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Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3) 
 

1. Ε 
Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε3 της συζύγου / μέρους συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) σε 
περίπτωση εγγάμων / φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 
και υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος; 
 

 Α 
Στην περίπτωση εγγάμων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης και εφόσον η σύζυγος  / ΜΣΣ είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση 
υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους 
κωδικούς του υπόχρεου / συζύγου / ΜΣΣ, με τους οποίους υποβάλλεται κοινή δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου / 
ΜΣΣ είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να επιβεβαιώσει την 
έγγαμη σχέση (με υπόχρεο το σύζυγό της). 
 

  

 
2. Ε 

Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3; 

 Α 
Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3, αυτό πρέπει να υποβληθεί πριν 
από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά 
περίπτωση), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό. 
 

  

 
3. Ε 

Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατό να τροποποιηθεί; 
 

 Α 
Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να 
εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί. Όταν όμως 
οριστικοποιηθεί το Ε1, δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3. 
Εφόσον διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλει 
ηλεκτρονικά τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση.  
Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου  Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά 
αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, 
κατά περίπτωση). 

  

 
4. Ε 

Ποια στοιχεία εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα στο έντυπο Ε3; 

 Α 
Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου, εμφανίζονται προ- 
συμπληρωμένα:  

 η Δ.Ο.Υ. υποβολής 

 η διαχειριστική περίοδος 

 η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθμός κύριας 
δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

 ο ΑΦΜ 
Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προ-συμπληρώνονται αντίστοιχα τρία (3) 
πεδία, με την:  

 ημερομηνία πρώτης έναρξης  

 ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον 
δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος 2021) 

 ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του 
φορολογικού έτους 2021. 
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Τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση του 
μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. 
Προσυμπληρώνονται επίσης ο κύκλος εργασιών με δεδομένα των δύο προηγούμενων 
ετών, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί 
επιχείρησης / ενεργά τερματικά POS και ePOS. 
Προσυμπληρώνεται επίσης και ο νέος κωδ.012 «έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του 
άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». 

  

 
5. Ε 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που στο έντυπο Ε3 εμφανίζεται 
παλαιός ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ο οποίος δεν έχει αντιστοιχηθεί με νέο ΚΑΔ; 

 Α 
Όταν ο φορολογούμενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που 
εμφανίζεται στον κωδικό 021 δεν έχει αντιστοιχηθεί, εμφανίζεται μήνυμα στον 
αντίστοιχο πίνακα, όπου ενημερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. 
Ο φορολογούμενος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, να προβεί στη διαδικασία 
αντιστοίχισης μέσω εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και σε σύντομο 
χρονικό διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 με το νέο ΚΑΔ. 
Επισημαίνεται, ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχιση, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να 
υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. 
 

  

 
6. Ε 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αντιστοίχιση 
του ΚΑΔ μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων; 

 Α 
Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. 

  

 
7. Ε 

Όσοι δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν 
εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ποιον ΚΑΔ συμπληρώνουν; 

 Α 
Σε αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνεται ΚΑΔ και δεν χρησιμοποιείται ο ΚΑΔ 
99999998. 
Συμπληρώνεται ο κωδικός 009 με την επιλογή «Αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ» (3) και οι 
αντίστοιχοι πίνακες που αφορούν στην αγροτική-βιολογική δραστηριότητα. 
 

  

 
8. Ε 

Πώς δηλώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις; 

 Α 
Στον κωδικό 071 συμπληρώνεται το ποσό από βασική ενίσχυση (ΠΥΛΩΝΑΣ 1), το οποίο 
προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Αυτό το ποσό καθώς 
και το υπερβάλλον ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) από τους κωδικούς 072-
073 των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων (ΠΥΛΩΝΑΣ 1),προσαυξάνει τα 
ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα και συμπληρώνεται στον κωδ.362 του 
ΠΙΝΑΚΑ Ζ΄1. Επίσης, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, έως του ποσού των 
δώδεκα χιλιάδων (12.000€) ευρώ, μεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές 
των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.  
Οι κωδικοί 075, 077 και 080 μεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές των 
κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1. 
Επίσης, οι κωδικοί 074,076 και 079 αποτελούν μειωτικό στοιχείο των αντίστοιχων 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση. 
O κωδικός 078 μεταφέρεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη επιλογή των κωδικών 659-660, 
του εντύπου Ε1. 
Τα ποσά των αγροτικών ενισχύσεων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο 
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αντιμετώπισης του COVID 19, συμπληρώνονται στον κωδικό 081 του πίνακα Γ΄2 του Ε3 
και μεταφέρονται στην περίπτωση του κωδικού 657-658 του εντύπου Ε1 «Έκτακτες 
αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες 
αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του COVID-19». 

