ακινιτου τίκεται ςε κατάςταςθ επεξεργαςίασ (βλ. Εικόνα 56:
Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτθ ςυμπλιρωςθ ακινιτων).
Είναι επίςθσ ενεργοποιθμζνο το πλικτρο για τθ «Διαγραφι» τθσ ι θ δυνατότθτα για τθν «Καταχώρθςθ»
τθσ γραμμισ εφόςον αυτι ςυμπλθρωκεί με τα απαιτοφμενα ςτοιχεία.
Θ «Διαγραφι» μιασ γραμμισ ακινιτου είναι εφικτι εφόςον αυτι δε ςυμμετζχει ςτον πίνακα των
«Συμπλθρωματικϊν Στοιχείων Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ» ςτθ 2θ ςελίδα του εντφπου. Διαφορετικά, απαιτείται
να διαγραφοφν πρϊτα οι ςχετικζσ εγγραφζσ ςε αυτόν τον πίνακα και μετά αυτι του βαςικοφ πίνακα.
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Μια ςυμπλθρωμζνθ γραμμι, αναπαράγεται πατϊντασ το πλικτρο «Αντιγραφι», όπου μετά τισ
απαραίτθτεσ διορκϊςεισ πρζπει να πατθκεί θ «Καταχώρθςθ».
Προςοχι! Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ μθνφματοσ «Σο πεδίο είναι υποχρεωτικό» κατά τθν «Καταχώρθςθ»,
πρζπει να ελεγχκεί το πεδίο τθσ εγγραφισ που αναβοςβινει ο κζρςορασ.
Στο τζλοσ τθσ οκόνθσ ςυμπλιρωςθσ είναι διακζςιμα τρία πλικτρα (buttons).

Εικόνα 57: Διαχείριςθ εντφπου

 Θ προςωρινι αποκικευςθ τθσ διλωςθσ ι ακφρωςθ υποβολισ: επιςτρζφει ςτο βαςικό μενοφ.
 Θ υποβολι τθσ διλωςθσ: οριςτικοποιεί το ζντυπο Ε2.
 Θ αρχικοποίθςθ τθσ διλωςθσ: Αρχικοποιεί το ζντυπο από τα δεδομζνα των εντφπων Ε2 ι Ε9.
Βαςικόσ πίνακασ ακινήτων και ειςοδημάτων
τόλη αριθμού παροχόσ ρεύματοσ
Για κάκε ακίνθτο που διακζτει μετρθτι κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ αναγράφεται ςε αυτόν ο
αρικμόσ παροχισ ο οποίοσ υπάρχει και ςε όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ ρεφματοσ που ςασ αποςτζλλονται. Σε
κάκε ςυμπλιρωςθ αρικμοφ, πρζπει να επιβεβαιϊνεται θ διεφκυνςθ του ακινιτου από το εμφανιηόμενο
παράκυρο.

Εικόνα 58: Επιβεβαίωςθ αρικμοφ παροχισ ρεφματοσ

Πταν υπάρχουν ακίνθτα που δεν ζχουν μετρθτι κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για ςφνδεςθ με το
δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, κα ςυμπλθρϊνετε το πεδίο (ςτ. 18) με τον εννιαψιφιο αρικμό 999999999.

Εικόνα 59: Μθ θλεκτροδοτοφμενο ακίνθτο

τόλη εύδουσ μύςθωςησ – χρόςη ακινότου
Οι διακζςιμεσ επιλογζσ για τθ ςτιλθ (17) είναι οι εμφανιηόμενεσ ςτθν Εικόνα 60: Διακζςιμεσ επιλογζσ για
το είδοσ μίςκωςθσ ακινιτου.
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Εικόνα 60: Διακζςιμεσ επιλογζσ για το είδοσ μίςκωςθσ ακινιτου

