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Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1)
1.

2.

3.

4.

5.

Ε

Κατά τθν επιβεβαίωςθ των ςτακερϊν ςτοιχείων τθσ διλωςθσ εμφανίηεται ςτο πάνω
μζροσ τθσ οκόνθσ το μινυμα: «Αποκλειςμόσ αναδυόμενου παρακφρου. Σο αναδυόμενο
παράκυρο ζχει αποκλειςτεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράκυρο ι περαιτζρω
επιλογζσ κάντε κλικ εδϊ » (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click
here ). Σι πρζπει να κάνω;

Α

Κάντε κλικ και επιλζξτε:
Να επιτρζπονται τα αναδυόμενα παράκυρα από αυτιν τθν τοποκεςία πάντοτε… (Always
Allow Pop-ups from This Site...).
Εμφανίηεται παράκυρο που ρωτάει:
Θζλετε να επιτρζπονται τα αναδυόμενα παράκυρα από τθν τοποκεςία 'www...'; (Would
you like to allow pop-ups from 'www …'?)
Επιλζξτε ΝΑΙ (YES).
Επιλζξτε Επανάλθψθ (Retry).

Ε

υμπλθρϊνοντασ τθ διλωςθ Ε1 μου εμφανίηονται ερωτθματικά (???) ςε διάφορα
πεδία. Γιατί ςυμβαίνει αυτό;

Α

Σο πικανότερο είναι ότι χρθςιμοποιείτε λογιςτικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι ςυμβατό
με τισ προδιαγραφζσ των προγραμμάτων τθσ ΑΑΔΕ.

Ε

Πϊσ μπορϊ να υποβάλω τθ φορολογικι μου διλωςθ;

Α

Οι δθλϊςεισ υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά. Εξαιροφνται οι δθλϊςεισ των
αποβιωςάντων και των ανθλίκων τζκνων με υποχρζωςθ υποβολισ Ε3, οι οποίεσ
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. Όςοι φορολογοφμενοι δεν
διακζτουν κωδικοφσ πρόςβαςθσ πρζπει να εγγραφοφν θλεκτρονικά ςτισ υπθρεςίεσ
πιςτοποίθςθσ του myAADE. Εναλλακτικά, θ διλωςθ φορολογοφμενου που δεν διακζτει
κωδικοφσ πρόςβαςθσ, μπορεί να υποβλθκεί θλεκτρονικά από εξουςιοδοτθμζνο λογιςτι.
τθν περίπτωςθ αυτι, θ εξουςιοδότθςθ προσ τον φοροτεχνικό - λογιςτι - λογιςτικό
γραφείο αφορά ςτθ διαχείριςθ των εντφπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται
διαδικτυακά ςτθν εφαρμογι διαχείριςθσ εξουςιοδοτιςεων του λογαριαςμοφ του
φορολογοφμενου, μζςω τθσ ψθφιακισ πφλθσ myAADE.

Ε

Πϊσ μπορϊ να υποβάλω τθ φορολογικι διλωςθ πελάτθ μου, που δεν είναι χριςτθσ τθσ
υπθρεςίασ myAADE, όταν μου εμφανίηει μινυμα «ο φορολογοφμενοσ ζχει δεςμευτεί
από άλλον λογιςτι»;

Α

Η διλωςθ οριςτικοποιείται από τον ίδιο λογιςτι-φοροτεχνικό που τθν ζχει αρχικά
διαχειριςτεί.

Ε

Πϊσ γίνεται επιβεβαίωςθ όταν ο γάμοσ δεν ζχει δθλωκεί και ςτον πίνακα επιβεβαίωςθσ
δεν εμφανίηεται θ ςφηυγοσ;

Α

Κατά τθν είςοδό ςασ ςτον πίνακα τθσ επιβεβαίωςθσ εάν δεν εμφανίηονται τα ςτοιχεία τθσ
ςυηφγου τότε πριν τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ διλωςισ ςασ πρζπει να
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ενθμερϊςετε το Μθτρϊο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. για τθν ζγγαμθ ςχζςθ. Μετά τθν
ενθμζρωςθ κα προχωριςετε ςτθν επιβεβαίωςθ αφοφ πλθκτρολογιςετε τον Α.Φ.Μ. τθσ
ςυηφγου και τα υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ που απαιτοφνται.

6.

7.

8.

9.

10.

Ε

Είναι υποχρεωτικι θ κοινι υποβολι διλωςθσ για τα μζρθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ;

Α

Σα μζρθ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ (Μ) δφνανται να υποβάλλουν κοινι διλωςθ
φορολογίασ ειςοδιματοσ εφόςον ζχουν ενθμερϊςει το Σμιμα – Γραφείο Διοικθτικισ και
Μθχανογραφικισ Τποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ.. τθν περίπτωςθ αυτι ζχουν τθν ίδια
φορολογικι αντιμετϊπιςθ με τουσ ζγγαμουσ.

Ε

Ζχω χωρίςει, πϊσ κα διαγράψω τθ ςφηυγο ςτον πίνακα τθσ επιβεβαίωςθσ;

Α

Πριν τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ διλωςισ ςασ πρζπει να ενθμερϊςετε το
Μθτρϊο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. για τθ διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςχζςθσ. τθ ςυνζχεια, κα
διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. τθσ ςυηφγου και αυτόματα κα ακυρωκοφν τα ςτοιχεία τθσ. Σζλοσ,
επιλζγετε «Επιβεβαίωςθ».

Ε

Ζχω χωρίςει, πϊσ κα διαγράψω τον ςφηυγο ςτον πίνακα τθσ επιβεβαίωςθσ;

Α

Πριν τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ διλωςισ ςασ πρζπει να ενθμερϊςετε το
Μθτρϊο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. για τθ διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςχζςθσ. τθ ςυνζχεια, κα
διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. ςασ από το πεδίο τθσ «ΤΖΤΓΟΤ» και κα τον πλθκτρολογιςετε ςτο
πεδίο «ΤΠΟΧΡΕΟ». Σζλοσ, επιλζγετε «Επιβεβαίωςθ».