  

 
9. Ε 

Πώς δηλώνονται οι αναδρομικές αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις που εισπράχτηκαν 
το  φορολογικό έτος 2021; 

 Α 
Για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από 01/01/2021 και μετά (άρθρο 49 ν.4772/2021), χρόνος κτήσης του 
εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που 
εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος 
κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται. 
Για την ειδική περίπτωση όπου βάσει της ανωτέρω διάταξης, ο φορολογούμενος 
επιθυμεί να φορολογηθούν στο τρέχον έτος οι αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις που 
έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, έχει εισαχθεί νέος κωδικός 
082. Ο κωδικός αυτός προ-συμπληρώνεται με βάση την επιλογή του φορολογούμενου 
στον εσωτερικό υποπίνακα των αγροτικών επιδοτήσεων σχετικά με το χρόνο 
φορολόγησης των αναδρομικών που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή 
ένστασης.  
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η παραπάνω επιλογή θα αφορά τις επιδοτήσεις ανά είδος. 
Είναι σαφές ότι με την ως άνω εγγραφή στον 082, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη στις 
φορολογικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται, ότι η ως άνω επιλογή είναι 
οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.  
Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,  
επιλέγοντας Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών, εμφανίζονται οι αγροτικές ενισχύσεις 
– επιδοτήσεις, που εισπράχτηκαν στο έτος 2021, ανά είδος και έτος που αφορούν.    

  

 
10. Ε 

Σε ποιον κωδικό συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής 
που εισπράχθηκε από επιχειρήσεις εντός του φορολογικού έτους  2021; 
 

 Α 
Στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3,  προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το 
συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής  που σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  
Το ποσό αυτό που εισπράχθηκε εντός του έτους 2021 από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα  καταχωρείται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 
781-782 του εντύπου Ε1. 
Ως προς το λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό 
δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020. 

   

11. Ε 
Με ποιο τρόπο και πότε δηλώνεται στο έντυπο Ε3 το ποσό της ενίσχυσης που δεν 

επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο 

καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής; 
 

 Α 
Το ποσό της ενίσχυσης με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο δεν 
επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις αναγράφεται στους κωδικούς του πίνακα Ζ1 «Σύνολο 
εσόδων» του Εντύπου Ε3 στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα 
καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του (σχετ. 
ΠΟΛ.1223/2015), ήτοι θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του. 
Στα νομικά πρόσωπα/ νομικές οντότητες, μεταφέρεται στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος στον κωδικό 001 του Πίνακα 10Α του εντύπου Ν και μέσω αυτού στον 
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κωδικό 513, στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί 
δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015), ήτοι 
θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του. 
Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό που δεν 
επιστρέφεται αναγράφεται στους κωδικούς 144, 244, 344 και 444 του Πίνακα ΣΤ΄ στην 
ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα και ειδικότερα στον κωδ.014 «Μη επιστρεπτέο ποσό 
κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ. τρίτο ν.4684/2020)»   
δεδομένου ότι το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο βάσει της κείμενης νομοθεσίας.  
Με βάση τα παραπάνω, για τις επιχειρήσεις που το φορολογικό έτος τους έληξε 
την 31.12.2021 και το σχετικό ποσό έχει βαρύνει τα αποτελέσματα του φορολογικού 
έτους 2021, θα καταχωρηθεί στους ανωτέρω κωδικούς του εντύπου Ε3 του ίδιου 
φορολογικού έτους (2021) και  για Ν.Π. /Ν.Ο θα αναγραφεί και στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος («έντυπο Ν») του φορολογικού έτους 2021. 