Για τθν περίπτωςθ κενοφ κτίςματοσ ςυμπλθρϊνεται θ επιλογι 39 (ΚΕΝΟ), ενϊ για τθν περίπτωςθ μθ
ειςπραχκζντων ειςοδθμάτων θ επιλογι 41.-Ανείςπρακτα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ ακινιτων
(απαραίτθτθ προχπόκεςθ να ζχουν προςκομιςτεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., φωτοτυπίεσ των διαταγϊν,
δικαςτικϊν αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί ι αγωγϊν που ζχουν αςκθκεί και να ζχουν καταχωρθκεί
θλεκτρονικά πριν τθν υποβολι τθσ διλωςθσ).
τόλεσ ςυμπλόρωςησ ετόςιου μιςθώματοσ
Οι τζςςερισ ςτιλεσ (13, 14, 15, 16 – Εκμίςκωςθ, Δωρεάν παραχϊρθςθ, Ιδιοχρθςιμοποίθςθ, Ανείςπρακτα
ειςοδιματα) για τθ ςυμπλιρωςθ του ετιςιου μιςκϊματοσ, περιορίηονται ςε μία.
Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτθλϊν, τθ ςυςχζτιςθ με τθ ςτιλθ (17) τθσ χριςθσ και τθν
καταχϊριςθ τθσ γραμμισ του ακινιτου, το ετιςιο ποςό εμφανίηεται ςτθν κατάλλθλθ ςτιλθ.

Εικόνα 61: τιλεσ ςυμπλιρωςθσ ετιςιου μιςκϊματοσ και περιγραφι τουσ

Στθν εικόνα που ακολουκεί ζχει ςυμπλθρωκεί για χριςθ του ακινιτου θ περίπτωςθ 10, δθλαδι
«εκμίςκωςθ κατοικιϊν», όταν ολοκλθρϊκθκε θ εγγραφι με το ετιςιο μίςκωμα και το πλικτρο
«Καταχώρθςθ», αυτό αναγράφτθκε ςτθ ςτιλθ 13, δεδομζνου ότι αυτι αφορά ςε εκμίςκωςθ κατοικιϊν.
Με τθν οριςτικι υποβολι του εντφπου Ε2 και το άνοιγμα του προςωρινοφ Ε1, ςτον αντίςτοιχο κωδικό
αρικμό για τθν εκμίςκωςθ κατοικιϊν, δθλαδι τον 103, ζχει προςυμπλθρωκεί το ποςό 2.400,00 εκ
μεταφοράσ από το Ε2.
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Εικόνα 62: Αυτόματθ μεταφορά των ποςϊν μίςκωςθσ

Συμπληρωματικά ςτοιχεία ακίνητησ περιουςίασ
Κατά παρόμοιο τρόπο με το βαςικό πίνακα του εντφπου Ε2 ςυμπλθρϊνονται και οι υπόλοιποι πίνακεσ.
Πύνακασ Ι – Εκμιςθούμενα κ.λπ.
Κατά αντίςτοιχο τρόπο με τον προαναφερόμενο γίνεται και θ διαχείριςθ αυτοφ του πίνακα. Τα ακίνθτα
που ςυμπλθρϊνονται από το φορολογοφμενο αποτελοφν υποςφνολο του βαςικοφ πίνακα ακινιτων. Για το
λόγο αυτό κατά τθν ειςαγωγι των ακινιτων, ανοίγει αναδυόμενθ λίςτα με τα περιγραφικά ςτοιχεία
ακινιτων όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον βαςικό πίνακα.
Τα διακζςιμα πλικτρα είναι τα ίδια με του προθγοφμενου πίνακα – πλθν τθσ αντιγραφισ ακινιτου (μθ
διακζςιμθ, με δεδομζνθ τθν φπαρξθ τθσ λίςτασ).
Προςοχι! Στον πίνακα αυτό αναγράφονται και τα ακίνθτα των εξαρτϊμενων ανιλικων τζκνων που ζχουν
καταχωρθκεί ςτον βαςικό πίνακα, ςυμπλθρϊνοντασ το ονοματεπϊνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τζκνου.

Εικόνα 63: Πίνακασ Ι - Εκμιςκοφμενα ακίνθτα κ.λπ.

Πύνακασ ΙΙ – Ημιτελό κ.λπ.