Ε

Είμαι ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ. Θα υποβάλω κοινι διλωςθ με τον/τθ ςφηυγό μου;

Α

τθν περίπτωςθ αυτι δεν υποβάλλεται κοινι διλωςθ.
Η διλωςθ που αφορά ςτθν πτωχευτικι περιουςία υποβάλλεται χειρόγραφα ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Τ. από τον ςφνδικο πτϊχευςθσ.
Η διλωςθ για τα λοιπά ειςοδιματα υποβάλλεται θλεκτρονικά από τον ίδιο τον
φορολογοφμενο.

Ε

Θζλω να υποβάλω διλωςθ και ο/θ ςφηυγοσ ζχει αποβιϊςει πριν τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ. Tι να κάνω;

Α

Δθλϊνεται ο κάνατοσ ςτο Σμιμα – Γραφείο Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Τποςτιριξθσ
τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. και υποβάλλονται χωριςτζσ δθλϊςεισ. Ο/θ εν ηωι ςφηυγοσ υποβάλει
τθ διλωςθ θλεκτρονικά, ενϊ για τον/τθν αποβιϊςαντα/ςα ςφηυγο θ διλωςθ υποβάλλεται
από τουσ κλθρονόμουσ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ..
Για τθν θλεκτρονικι διλωςθ του/τθσ εν ηωι ςυηφγου ςτθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ ιςχφει
ό,τι ζχει αναφερκεί ςτισ περιπτϊςεισ του χωριςμοφ.
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12.

13.

14.

15.

Ε

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ του ΑΜΚΑ κατά τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων;

Α

Για τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων ςασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τον ΑΜΚΑ ςασ. ε
περίπτωςθ που δεν ςασ ζχει χορθγθκεί ΑΜΚΑ, κα επιλζξετε ζναν από τουσ λόγουσ τθσ μθ
απόκτθςθσ.

Ε

Είμαι φορολογικόσ κάτοικοσ αλλοδαπισ και εμφανίηεται λανκαςμζνα θ φορολογικι
μου κατοικία. Πϊσ κα τθν διορκϊςω;

Α

Μπορείτε να επιλζξετε τθν ορκι χϊρα φορολογικισ κατοικίασ ςασ από τθ λίςτα που
εμφανίηεται. τθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να ενθμερϊςετε και το τμιμα Διοικθτικισ
και Μθχανογραφικισ Τποςτιριξθσ.

Ε

Είναι υποχρεωτικι θ επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ μου για τθν υποβολι
τθσ διλωςθσ;

Α

Σα ςτοιχεία του φορολογοφμενου απαιτείται να είναι επικαιροποιθμζνα, κακόςον
χρθςιμοποιοφνται και ωσ ςτοιχεία επικοινωνίασ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ. Κατά τθν
θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ με χριςθ τθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ για τθν
επιβεβαίωςθ ςτοιχείων, υποχρεωτικά κα πρζπει ο υπόχρεοσ και θ ςφηυγοσ να ζχουν ιδθ
επικαιροποιιςει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ ςτο myAADE/Μθτρϊο & Επικοινωνία,
μετά τθν 11/09/2021. Εάν δεν τα ζχετε επικαιροποιιςει, μζςω ςυνδζςμου κα οδθγείςτε
ςτο myAADE για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ.
Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ να ςυμπλθρϊνετε ορκά τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) ςασ,
κακϊσ αυτι χρθςιμοποιείται για τθν κοινοποίθςθ πράξεων ςφμφωνα με το άρκρο 5 ΚΦΔ.
Η κοινοποίθςθ που ζχει πραγματοποιθκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ κεωρείται ότι ζχει
ςυντελεςτεί νόμιμα με αποτζλεςμα να επιφζρει όλεσ τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται
από τον νόμο για τον φορολογοφμενο.

Ε

Αςκϊ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ςτθ χριςθ 2021 ζχω ειςόδθμα και από
μιςκωτι εργαςία. Μπορϊ να φορολογθκϊ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτϋ παρ.
2 άρκρου 12 του Κ.Φ.Ε.;

Α

Θα υποβάλλετε θλεκτρονικά τθν αρχικι ςασ διλωςθ δθλϊνοντασ τα ειςοδιματά ςασ ωσ
ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ςτθ ςυνζχεια κα υποβάλλετε
τροποποιθτικι διλωςθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. και κατόπιν ελζγχου όλων των
προχποκζςεων που ορίηει ο νόμοσ κα κακοριςτεί ο τρόποσ φορολόγθςθσ του
ειςοδιματόσ ςασ.

Ε

Ζχω βεβαίωςθ/απόφαςθ από τον αςφαλιςτικό φορζα με τθν οποία ςυνταξιοδοτικθκα
λόγω αναπθρίασ 80% και άνω. Δικαιοφμαι τθν ζκπτωςθ των 200 ευρϊ;

Α

Όχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψθ επαγγελματικι ι αςφαλιςτικι αναπθρία (περ. αϋ παρ. 1
άρκρου 17 Κ.Φ.Ε.).
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16.

17.

18.

Ε

Δεν ςυμφωνϊ με τα ςτοιχεία που είναι προ-ςυμπλθρωμζνα ςτουσ κωδικοφσ των
ειςοδθμάτων. Σι πρζπει να κάνω;

Α

Η προ-ςυμπλιρωςθ ζγινε με βάςθ τα αρχεία τθσ Τπθρεςίασ μασ που προζκυψαν από τθν
επεξεργαςία των θλεκτρονικά υποβλθκειςϊν βεβαιϊςεων αποδοχϊν ι ςυντάξεων ι
αμοιβϊν από εργοδότεσ και φορείσ, βάςει των Α.1101/2019, Α.1099/2019 και
A.1275/2021, όπωσ ιςχφουν.
Επικοινωνιςτε με τον εργοδότθ ι φορζα και ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ υποβολισ, κα
πρζπει ο εργοδότθσ ι φορζασ να υποβάλλει θλεκτρονικά εκ νζου το αρχείο με τα ςωςτά
ςτοιχεία βεβαίωςθσ. ε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ υποβάλλει εκ νζου αρχείο
βεβαιϊςεων κα προ-ςυμπλθρωκοφν τα νζα ςτοιχεία.