   

12. Ε 
Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου έκανα διακοπή της επιχείρησής 
μου και έναρξη με τον ίδιο Α.Φ.Μ. αλλά με διαφορετική δραστηριότητα. Θα υποβάλω 
δύο έντυπα Ε3; 
 

 Α 
Θα υποβάλετε ένα έντυπο Ε3 για όλο το φορολογικό έτος και θα συμπληρώσετε τους 
αντίστοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα. 

   

13. Ε Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμπλήρωσης του κωδικού 050 που αφορά στην ιδιότητα 
του προσώπου που συμπληρώνει το έντυπο; 
 

 Α   Εάν το έντυπο συμπληρώνεται από τον δηλούντα επιχειρηματία, νόμιμο εκπρόσωπο 
κ.λπ., επιλέγεται το (1) 

 Εάν το έντυπο συμπληρώνεται από τον μισθωτό λογιστή της επιχείρησης, επιλέγεται 
το (2) 

 Εάν το έντυπο συμπληρώνεται από λογιστή όχι μισθωτό της επιχείρησης, επιλέγεται 
το (3) και προϋποθέτει την εξουσιοδότηση μέσω TAXISnet του λογιστή από τον 
επιχειρηματία (Φ.Π. ή Ν.Π.). 

Επισημαίνονται οι ΠΟΛ.1072/2018 και ΠΟΛ.1008/2011 για τις περιπτώσεις που το έντυπο 
Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή-φοροτεχνικό. 
Επίσης,  κατά την υποβολή του Ε3, θα ελέγχεται η τάξη  του  λογιστή– φοροτεχνικού σε  
σχέση με την τήρηση βιβλίων και το συνολικό  ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που 
δηλώνονται. 
Περαιτέρω, οι μισθωτοί λογιστές – φοροτεχνικοί επιτρέπεται να υποβάλλουν το Ε3 μόνο 
των επιχειρήσεων-εργοδοτών με τους οποίους συνδέονται, σύμφωνα με Υπεύθυνη 
Δήλωση που έχουν υποβάλλει στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

   

14. Ε Με ποιο τρόπο δηλώνονται στο έντυπο Ε3 οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις 
που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19; 
 

 Α Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  καθώς και σε 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον  αυτά 
καταχωρούνται στα βιβλία τους ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν 
προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών 
καταχωρούνται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά περίπτωση και 
μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 
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370 και 470 αντίστοιχα.  
 

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα πιο πάνω ποσά  
αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του  εσωτερικού υποπίνακα των  κωδικών  
144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ κατά περίπτωση ενώ περαιτέρω καταχωρούνται και σε 
αντίστοιχους κωδικούς του Εντύπου Ε1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1118/2021. 
 
Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, τα ποσά αυτά αναγράφονται στον Πίνακα 10 
του εντύπου Ν, κατά περίπτωση. 

   

15. Ε Οι ατομικές πλοιοκτήτριες εταιρείες έχουν υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3; 

 Α Οι ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 
27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, υποβάλλουν το έντυπο Ε3. Ο 
προσδιορισμός των κερδών γίνεται με σκοπό τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, έσοδα και δαπάνες καταχωρούνται 
επί του ΠΙΝΑΚΑ Ζ΄. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - 
Διπλογραφικά Βιβλία), κατόπιν μέσω του ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ προσδιορίζεται το αποτέλεσμα το 
οποίο μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ΄ (κωδικός 444 επιλογή 26) αναμορφώνεται – μηδενίζεται και 
δε μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Ο 
φορολογούμενος όμως έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το κέρδος του στην 
αντίστοιχη επιλογή των  κωδικών 659-660 του ΠΙΝΑΚΑ  6 του Ε1  για την επιβολή ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης και για την κάλυψη τυχόν τεκμηρίων.   

   

16. Ε Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3; 

 Α Ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) και που φορολογούνται με τις 
διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν.4646/2019, υποβάλλουν το έντυπο 
Ε3, καταχωρώντας τα έσοδα και τις κατά περίπτωση δαπάνες τους. Για τα γραφεία 
αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που 
υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν 
φορολογητέο εισόδημα με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. 