Εικόνα 64: Πίνακασ ΙΙ - Θμιτελι κ.λπ.
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Στον πίνακα αυτόν, ςυμπλθρϊνονται τα θμιτελι ακίνθτα ι αυτά που μεταβιβάςτθκαν ι αποκτικθκαν
μζςα ςτο 2015 (από αγορά, κλθρονομιά, δωρεά, γονικι παροχι, κ.λπ.).
Τα διακζςιμα πλικτρα είναι αυτά που φαίνονται ςτθν Εικόνα 64: Πίνακασ ΙΙ - Ημιτελι κ.λπ. Ενεργό είναι
μόνο το «Νζα Εγγραφι Ακινιτου». Τα υπόλοιπα πλικτρα αφοροφν ςε επεξεργαςία ςυγκεκριμζνθσ
εγγραφισ, άρα ενεργοποιοφνται μόνο εφόςον μία εγγραφι τεκεί ςε κατάςταςθ επεξεργαςίασ («κλικ»
επάνω ςτθν εγγραφι).
Προςοχι! Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να μζνει ςε κατάςταςθ επεξεργαςίασ μία εγγραφι. Ρρζπει να
ςυμπλθρϊνεται και ςτθ ςυνζχεια να γίνεται «Καταχώρθςθ» ι εφόςον δεν είναι επικυμθτό να
ςυμπλθρωκεί, πρζπει να επιλζγεται «Ακφρωςθ» ι «Διαγραφι».
Πριν την οριςτικό υποβολό του εντύπου Ε2
Σε κάκε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκοφν λάκθ και ο φορολογοφμενοσ επικυμεί τθν «Αρχικοποίθςθ
διλωςθσ», αυτό γίνεται πατϊντασ το αντίςτοιχο πλικτρο ςτθν κάτω δεξιά γωνία τθσ φόρμασ
ςυμπλιρωςθσ.

Εικόνα 65: Αρχικοποίθςθ εντφπου Ε2

Αφοφ γίνουν όλεσ οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ / διορκϊςεισ / ςυμπλθρϊςεισ, ο φορολογοφμενοσ δφναται να
οριςτικοποιιςει το ζντυπο Ε2.

Προςοχι! Το Ε2 είναι προςπελάςιμο, ζςτω και εάν ζχει υποβλθκεί οριςτικά, μόνο εφόςον δεν ζχει
οριςτικοποιθκεί θ διλωςθ Ε1.
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Έντυπο Ε3 & Φορολογικό Αναμόρφωςη
Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε3

Τ

ο ζντυπο Ε3 υποβάλλεται από όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα από τθ μορφι, το είδοσ και το χαρακτιρα, εφόςον τθροφν βιβλία
οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ι δθλϊνουν αγροτικά
ειςοδιματα. Συνοδεφει τθ διλωςθ Φ.Ε. και ζχουν ενςωματωκεί ιδθ οι αλλαγζσ που απορρζουν από τον
ν.4172/2013.
Το ζντυπο Ε3 αποτελείται από τουσ παρακάτω βαςικοφσ πίνακεσ:












Πίν. Α: Στοιχεία φορολογουμζνου
Πίν. Β: Λογιςτικά αρχεία - Στοιχεία εκδοκζντα ςτθ χριςθ
Πίν. Γ: Λοιπά ςτοιχεία επιχείρθςθσ
Πίν. Δ: Στοιχεία δθλοφντοσ και υπευκφνου για τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου και τθ λογιςτικι
παρακολοφκθςθ τθσ επιχείρθςθσ
Πίν. Ε: Στοιχεία για ενοίκια που καταβλικθκαν και επιδοτιςεισ που ειςπράχκθκαν κατά το
φορολογικό ζτοσ – Δωρεάν παραχϊρθςθ
Πίν. Σ: Στοιχεία επιχειριςεων (από επιχειρθματικι και αγροτικι δραςτθριότθτα) με απλογραφικά
βιβλία και απαλλαςςομζνων / μθ υπόχρεων ςε τιρθςθ βιβλίων
Πίν. Η: Ρροςδιοριςμόσ φορολογθτζων κερδϊν ατομικϊν επιχειριςεων με απλογραφικά βιβλία
Πίν. Θ: Γενικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ επιχειριςεων με διπλογραφικά βιβλία
Πίν. Θ: Αναλυτικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ επιχειριςεων με διπλογραφικά βιβλία
Πίν. Ι: Αναλυτικι κατάςταςθ προςδιοριςμοφ κακαρϊν κερδϊν οικοδομικϊν επιχειριςεων
Πίν. Κ: Ρίνακασ προςωρινϊν διαφορϊν μεταξφ φορολογικισ – λογιςτικισ βάςθσ.