Ε

Ποιεσ ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ φορείσ ςυμπλθρϊνω;

Α

Εφόςον είςτε μιςκωτόσ ι ςυνταξιοφχοσ, ςτουσ κωδικοφσ αυτοφσ ςυμπλθρϊνονται ποςά
που αφοροφν ςε αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που καταβάλλονται από τουσ ίδιουσ τουσ
μιςκωτοφσ ι ςυνταξιοφχουσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ
εξαιτίασ εξαγοράσ χρόνου αςφάλιςθσ, όπωσ χρόνου ςτρατιωτικισ κθτείασ, και οι οποίεσ
μειϊνουν το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία ι ςυντάξεισ. υμπλθρϊνονται ομοίωσ οι
ειςφορζσ ΝΑΣ, όπωσ και τα ποςά που καταβάλλονται από τουσ ίδιουσ τουσ μιςκωτοφσ
υπζρ ταμείων επαγγελματικισ αςφάλιςθσ (ΣΕΑ), κατά το μζροσ που αφοροφν τθ μιςκωτι
τουσ εργαςία (ΠΟΛ.1227/2018 εγκφκλιοσ). Επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ που λαμβάνεται
αμοιβι διαχείριςθσ από εταίρουσ πολυπρόςωπθσ Ι.Κ.Ε. που είναι και διαχειριςτζσ, κακϊσ
και από διαχειριςτζσ και εταίρουσ μονοπρόςωπθσ ΙΚΕ, και δεδομζνου ότι με τον ν.
4670/2020 (άρκρο 35) από τθν 1.1.2020 άλλαξε ο τρόποσ υπολογιςμοφ των αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν των διαχειριςτϊν των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (ΙΚΕ) κακϊσ και του
μοναδικοφ εταίρου μονοπρόςωπθσ ΙΚΕ. υγκεκριμζνα, τα εν λόγω πρόςωπα
κατατάςςονται πλζον με ελεφκερθ επιλογι τουσ υποχρεωτικά ςε μία από τισ ζξι
οριςμζνεσ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ μεταξφ του μζρουσ των
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που αφορά ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ι
ςτθν αμοιβι που λαμβάνουν ωσ διαχειριςτζσ θ οποία κεωρείται ειςόδθμα από μιςκωτι
εργαςία. Οι καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ μερίηονται από τον ίδιο τον
φορολογοφμενο αναλογικά και ςτισ δφο κατθγορίεσ του ειςοδιματόσ του (μζριςμα και
μιςκωτι εργαςία) και ςτουσ κωδικοφσ 351 – 352 ςυμπλθρϊνεται μόνο το μζροσ των
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που αναλογεί ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία (αμοιβι
διαχείριςθσ) (ΠΟΛ.1113/2015 εγκφκλιοσ). τθν περίπτωςθ που δε διανζμεται μζριςμα από
τθν ΙΚΕ και λαμβάνεται μόνο αμοιβι διαχείριςθσ εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ, εκπίπτει
όλο το ποςό των ειςφορϊν από τθν αμοιβι διοίκθςθσ. τουσ ίδιουσ κωδικοφσ
αναγράφονται ομοίωσ και οι καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ από διαχειριςτζσ
μονοπρόςωπθσ ι πολυπρόςωπθσ Ι.Κ.Ε. που δεν ζχουν εταιρικι ιδιότθτα.
ΠΡΟΟΧΗ: Δεν ςυμπλθρϊνονται τα ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που
παρακρατοφνται και αποδίδονται από τον εργοδότθ-αςφαλιςτικό φορζα για μιςκωτοφσςυνταξιοφχουσ και που αναγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν.

Ε

Ζχω ειςπράξει βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ ειςοδιματα που αφοροφν προθγοφμενα ζτθ
και τόκουσ. Πϊσ κα τα δθλϊςω;
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20.

21.

22.

Α

Σα ειςοδιματα των προθγοφμενων ετϊν κα δθλωκοφν με τροποποιθτικι διλωςθ ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Τ. ςτα ζτθ που αφοροφν. Οι τόκοι κα δθλωκοφν ςτο ζτοσ που ειςπράχκθκαν
ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του πίνακα 4Δ1.

Ε

Ζχω ειςπράξει αναδρομικά ςυντάξεων. Πϊσ κα τα δθλϊςω;

Α

Σα αναδρομικά των προθγοφμενων ετϊν κα δθλωκοφν με τροποποιθτικι διλωςθ ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Τ. ςτα ζτθ που αφοροφν. Ωςτόςο, εάν τα αναδρομικά αφοροφν τα
φορολογικά ζτθ 2015 κι εφεξισ, θ τροποποιθτικι διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά. Οι
δθλϊςεισ αυτζσ υποβάλλονται εμπρόκεςμα μζχρι 31/12/2022.

Ε

τον πίνακα Βεβαιϊςεων Αποδοχϊν αναγράφονται ποςά που αφοροφν ςε τόκουσ. Πϊσ
κα τα δθλϊςω;

Α

Σα ποςά που αφοροφν ςε τόκουσ (εκτόσ τόκων που αφοροφν ςε τραπεηικζσ κατακζςεισ)
κα τα δθλϊςετε ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του πίνακα 4Δ1 ακροιςτικά με τουσ τόκουσ
από τραπεηικζσ κατακζςεισ που αναφζρονται ςτον υποπίνακα του αντίςτοιχου κωδικοφ.

Ε

τον πίνακα Βεβαιϊςεων Αποδοχϊν αναγράφονται ποςά που αφοροφν ςε δικαιϊματα.
Πϊσ κα τα δθλϊςω;

Α

Θα τα δθλϊςετε ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του πίνακα 4Δ1. τα δικαιϊματα
περιλαμβάνονται και τα δικαιϊματα από εκμίςκωςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ
περιπτζρου (ΠΟΛ.1229/2015).
Επιςθμαίνεται ότι αν ειςπράττονται δικαιϊματα που αφοροφν ςε επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, π.χ. επαγγελματίεσ ςυγγραφείσ, καλλιτζχνεσ κ.λπ., αυτά αποτελοφν
ζςοδο, δθλϊνονται ςτο Ε3 και φορολογοφνται, μετά τθν αφαίρεςθ των εκπιπτόμενων
δαπανϊν, ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.