   

17. Ε Τι ισχύει για τους αλιείς – πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων και τους πλοιοκτήτες 
ρυμουλκών πλοίων - ατομικές επιχειρήσεις ως προς την υποβολή και συμπλήρωση του 
εντύπου Ε3; 

 Α Οι αλιείς-πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων που φορολογούνται με την ειδική φορολογία 
του ν. 27/1975 και μετά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.4646/2019 
από 1.1.2020 και μετά, συνεχίζουν να κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία πλοίων. 
Ως προς τον φόρο χωρητικότητας για τα αλιευτικά πλοία ο συντελεστής είναι μηδενικός 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.27/1975, ενώ παράλληλα επιβάλλεται τέλος 
υπέρ του Δημοσίου με βάση το μήκος αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 
του ν.4646/2019. Για τα ανωτέρω πρόσωπα καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή  και 
συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ο προσδιορισμός των κερδών γίνεται με σκοπό τον 
υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, 
έσοδα και δαπάνες καταχωρούνται επί του ΠΙΝΑΚΑ Ζ΄. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία), κατόπιν μέσω του ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ 
προσδιορίζεται το αποτέλεσμα το οποίο μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ΄ (κωδικός 344 επιλογή 25) 



 

 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενημέρωση: 14/4/2022 1:50 μμ σελ. 6/6 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3) 

 

αναμορφώνεται – μηδενίζεται και δε μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθεί με 
τις γενικές διατάξεις. Ο φορολογούμενος όμως έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το 
κέρδος του στην αντίστοιχη επιλογή των  κωδικών 659-660 του ΠΙΝΑΚΑ  6 του Ε1  για 
την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για την κάλυψη τυχόν τεκμηρίων.  
Επίσης, οι ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν. 27/1975, οι ατομικές 
πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις ρυμουλκών πλοίων που φορολογούνται με το τέλος 
ρυμουλκών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 ή τον ν. 27/1975, συμπληρώνουν 
ανάλογα τους ίδιους πίνακες του Ε3 με τους αλιείς-πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων (με 
την επισήμανση ότι για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ’, 
συμπληρώνεται ο κωδικός 444 αυτού), καθώς και τους ίδιους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ 6 
του εντύπου Ε1 (659-660) για τους ίδιους σκοπούς όπως οι αλιείς. 

   

18. Ε Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν υποχρέωση υποβολής του 
εντύπου Ε3;  

 Α Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν 
έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν 
εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και όταν 
αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται 
ποσά. 

   

19. Ε Τι ισχύει εάν έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) για 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα;;  
 

 Α Στο νέο κωδ.012 υπάρχει ένδειξη «έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του 

ν.4172/2013 για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ο οποίος θα είναι 

προσυμπληρωμένος. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την 

εγκριτική Απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού 

και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής (σχετ. Α. 1087/2021 

(Β’ 1691 και Ε.2224/2021). 

Επίσης, στους νέους κωδικούς 901, 921, 941, 961 «Καθαρό εισόδημα άρθρου 5Γ του 

ν.4172/2013» εμφανίζεται το πενήντα τοις εκατό (50%)  των ποσών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα ή και από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα όπως αυτό προκύπτει από 

τους κωδ. 152, 252, 352 και 452. Επίσης, θα εμφανίζεται στον κωδ. 961 το πενήντα τοις 

εκατό (50%)  του ποσού του κωδ.453 στην περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Εν συνεχεία, τα 

ποσά που θα προκύπτουν από τους νέους κωδικούς της γραμμής αυτής θα μεταφέρονται 

ως εξής: στους κωδ. 401-402 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση εισοδήματος 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους κωδ. 461-462 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση 

εισοδήματος αγροτικής – βιολογικής δραστηριότητας και στους κωδ. 307-308 στην 

περίπτωση καθαρού εισοδήματος περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Το υπόλοιπο πενήντα 

τοις εκατό (50%) του ως άνω καθαρού εισοδήματος απαλλάσσεται από τον φόρο 

εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου  43Α και συμπληρώνεται 

από το φορολογούμενο στους κωδ. 657-658 του Εντύπου Ε1 σε όλες τις ως άνω 

περιπτώσεις. 

   

                                        