Ειδικά με το Ε3 ςυμπλθρϊνεται και το ζντυπο τθσ Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ – όταν απαιτείται – το
οποίο αποτελείται από δφο (2) επιμζρουσ ενότθτεσ:
i. Φορολογικισ αναμόρφωςθσ (άρκρα 22 & 23 ν.4172/2013)
ii. Αποδοκζντων και οφειλόμενων φόρων ειςοδιματοσ και εμμζςων φόρων (Φ.Ρ.Α., κ.λπ.)
Τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν αποκλειςτικά και μόνο τθν αγροτικι δραςτθριότθτα και υπάγονται ςτο
κανονικό κακεςτϊσ Φ.Π.Α. ςυμπλθρϊνουν τον κωδικό 595, ενϊ εάν υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ
Φ.Π.Α. ςυμπλθρϊνουν τον κωδικό 596. Σε περίπτωςθ που φορολογοφμενοσ δεν υπάγεται οφτε ςτο
κανονικό, οφτε ςτο ειδικό κακεςτϊσ και δεν ζχει προβεί ςε ζναρξθ επαγγζλματοσ για άλλο λόγο, αλλά
επικυμεί να δθλϊςει αγροτικό ειςόδθμα κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον κωδικό αρικμό 598 και να
προςδιορίςει κακαρά αποτελζςματα με βάςθ τθν ΡΟΛ 1041/2015.
Οι κωδικοί 907, 908, & 909 ςυμπλθρϊνονται αντίςτοιχα με αγροτικζσ επιδοτιςεισ για επενδυτικζσ
δαπάνεσ, λοιπζσ αγροτικζσ επιδοτιςεισ-ενιςχφςεισ και αποηθμιϊςεισ.
Ειδικά για φζτοσ, ζχουν προςτεκεί τρία (3) πεδία θμερομθνιϊν, τθσ πρϊτθσ ζναρξθσ, τθσ ζναρξθσ που
ιςχφει κατά το τρζχον ζτοσ και τθσ διακοπισ.
Οθόνη καταχώριςησ εντύπου Ε3 & Φορολογικόσ Αναμόρφωςησ
Από το βαςικό μενοφ τθσ εφαρμογισ ο ενδιαφερόμενοσ επιλζγει υποβολι
. Στθν
περίπτωςθ εγγάμων/μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και εφόςον θ ςφηυγοσ/Μ... είναι επιτθδευματίασ,
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υποβάλλει το ζντυπο Ε3 με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και όχι με τουσ κωδικοφσ του
υπόχρεου με τουσ οποίουσ υποβάλλεται θ κοινι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1).
Θ οκόνθ καταχϊριςθσ του εντφπου Ε3 χωρίηεται ςε 2 βαςικά μζρθ:

Εικόνα 66: Οκόνθ καταχϊριςθσ εντφπου Ε3

1. Στο άνω μζροσ, το οποίο περιλαμβάνει:
a. Τθν μπάρα εργαλείων για τισ επιλογζσ του χριςτθ κατά τθ διάρκεια διαχείριςθσ του
εντφπου (ςθμείο 1), δθλαδι:
i. «Προςωρινι Αποκικευςθ Διλωςθσ» και επιςτροφι ςτο βαςικοφ μενοφ.
ii. «Υποβολι Διλωςθσ» για τθν οριςτικι υποβολι του εντφπου.
iii. «Κακαριςμόσ» για τθν αρχικοποίθςθ όλων των πεδίων.
iv. «Επιςτροφι» ςτο βαςικοφ μενοφ, χωρίσ αποκικευςθ των αλλαγϊν.
b. Τθν μπάρα πλοιγθςθσ μεταξφ των πινάκων του εντφπου Ε3 (ςθμείο 2).
c. Τθν μπάρα πλοιγθςθσ μεταξφ των πινάκων τθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ (ςθμείο 3).
d. Τον πίνακα μθνυμάτων και οδθγιϊν (ςθμείο 4).
e. Τον πίνακα μθνυμάτων λακϊν κατά τθ ςυμπλιρωςθ (ςθμείο 5).
2. Στο κάτω μζροσ, που αφορά ςτο ςϊμα του εντφπου Ε3 (ςθμείο 6).
Πεδία υποχρεωτικήσ ςυμπλήρωςησ & προ-ςυμπληρωμένα
Στο ζντυπο Ε3, τα πεδία - κωδικοί αρικμοί που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά ι προ-ςυμπλθρϊνονται με
βάςθ τα ςτοιχεία του μθτρϊου Taxis, είναι αντίςτοιχα:





Θ διαχειριςτικι περίοδοσ (από – ζωσ): κωδ. 002 & 003
Θ Δ.Ο.Υ. υποβολισ: κωδ. 005
Θ αιτία μθ τιρθςθσ: κωδ. 726
Θ άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με εμπορικι ιδιότθτα ι όχι:
κωδ. 597
 Ο Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα: κωδ. 761
 Ο Α.Φ.Μ. λογιςτι (για τισ περιπτϊςεισ τθσ ΡΟΛ 1008/2011): κωδ. 010
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 Οι θμερομθνίεσ πρϊτθσ
ζναρξθσ, ζναρξθσ που
ιςχφει κατά το τρζχον
ζτοσ και διακοπισ
 Ο Κ.Α.Δ.: κωδ. 705
 Θ κατθγορία βιβλίων:
κωδ. 019
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Λειτουργικότητα αντικειμϋνων οθόνησ εντύπου Ε3 & Φορολογικόσ Αναμόρφωςησ
Ρεδία που εμφανίηονται όπωσ:
αντιςτοιχοφν ςε πεδία λιςτϊν (όπωσ Δ.Ο.Υ. υποβολισ).
ςυμπλθρϊνονται μζςω διαδραςτικοφ παρακφρου (όπωσ πίνακασ ενοικίων).

ακροίηουν ςυγκεκριμζνουσ κωδικοφσ.
εμφανίηουν αναδυόμενο παράκυρο για τθν ειςαγωγι εγγραφϊν.
Αναδυόμενα παράθυρα με αλληλεπίδραςη
Τα παράκυρα που εμφανίηονται ζχουν ακριβϊσ τθν ίδια λειτουργικότθτα με αυτιν τθσ διλωςθσ Ε1.
Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη ενοικύων (Πύν. Ε)
Το παράκυρο αυτό, είναι αντίςτοιχο ςτθ διαχείριςθ με εκείνα του εντφπου Ε1.

Εικόνα 67: υμπλιρωςθ ενοικίων (πίν. Ε)

Εκτυπώςεισ

Εικόνα 68: Κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ
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Το ζντυπο Ε3, θ κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ και θ κατάςταςθ αποδοκζντων και οφειλόμενων
φόρων ειςοδιματοσ και εμμζςων φόρων (Φ.Ρ.Α., κ.λπ.) δφναται να εκτυπωκοφν είτε για τον υπόχρεο είτε
για τθ ςφηυγο/Μ.Σ.Σ. εφόςον οριςτικοποιθκεί θ διλωςθ (ζντυπο Ε1).

Εικόνα 69: Εκτφπωςθ κατάςταςθσ αποδοκζντων και οφειλόμενων φόρων
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Πρϊξη Διοικητικού Προςδιοριςμού Φόρου

Θ

πράξθ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου αποτυπϊνει όλα τα ειςοδιματα υπόχρεου,
ςυηφγου/Μ... και εξαρτϊμενων μελϊν όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτθν υποβλθκείςα αρχικι
διλωςθ Φ.Ε.Φ.Ρ., αλλά κυρίωσ τα βαςικά ςτοιχεία εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ Φορολογίασ
Ειςοδιματοσ. Χωρίηεται ςε 3 βαςικά μζρθ:
1. Στο κυρίωσ μζροσ όπου περιλαμβάνει:
o Στοιχεία τθσ υπθρεςίασ (πίν. Α)
o Στοιχεία του φορολογοφμενου (πίν. Β)
o Στοιχεία εκκακάριςθσ (πίν. Γ)
 Φόρου ειςοδιματοσ (πίν. Γ1)
 Ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ (πίν. Γ2)
 Τζλοσ επιτθδεφματοσ (πίν. Γ3)
 Φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ (πίν. Γ4)

Εικόνα 70: Πίνακασ εκκακάριςθσ

o Ανάλυςθ ειςοδθμάτων – εκπτϊςεων – μειϊςεων (πιν. Δ)
2. Στθν ανάλυςθ κωδικϊν ποςϊν
3. Στισ ειδοποιιςεισ πλθρωμισ ι επιςτροφισ φόρου