Ε

Πϊσ κα ςυμπλθρϊςω ςτον πίνακα 5.1 τθν ιδιοκατοίκθςθ;

Α

Θα επιλζξετε το κίτρινο πλαίςιο, κα ανοίξει ο υποπίνακασ ςτον οποίο δίνεται θ
δυνατότθτα επιλογισ εμφάνιςθσ είτε τθσ περςινισ εικόνασ διλωςθσ ακινιτων, είτε τθσ
εικόνασ του Ε9. Δθλϊνετε όποια ακίνθτα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτθρίηετε ανάλογα (κφρια
- 1θ δευτερεφουςα - 2θ δευτερεφουςα - λοιπζσ - αυτοτελείσ βοθκθτικοί χϊροι), τα
καταχωρείτε και τζλοσ επιλζγετε «Μεταφορά ςτθ Διλωςθ». Για τθν περίπτωςθ
βοθκθτικϊν χϊρων που δεν βρίςκονται ςτθν ίδια οικοδομι με τθν κφρια ι τισ
δευτερεφουςεσ κατοικίεσ, θ επιφάνεια και θ διεφκυνςθ τουσ ςυμπλθρϊνονται ςτα
αντίςτοιχα πεδία τθσ κφριασ ι των δευτερευουςϊν κατοικιϊν. Επιπρόςκετα για τθν
διλωςθ χριςθσ αυτοτελϊν βοθκθτικϊν χϊρων χωρίσ ςτοιχεία κφριασ ι δευτερεφουςασ
κατοικίασ, θ επιφάνεια ςυμπλθρϊνεται ςτο πεδίο των βοθκθτικϊν χϊρων και ςτθν χριςθ
επιλζγεται αυτοτελείσ βοθκθτικοί χϊροι.
τθν περίπτωςθ που δεν εμφανίηονται τα ακίνθτα που κζλετε να δθλϊςετε κα επιλζξετε
ειςαγωγι νζου ακινιτου και κα καταχωριςετε όλα τα ςτοιχεία του ακινιτου.
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Ε

Ζχω αλλάξει κφρια κατοικία μζςα ςτο 2021, πϊσ το δθλϊνω;

Α

Θα επιλζξετε το κίτρινο πλαίςιο και κα ειςάγετε και τα ςτοιχεία τθσ άλλθσ κατοικίασ, κα τθ
χαρακτθρίςετε, κα τθν καταχωριςετε και κα επιλζξετε «Μεταφορά ςτθ Διλωςθ». Σζλοσ,
κα επιλζξετε τθν τελευταία κφρια κατοικία και ξανά «Μεταφορά ςτθ Διλωςθ». Σα
ςτοιχεία τθσ τελευταίασ κφριασ κατοικίασ κα εμφανιςκοφν ςτον πίνακα 5.1α, ενϊ το ποςό
τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ τθσ άλλθσ κφριασ κατοικίασ, κα μεταφερκεί ςτον κωδικό 707
για τον υπόχρεο και 708 για τθ ςφηυγο.
Χρειάηεται προςοχι ςτα μθνφματα που εμφανίηονται κατά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων
των ακινιτων.

Ε

Επιλζγοντασ το κίτρινο πλαίςιο ςτον πίνακα 5.1 ιδιοκατοίκθςθσ εμφανίηονται π.χ. 2
ακίνθτα, εκ των οποίων το ζνα ζχει πωλθκεί. Πϊσ κα το διαγράψω;

Α

τον πίνακα όπου εμφανίηονται τα ακίνθτα, είτε βάςει τθσ εικόνασ Ε9 είτε βάςει τθσ
περςινισ διλωςθσ, υπάρχει ςε κάκε εγγραφι πεδίο διαγραφισ. Διαγράφετε το ακίνθτο
που δεν ζχετε πλζον ςτθν κατοχι ςασ και επιλζγετε «Μεταφορά ςτθ Διλωςθ».

Ε

Πϊσ μπορϊ να τροποποιιςω τα ςτοιχεία ενόσ ακινιτου;

Α

Εφόςον δεν ςυμφωνείτε με τα ςτοιχεία των ακινιτων, όπωσ αυτά εμφανίηονται, κα
πρζπει να τα διαγράψετε και να τα ειςάγετε ωσ νζα ακίνθτα με τα ςωςτά ςτοιχεία. Οι
αλλαγζσ αυτζσ αφοροφν αποκλειςτικά ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ Ε1 και δεν
επθρεάηουν τθν περιουςιακι ςασ εικόνα.

Ε

Ποιοσ είναι ο Αρικμόσ Παροχισ Ρεφματοσ;

Α

Θα τον αναηθτιςετε ςτουσ λογαριαςμοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που ςασ αποςτζλλονται
από τον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ ι πάνω ςτον μετρθτι κατανάλωςθσ. Θα
αναγράψετε τα εννζα πρϊτα ψθφία χωρίσ κενά.

27.

Ε

Σο ακίνθτο μου δεν θλεκτροδοτείται μετά από αίτθςθ διακοπισ που είχα κατακζςει
ςτον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ και επομζνωσ δεν ζχω αρικμό παροχισ. Σι πρζπει να
ςυμπλθρϊςω ςτον αντίςτοιχο κωδικό;

28.

Ε

Σο ακίνθτο μου δεν ζχει θλεκτροδοτθκεί και δεν υπάρχει μετρθτισ κατανάλωςθσ. Σι κα
ςυμπλθρϊςω ςτον αντίςτοιχο κωδικό;

Α

Η ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ παροχισ για όλα τα ακίνθτα είναι υποχρεωτικι. τθν
περίπτωςθ που δεν υπάρχει μετρθτισ κα ςυμπλθρϊςετε τον εννιαψιφιο αρικμό
999999999.

23.

24.

25.

26.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Ε

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ του ταχυδρομικοφ κωδικοφ για τισ κατοικίεσ του
Πίνακα 5.1;

Α

Η ςυμπλιρωςθ του ταχυδρομικοφ κϊδικα (Σ.Κ.) είναι υποχρεωτικι για τα ακίνθτα τα
οποία δθλϊνονται ςτον Πίνακα αυτό.