Εικόνα 71: Ειδοποίθςθ πλθρωμισ φόρου

Προςοχι! Με αυτιν τθν ειδοποίθςθ γίνεται θ εφάπαξ καταβολι ι καταβολι ςε δόςεισ ςτισ Τράπεηεσ ι
ςτα ΕΛ.ΤΑ. ςφμφωνα με τισ αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ πλθρωμισ και τθν ίδια ταυτότθτα οφειλισ.
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Σε περίπτωςθ πιςτωτικοφ αποτελζςματοσ εκκακάριςθσ (επιςτροφι φόρου), ςτθν πράξθ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ενςωματϊνεται θ αντίςτοιχθ «Ειδοποίθςθ Επιςτροφισ Φόρου».

Εικόνα 72: Ειδοποίθςθ επιςτροφισ φόρου

Μετά το πζρασ των απαιτοφμενων ελζγχων από τθ Δ.ΘΛΕ.Δ., θ επιςτροφι του φόρου γίνεται ςτο όνομα
του υπόχρεου τθσ διλωςθσ, απευκείασ μζςω πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, για τθν περίπτωςθ που ο/οι
φορολογοφμενοσ/οι είναι ενιμεροι και δεν ζχουν αςφαλιςτικζσ οφειλζσ. Διαφορετικά, θ διαδικαςία
επιςτροφισ του φόρου γίνεται μζςω τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
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Η υποβολό τησ δόλωςησ Φ.Ε.Φ.Π. ςε 4-6 βόματα
Προώποθϋςεισ

Θ

υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε. προχποκζτει τθν ανάλογθ προετοιμαςία… Βρείτε τουσ κωδικοφ ςασ
για τθν πρόςβαςθ ςτο TAXISnet ι φροντίςτε ζγκαιρα να αποκτιςετε. Εάν θ ςφηυγοσ/Μ... είναι
επιτθδευματίασ απαιτοφνται και γι’ αυτιν κωδικοί. Συγκεντρϊςτε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
που αποδεικνφουν τα ςτοιχεία που κα ςυμπλθρϊςετε (ειςοδιματα, δαπάνεσ, κ.λπ.), ελζγξτε τισ
πλθροφορίεσ που εμφανίηονται μζςω θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ και εάν υπάρχουν πρόςκετεσ που
δεν ζχουν διατεκεί, ςυγκεντρϊςτε τουσ Α.Μ.Κ.Α. υπόχρεου και ςυηφγου/Μ.Σ.Σ. κακϊσ και τουσ Α.Μ.Κ.Α.
και τουσ Α.Φ.Μ. – όπου απαιτείται - όλων των εξαρτϊμενων μελϊν ςασ. Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ
διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςτα ςθμεία που ςασ αφοροφν… Δείτε τα νζα (φετινά) ζντυπα.

και ςτθ ςυνζχεια ακολουκείςτε τθν παρακάτω ςειρά βθμάτων:
•Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι...
1ο Βιμα •Επιβεβαίωςθ προςωπικϊν ςτοιχείων!
•Υπάρχει υποχρζωςθ του ΥΡΟΧΕΟΥ για Ε2; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ!
2ο Βιμα •Υπάρχει υποχρζωςθ του ΥΡΟΧΕΟΥ για Ε3; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ!
•Υπάρχει υποχρζωςθ ΣΥΗΥΓΟΥ/Μ.Σ.Σ. για Ε2; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ!
3ο Βιμα •Υπάρχει υποχρζωςθ ΣΥΗΥΓΟΥ/Μ.Σ.Σ. για Ε3; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ!
•Συμπλιρωςθ εντφπου Ε1.
4ο Βιμα •Ζλεγχοσ πλιρουσ & ορκισ ςυμπλιρωςθσ.
•Επανάλθψθ βθμάτων 2, 3 ι 4 εάν απαιτθκεί.
5ο Βιμα •Οριςτικοποίθςθ διλωςθσ Φ.Ε. φορολογικοφ ζτουσ 2015!!!
•Εκτυπϊςεισ (εάν είναι απαραίτθτο) & Αποκικευςθ όλων των *.pdf αρχείων - Ζντυπα Ε1, Ε2,
6ο Βιμα Ε3 & πράξθσ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου.