Ε

Πϊσ κα ςυμπλθρϊςω τθ διλωςι μου όταν είμαι φιλοξενοφμενοσ;

Α

ε περίπτωςθ φιλοξενίασ, ςυμπλθρϊςτε ςτον υποπίνακα του κωδικοφ 801 τον Α.Φ.Μ. του
προςϊπου που ςασ φιλοξενεί, τα τ.μ. τθσ οικίασ και τουσ μινεσ φιλοξενίασ.
Εάν το πρόςωπο που ςασ φιλοξενεί ζχει ιδθ υποβάλλει φορολογικι διλωςθ και δεν ζχει
δθλϊςει τθ φιλοξενία, κα πρζπει να προθγθκεί θ υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ για
να ςασ ςυμπεριλάβει ςτουσ φιλοξενοφμενουσ.

Ε

Πϊσ κα ςυμπλθρϊςω ςτθ διλωςι μου ότι φιλοξενϊ φυςικά πρόςωπα υπόχρεα ςε
διλωςθ;

Α

τον κωδ. (007-008) ανοίγει υποπίνακασ ςτον οποίο ςυμπλθρϊνετε τον Α.Φ.Μ. του
προςϊπου που φιλοξενείται, τα τ.μ. τθσ οικίασ ςασ και τουσ μινεσ που τον φιλοξενιςατε.

E

Ζχω εξαρτϊμενο μζλοσ το οποίο δθλϊνω ςτον πίνακα 8 τθσ διλωςθσ, ενϊ υπάρχει και θ
υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ από το μζλοσ. Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςω
τα ςτοιχεία του εξαρτϊμενου μζλουσ ςτον υποπίνακα του κωδικοφ 007-008 για τθ
φιλοξενία;

A

Εφόςον το εξαρτϊμενο μζλοσ ςυνοικεί μαηί ςασ και δθλϊνεται ςτον πίνακα 8 δεν είναι
υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ του κωδικοφ 007-008.

Ε

τον υποπίνακα των κωδικϊν 007-008 εμφανίηονται τα ςτοιχεία του τζκνου μου, το
οποίο φιλοξενϊ. Θα πρζπει να κάνω αποδοχι τθσ φιλοξενίασ;

Α

Δεν είναι υποχρεωτικι θ αποδοχι τθσ φιλοξενίασ εφόςον το τζκνο ςασ είναι εξαρτϊμενο
και δθλϊνεται ςτον πίνακα 8 τθσ διλωςισ ςασ.

Ε

Πϊσ κα ςυμπλθρϊςω τθ διλωςι μου όταν διαμζνω ςε ςκθνι ι είμαι άςτεγοσ;

Α

ε περίπτωςθ φορολογοφμενου ςκθνίτθ ι άςτεγου ςτον υποπίνακα του κωδικοφ 801
επιλζξτε τθν αντίςτοιχθ κατθγορία.

Ε

Πϊσ κα ςυμπλθρϊςω τθ διλωςι μου όταν διαμζνω με τον/τθν ςφηυγό μου ζχοντασ
επιλζξει τθν υποβολι χωριςτισ διλωςθσ και το ακίνθτο που ιδιοκατοικοφμε ανικει
ςτον/ςτθν ςφηυγό μου;
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36.

37.

38.

39.

Α

ε περίπτωςθ φορολογουμζνου που ζχει επιλζξει τθν υποβολι χωριςτισ διλωςθσ με
τον/τθν ςφηυγο και το ακίνθτο ανικει (ιδιόκτθτο ι δωρεάν παραχωροφμενο ι μιςκωμζνο)
ςτον άλλο ςφηυγο, ςτον υποπίνακα του κωδικοφ 801 κα επιλζξει τθ ςυνοίκθςθ με ςφηυγο
και ςτο πεδίο Α.Φ.Μ. κα ςυμπλθρϊςει τον Α.Φ.Μ. του ςυηφγου που ανικει το ακίνθτο.
Ο/Η ςφηυγοσ ςτον οποίο ανικει το ακίνθτο δεν κα δθλϊςει ςτον κωδικό 007 ότι φιλοξενεί
τον/τθν ςφηυγο.

Ε

Πϊσ δθλϊνεται θ δωρεάν παραχϊρθςθ κατοικίασ μζχρι 200 τ.μ. από γονζα ςε παιδί και
αντίςτροφα;

Α




Ε

Οι γονείσ μου μζνουν ςε ιδιόκτθτο διαμζριςμα του 1ου ορόφου μιασ πολυκατοικίασ.
τθν κατοχι τουσ ζχουν ζνα δεφτερο διαμζριςμα ςτον 3ο όροφο ςτο οποίο διαμζνω.
Πϊσ κα δθλϊςω τθ διαμονι μου ςτθ φορολογικι διλωςι μου;

Α

τθν περίπτωςι ςασ δεν διαμζνετε ςτο ίδιο ςπίτι με τουσ γονείσ ςασ, ϊςτε να είςτε
φιλοξενοφμενόσ τουσ, αλλά ςασ ζχει δοκεί ζνα ξεχωριςτό ςπίτι να κατοικείτε. Επομζνωσ,
πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα 5.1α επιλζγοντασ τον κωδικό 203, ςυμπλθρϊνοντασ
υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του γονζα, ενϊ οι γονείσ ςασ ςτο Ε2 που υποβάλλουν
αναγράφουν το ακίνθτο ωσ δωρεάν παραχωρθμζνο ςε εςάσ.

Ε

Ζχω ςτθν κατοχι μου θλεκτροκίνθτο Ε.Ι.Χ.. Πϊσ το δθλϊνω;

Α

Για το ςυγκεκριμζνο τφπο αυτοκινιτων δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του πεδίου των
κυβικϊν εκατοςτϊν. Αντίκετα, ςτον Πίνακα των οχθμάτων, πρζπει υποχρεωτικά να
δθλωκεί ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ μία από τισ 2 επιλογζσ (ΛΣΠΦ μζχρι ι άνω των 50.000
ευρϊ).

Ε

Πϊσ δθλϊνει εταίροσ-διαχειριςτισ-διευκφνων ςφμβουλοσ τα αυτοκίνθτα που τον
βαρφνουν;

Α

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν ομόρρυκμων ι ετερόρρυκμων ι περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν ι ανϊνυμων ι αςτικϊν κακϊσ και κοινωνιϊν και
κοινοπραξιϊν που αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα, οι οποίεσ ζχουν ςτθν κυριότθτά τουσ
ι ςτθν κατοχι τουσ Ε.Ι.Χ. θ αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί ςτουσ εταίρουσ,
διαχειριςτζσ, διευκφνοντεσ ςυμβοφλουσ κ.λπ. δεν μπορεί να είναι ανϊτερθ από τθ
μεγαλφτερθ αντικειμενικι δαπάνθ που προκφπτει από αυτοκίνθτο τθσ εταιρείασ.
Η αντικειμενικι δαπάνθ που αναλογεί από αυτοκίνθτο εταιρείασ ςυμπλθρϊνεται ςτο
όνομα του φορολογοφμενου που τον βαρφνει.

Αυτόσ που το παραχωρεί, το δθλϊνει μόνο ςτο Ε2 ςαν δωρεάν παραχϊρθςθ.
Αυτόσ που το κατοικεί, το δθλϊνει ςτον πίνακα 5.1α επιλζγοντασ τον κωδικό 203
(δωρεάν παραχωρθμζνθ κατοικία) και ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του
παραχωρθτι.
Γενικά θ δωρεάν παραχϊρθςθ μιασ κφριασ κατοικίασ επιφάνειασ μζχρι 200 τ.μ. γίνεται
από γονείσ ςε παιδιά και αντίςτροφα, προσ ανιόντεσ (παπποφδεσ, γιαγιάδεσ κ.λπ.) και
προσ κατιόντεσ (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματοσ και εξ αγχιςτείασ.
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40.

41.

42.

43.

44.

Ε

Για ςκάφοσ που είναι ςε ακινθςία υπολογίηεται ετιςια τεκμαρτι δαπάνθ;

Α

Δεν υπολογίηεται ετιςια τεκμαρτι δαπάνθ ςε ςκάφοσ ςε ακινθςία, αρκεί να υπάρχει
βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Λιμενικι αρχι που να προκφπτει επϋ ακριβϊσ το χρονικό
διάςτθμα τθσ ακινθςίασ μζςα ςτο ζτοσ.
τθν θλεκτρονικι υποβολι, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε όλα τα ςτοιχεία του ςκάφουσ και
κα επιλζξετε από τθ ςτιλθ «Λόγοσ μθ εφαρμογισ αντικειμενικισ δαπάνθσ» τθν ακινθςία,
ενϊ κα ςυμπλθρϊςετε και τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ βεβαίωςθσ ακινθςίασ τθσ
αρμόδιασ Λιμενικισ Αρχισ.

Ε

Πϊσ κα ςυμπλθρϊςω τθ διλωςι μου όταν ζχω ενοίκιο κφριασ κατοικίασ;

Α

Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα 5.1. Επιλζγοντασ το κίτρινο πλαίςιο, κα
καταχωριςετε τα ςτοιχεία τθσ κατοικίασ, κα τθ χαρακτθρίςετε και κα επιλζξετε
«Μεταφορά ςτθ Διλωςθ».
ΠΡΟΟΧΗ: κα πρζπει να κλικάρετε ςτον κωδικό 203 τθν ζνδειξθ «Μιςκωμζνθ».
τθ ςυνζχεια κα ςυμπλθρϊςετε και τον πίνακα 6.11.

Ε

Πϊσ ςυμπλθρϊνω τον πίνακα 6.11 (ενοίκιο κφριασ κατοικίασ) όταν υπάρχουν
περιςςότεροι από τρεισ εκμιςκωτζσ;

Α

τον υποπίνακα του κωδικοφ 801 ςυμπλθρϊνετε τουσ Α.Φ.Μ. των εκμιςκωτϊν και το
ποςό ενοικίου που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα. Εάν οι εκμιςκωτζσ είναι περιςςότεροι από
τρεισ, ςτισ δυο πρϊτεσ ςειρζσ ςυμπλθρϊνονται οι δυο εκμιςκωτζσ με τα μεγαλφτερα
ποςοςτά ιδιοκτθςίασ και τα ποςά ενοικίου που τουσ κατεβλικθςαν και ςτθν επόμενθ
ςειρά ςτον κωδικό 815 το ποςό που κατεβλικθ μζςα ςτο 2021 ςυνολικά ςτουσ
υπόλοιπουσ εκμιςκωτζσ, χωρίσ να εμφανίηονται το ονοματεπϊνυμο και ο Α.Φ.Μ. τουσ.

Ε

Ποφ κα ςυμπλθρϊςω το ενοίκιο τθσ δευτερεφουςασ ι τθσ εξοχικισ κατοικίασ;

Α

Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα 5.1. Επιλζγοντασ το κίτρινο πλαίςιο, κα
καταχωριςετε τα ςτοιχεία τθσ κατοικίασ, κα τθ χαρακτθρίςετε και κα επιλζξετε
«Μεταφορά ςτθ Διλωςθ».
ΠΡΟΟΧΗ : κα πρζπει να κλικάρετε ςτον κωδικό 207 ι 209 τθν ζνδειξθ «μιςκωμζνθ».
τον πίνακα 6.13 ςτον κωδικό 417 κα ςυμπλθρϊςετε τον Α.Φ.Μ. του εκμιςκωτι και ςτουσ
κωδικοφσ 419, 420 το ενοίκιο τθσ δευτερεφουςασ ι τθσ εξοχικισ κατοικίασ.

Ε

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ του Αρικμοφ Διλωςθσ Μίςκωςθσ για κατοικία που
ενοικιάηω (κφρια κατοικία, δευτερεφουςα, για τζκνα που ςπουδάηουν);
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45.

46.

47.