Εικόνα 73: Θ υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε.Φ.Π. ςε 4-6 βιματα

Τα βιματα 2 & 3 προαπαιτοφν το 1ο βιμα ενϊ είναι προχπόκεςθ για τθν οριςτικοποίθςθ του εντφπου Ε1 –
εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ. Ζςτω και εάν τα ζντυπα Ε2 & Ε3 ζχουν υποβλθκεί οριςτικά, δφναται να
επανεξεταςτοφν εφόςον δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά το ζντυπο Ε1.
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Ηλεκτρονικό υποβολό δηλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. – 16 ϋτη
Από τισ 30 χιλ. ηλεκτρονικϋσ δηλώςεισ Φ.Ε. ςτα 6,06 εκ.

Θ

θλεκτρονικι υποβολι αρχικϊν δθλϊςεων Φ.Ε. ςυμπλθρϊνει φζτοσ 16 χρόνια. Ξεκίνθςε το 2001
με λιγότερο από 30 χιλ. δθλϊςεισ και ζφταςε το φορολογικό ζτοσ 2014 τισ 6,06 εκ. αρχικζσ
δθλϊςεισ. Αντίςτοιχα είναι τα μεγζκθ για τα ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα Ε2 & Ε3.
Ζντυπεσ
Δθλϊςεισ
1%

Θλεκτρονικζσ
Δθλϊςεισ
99%

Εικόνα 74: Κατανομι αρχικϊν δθλϊςεων Φ.Ε.Φ.Π. προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ

Θ θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων ξεκίνθςε το 2001, με τθν υποβολι του εντφπου Ε1 και τθν
ετεροχρονιςμζνθ υποβολι των εντφπων Ε2 και Ε3. Το οικονομικό ζτοσ 2006 υλοποιικθκε θ ςυνυποβολι
των εντφπων Ε2 και Ε3 με το Ε1, με ταυτόχρονο ζλεγχο μεταφοράσ των οικονομικϊν ςτοιχείων ςτθ
διλωςθ Ε1. Αργότερα άρχιςε θ διαςταφρωςθ των δθλοφμενων ειςοδθμάτων με τα δεδομζνα που είχε
ςτθν διάκεςθ τθσ θ υπθρεςία, θ ενθμζρωςθ των φορολογουμζνων για το ποςό των τόκων που ζχουν
λάβει από θμεδαπζσ τράπεηεσ, ενϊ τα τρία τελευταία χρόνια οι φορολογοφμενοι βρίςκουν το Ε1
προςυμπλθρωμζνο, με βάςθ θλεκτρονικά αρχεία βεβαιϊςεων αποδοχϊν και παρακρατοφμενων φόρων
που υπζβαλαν εργοδότεσ, φορείσ και αςφαλιςτικά ταμεία. Για τα δφο τελευταία φορολογικά ζτθ, θ
καινοτομία ζγκειται ςτθν αυτόματθ μεταφορά των δθλωκζντων ειςοδθμάτων από το ζντυπο Ε2 ςτθ
διλωςθ, ενϊ οι φορολογοφμενοι μποροφν πλζον να ενθμερωκοφν για τα καταβλθκζντα ποςά για τθν
τοκοχρεολυτικι απόςβεςθ δανείων.
Ειδικά για φζτοσ, ςχεδιάηεται για το επόμενο διάςτθμα, θ καταβολι του φόρου να γίνεται με τθ χριςθ
πιςτωτικϊν ι χρεωςτικϊν καρτϊν μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ TAXISnet…

Και η προςπάθεια ςυνεχίζεται!
Πιςτεύουμε ότι η ςυνεργαςία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεςιών και των πολιτών / υπόχρεων
ςε υποβολή δήλωςησ Φ.Ε που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, θα ςυνεχιςτεί και θα
ιςχυροποιηθεί περαιτέρω, με την υποβολή παρατηρήςεων ή προτάςεων ή υποδείξεων και την
αμφίδρομη επικοινωνία με πνεύμα εμπιςτοςύνησ και ςυνεργαςίασ.
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Ευχαριςτούμε που χρηςιμοποιείτε τισ ηλεκτρονικέσ μασ υπηρεςίεσ!

Μ Α Ϊ Ο Σ 2016
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