Α

Ναι. τον ΠΙΝΑΚΑ 6, ςτισ νζεσ ςτιλεσ των πινάκων των περιπτϊςεων 11, 12 και 13 με τίτλο
«Αρικμόσ Διλωςθσ Μίςκωςθσ», ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ τθσ Διλωςθσ Πλθροφοριακϊν
τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.

Ε

Ποφ κα ςυμπλθρϊςω το ενοίκιο που καταβάλλω για ακίνθτο που ανικει ςε Ιερι Μονι
του Αγίου Όρουσ;

Α

Ο μιςκωτισ αναγράφει τα μιςκϊματα που καταβάλλει ςε Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ,
εφόςον αφοροφν ςε μίςκωςθ επαγγελματικισ ςτζγθσ, ςτουσ κωδικοφσ 421-422
αντίςτοιχα.

Ε

Οι κωδικοί με τα ποςά των δαπανϊν 049-050 προςυμπλθρϊνονται;

Α

Οι ςυγκεκριμζνοι κωδικοί δεν προςυμπλθρϊνονται από τθν ΑΑΔΕ, αλλά το ελάχιςτο
απαιτοφμενο ποςό αναγράφεται από τουσ φορολογοφμενουσ. Προσ διευκόλυνςθ του
υπολογιςμοφ αυτοφ, θ ΑΑΔΕ αναρτά τθν θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ που ζχει ςτθ διάκεςι
τθσ και οι φορολογοφμενοι ζχοντασ οι ίδιοι το βάροσ τθσ απόδειξθσ, αναγράφουν τα ποςά
αυτά που πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ. Δαπάνεσ οι οποίεσ ζχουν μεν
εξοφλθκεί με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, αλλά δεν περιλαμβάνονται ςτθν αναρτϊμενθ
πλθροφόρθςθ, ςυμπεριλαμβάνονται εφόςον πλθροφν τισ ίδιεσ προχποκζςεισ και
αποδεικνφονται από τον φορολογοφμενο με κάκε πρόςφορο μζςο.
τον εςωτερικό πίνακα των κωδικϊν 049-050, εμφανίηονται επιπλζον οι καταβολζσ φόρου
ειςοδιματοσ και ΕΝΦΙΑ που πραγματοποιικθκαν εντόσ του 2021 κακϊσ και οι καταβολζσ
ςε δόςεισ δανείων, εφόςον υπάρχουν. τα αντίςτοιχα πεδία, πρζπει να ςυμπλθρωκοφν οι
καταβολζσ ςε δόςεισ δανείων, θ πλθρωμι ενοικίων κακϊσ και θ καταβολι ποςοφ
διατροφισ εφόςον υπάρχουν και ζχουν πραγματοποιθκεί με τα οριηόμενα μζςα
θλεκτρονικισ πλθρωμισ εντόσ του 2021.

Ε

Θζλω να δθλϊςω εξαρτϊμενα τζκνα. Ποιον πίνακα ςυμπλθρϊνω;

Α

Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα 8.1 με τα ςτοιχεία των εξαρτϊμενων τζκνων που
ςασ βαρφνουν και αυτόματα κα ςυμπλθρωκεί ςτον ίδιο πίνακα ο αρικμόσ των τζκνων
ςασ. υμπλθρϊςτε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα εξαρτϊμενα τζκνα και επιπλζον τον
Α.Φ.Μ. για τα ενιλικα τζκνα κακϊσ και για τα ανιλικα που τουσ ζχει αποδοκεί Α.Φ.Μ.
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ.
Από φζτοσ, ζχουν προςτεκεί 2 νζα πεδία ςτον εςωτερικό πίνακα, «Μθ κοινό τζκνο» και
«Α.Φ.Μ. ζτερου γονζα». Σα πεδία αυτά ςυμπλθρϊνονται από τον Τπόχρεο ι/και τθν
φηυγο/Μ για τα εξαρτϊμενα τζκνα τα οποία προζρχονται από προθγοφμενθ ςχζςθ.
ε περίπτωςθ κοινισ διλωςθσ ο κωδικόσ 003 ενθμερϊνεται με τον αρικμό των κοινϊν
τζκνων του Τπόχρεου και τθσ υηφγου/Μ, κακϊσ και των μθ κοινϊν τζκνων του
Τπόχρεου. Ο κωδικόσ 033 ενθμερϊνεται με τον αρικμό των τζκνων του Τπόχρεου που
ζχουν επιλεγεί ωσ μθ κοινά και ο κωδικόσ 004 ενθμερϊνεται με τον αρικμό των μθ κοινϊν
τζκνων τθσ υηφγου/Μ.
ε περίπτωςθ διλωςθσ που υποβάλλεται μόνο από Τπόχρεο (χωριςτι διλωςθ ςυηφγων,
διλωςθ άγαμου/διαηευγμζνου κ.λπ.), ο Τπόχρεοσ δεν ςυμπλθρϊνει το πεδίο τθσ νζασ
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ςτιλθσ «Μθ κοινό τζκνο» και όλα τα τζκνα του Τπόχρεου ενθμερϊνουν τον κωδικό 003.
Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 ΚΦΕ, λαμβάνονται υπόψθ για
τον Τπόχρεο ο κωδ. 003 (κοινά τζκνα και μθ κοινά τζκνα Τπόχρεου) και για τθ φηυγο/Μ
ακροιςτικά οι κωδ. 004 (μθ κοινά τζκνα υηφγου/Μ) και 003 (κοινά τζκνα και μθ κοινά
τζκνα Τπόχρεου) αφαιροφμενου του πλικουσ των τζκνων του κωδ. 033 (μθ κοινά τζκνα
Τπόχρεου).

48.

49.

50.

51.

52.

Ε

Ο γιοσ μου ςυμπλιρωςε τα 18 ζτθ και είναι εξαρτϊμενο μζλοσ μου. Πρζπει να
αποκτιςει δικό του Α.Φ.Μ.;

Α

Σα ενιλικα τζκνα κα πρζπει να διακζτουν προςωπικό Α.Φ.Μ. προκειμζνου να τα
ςυμπεριλάβετε ωσ εξαρτϊμενα μζλθ ςτθ διλωςι ςασ.

Ε

Με ποιο τρόπο κα υποβάλλω τροποποιθτικι διλωςθ για αναδρομικά
φορολογικό ζτοσ 2015 κι εφεξισ;

Α

Από το φορολογικό ζτοσ 2015 και εφεξισ οι δθλϊςεισ αναδρομικϊν υποβάλλονται
θλεκτρονικά επιλζγοντασ το αντίςτοιχο ζτοσ υποβολισ διλωςθσ, π.χ. για το φορολογικό
ζτοσ 2017 κα επιλζξετε ωσ ζτοσ υποβολισ διλωςθσ το ζτοσ 2018. τθν ςυνζχεια επιλζγετε
Σροποποιθτικι διλωςθ και Διλωςθ Αναδρομικϊν Ε1. Αφοφ εμφανιςτοφν οι κωδικοί
ςυμπλθρωμζνοι με τα νζα ποςά υποβάλετε οριςτικά τθν διλωςθ.

Ε

Ζχω χειρόγραφθ βεβαίωςθ αποδοχϊν για αναδρομικά ποςά μιςκϊν αλλά δεν
εμφανίηεται θ επιλογι για υποβολι Διλωςθσ Αναδρομικϊν Ε1. Πϊσ κα υποβάλλω τθ
διλωςθ αναδρομικϊν;

Α

Η επιλογι είναι ενεργι για όςουσ φορολογοφμενουσ υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ
για αναδρομικζσ αποδοχζσ από το φορολογικό ζτοσ 2015 κι εφεξισ. ε διαφορετικι
περίπτωςθ υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ..

Ε

Μπορϊ ςτθ διλωςθ για αναδρομικά να τροποποιιςω κωδικοφσ που δεν ςχετίηονται με
τισ αναδρομικζσ αποδοχζσ;

Α

τθ διλωςθ αναδρομικϊν τα ποςά προ-ςυμπλθρϊνονται ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ
και δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςετε ι να τροποποιιςετε κάποιον άλλο
κωδικό. Εάν επικυμείτε να τροποποιιςετε άλλα ςτοιχεία τθσ διλωςισ ςασ πρζπει να
υποβάλλετε ξεχωριςτι τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ.

Ε

Πϊσ κα δθλϊςω το ειςόδθμα και τον φόρο αλλοδαπισ προζλευςθσ;
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53.

Α

τουσ κωδικοφσ ειςοδιματοσ αλλοδαπισ προζλευςθσ του Ε1, ανοίγει υποπίνακασ όπου
επιλζγετε τθ χϊρα ςτθν οποία αποκτικθκε το ειςόδθμα και πεδίο ςτο οποίο
ςυμπλθρϊνετε το αντίςτοιχο ποςό. Αν το ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ αφορά ςε
διαφορετικζσ χϊρεσ, τότε κα κάνετε διαφορετικι εγγραφι για τθν κάκε χϊρα.
Για τθ ςυμπλιρωςθ του φόρου αλλοδαπισ, επίςθσ ανοίγει υποπίνακασ προκειμζνου να
επιλζξετε τθν προζλευςθ και πεδίο για να καταχωριςετε το φόρο. Όςον αφορά τθν
προζλευςθ υπάρχουν δφο (2) επιλογζσ:
- Χϊρα με .Α.Δ.Φ. που προβλζπεται μζκοδοσ πίςτωςθσ. ε αυτι τθν
περίπτωςθ ςυμπλθρϊνεται ο φόροσ από τισ χϊρεσ που ορίηονται ςτο
παράρτθμα τθσ Ε.2147/2019.
- Λοιπζσ περιπτϊςεισ, ςυμπλθρϊνεται ο φόροσ από τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ

Ε

Σο αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ τθσ φορολογικισ διλωςισ μου είναι πιςτωτικό. Πϊσ
δθλϊνω τον τραπεηικό λογαριαςμό ςτον οποίο κα μου πιςτωκεί το ποςό τθσ
επιςτροφισ;

Α

Κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ αν προκφπτει πιςτωτικό αποτζλεςμα και δεν υπάρχει ιδθ
δθλωμζνοσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ, κα ενθμερϊνεςτε με μινυμα για τισ ενζργειεσ που
πρζπει να κάνετε, κατά περίπτωςθ:
- Αν θ επιςτροφι φόρου αφορά Τπόχρεο, τότε το μινυμα που κα εμφανίηεται είναι:
«Το αποτζλεςμα τησ εκκαθάριςησ είναι πιςτωτικό και για να λάβετε την επιςτροφή φόρου
θα πρζπει να γνωςτοποιήςετε τον λογαριαςμό πληρωμϊν ςασ (αριθμόσ ΙΒΑΝ) ςτη
Φορολογική Διοίκηςη με την υποβολή ηλεκτρονικήσ Υπεφθυνησ Δήλωςησ ςτην ψηφιακή
πφλη myAADE (myaade.gov.gr), ςτην επιλογή «Μητρϊο & Επικοινωνία» και ςτην ενότητα
«Δήλωςη Λογαριαςμοφ ΙΒΑΝ». Σε περίπτωςη κοινοφ Λογαριαςμοφ, αυτόσ δφναται να
δηλϊνεται από ζωσ δφο (2) δικαιοφχουσ.»
- Αν θ επιςτροφι φόρου αφορά φηυγο/Μ, τότε το μινυμα που κα εμφανίηεται είναι:
«Το αποτζλεςμα τησ εκκαθάριςησ είναι πιςτωτικό και για να λάβετε την επιςτροφή φόρου
θα πρζπει να γνωςτοποιήςετε τον λογαριαςμό πληρωμϊν ςασ (αριθμόσ ΙΒΑΝ) ςτη
Φορολογική Διοίκηςη με την υποβολή ηλεκτρονικήσ Υπεφθυνησ Δήλωςησ ςτην ψηφιακή
πφλη myAADE, ςτην επιλογή «Μητρϊο & Επικοινωνία» και ςτην ενότητα «Δήλωςη
Λογαριαςμοφ ΙΒΑΝ» με τη χρήςη των προςωπικϊν κωδικϊν ςασ πρόςβαςησ. Σε
περίπτωςη κοινοφ Λογαριαςμοφ, αυτόσ δφναται να δηλϊνεται από ζωσ δφο (2)
δικαιοφχουσ.»
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