ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Παρατήρηση : Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν συµπληρώνονται πρόσθετοι.
Α) Στον Πίνακα Α1.1α Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά τα τρία (3) τελευταία οικονοµικά έτη
πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης, όπως αυτά δηλώθηκαν στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου
εισοδήµατος (έντυπο Ε1)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
1.

Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο του και µε 2

2.

Στη

για τα ανήλικα τέκνα του.
θέση

2

σηµειώνεται

για

κάθε

έτος

ξεχωριστά

το σύνολο

των

εισοδηµάτων (πραγµατικών

και

όχι

τεκµαρτών) από κάθε πηγή προέλευσης.
Β) Στον Πίνακα Α1.1β Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το τρέχον οικονοµικό
έτος, όπως αυτά δηλώθηκαν στη δήλωση φόρου εισοδήµατος (έντυπο Ε1)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
1.
2.

Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την, µε 1 για τον/την σύζυγο του και µε
2 για τα ανήλικα τέκνα του.
Στη θέση 2 σηµειώνεται το φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το εισόδηµα που φορολογείται αυτοτελώς ή µε
ειδικό τρόπο.

3.

Στη θέση 3 σηµειώνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το αφορολόγητο εισόδηµα

4.

Στη θέση 4 σηµειώνεται το σύνολο των λοιπών εσόδων από κάθε πηγή
προέλευσης.

Γ) Στον Πίνακα ΑΙ.2 Καταχωρούνται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα
σε αυτά κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης (άρθρο 2 Ν.3213/2003)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος του ακινήτου µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο
του και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στο ακίνητο µε 0 για το
ακίνητο που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά τον χρόνο
υποβολής, µε 1 για το ακίνητο που αποκτήθηκε κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση, µε 2 για
το ακίνητο που εκποιήθηκε αντίστοιχα και µε 3 για το ιδιόκτητο ακίνητο που ευρίσκεται υπό ανέγερση κατά
τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση.
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται ο Νοµός στον οποίο ευρίσκεται το ακίνητο.
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται ο ∆ήµος ή η Κοινότητα στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο.
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται η Οδός ή η Τοποθεσία στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο.
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται το είδος του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ I)
i
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται η έκταση του εδάφους σε τετραγωνικά µέτρα (m ).
2
8. Στη θέση 8 σηµειώνεται η έκταση των κτισµάτων σε τετραγωνικά µέτρα (m ).
9. Στη θέση 9 σηµειώνεται το έτος κτήσης του ακινήτου.
10. Στη θέση 10 σηµειώνεται το εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VIII)
11. Στη θέση 11 σηµειώνεται το ποσοστό επί του ακινήτου που κατέχει ο υπόχρεος.
12. Στη θέση 12 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του ακινήτου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)
13. Στη θέση 13 σηµειώνεται το τίµηµα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την
διαγραφή του ακινήτου.
14. Στη θέση 14 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση κτήσης του ακινήτου, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ II)

15. Στη θέση 15 σηµειώνεται ο τίτλος µεταβολής κατάστασης του ακινήτου, (πχ. αριθµός συµβολαίου αγοράς,

αριθµός οικοδοµικής άδειας, αριθµός σύµβασης γονικής παροχής κλπ.)
∆) Στον Πίνακα ΑΙ.3 Καταχωρούνται µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, εισηγµένων ή µη σε
χρηµατιστήρια, οµόλογα, και οµολογίες κάθε είδους, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο του
και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στους πάσης φύσεως
τίτλους µε 0 για τους τίτλους που προϋπάρχουν της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθούν να
υπάρχουν κατά τον χρόνο υποβολής, µε 1 για τους τίτλους που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο που
αφορά η δήλωση και µε 2 για τους τίτλους που εκποιήθηκαν αντίστοιχα.
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται το είδος του τίτλου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ III)
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται ο εκδότης του τίτλου.
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται η ποσότητα του τίτλου.
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)
7. Στις θέσεις 7α και 7β σηµειώνεται κατά περίπτωση το τίµηµα που καταβλήθηκε για την
απόκτηση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του τίτλου

Σηµείωση:
Σε
περιπτώσεις
κτήσεως
τίτλου
από
προικοσύµφωνα δεν συµπληρώνονται οι θέσεις 7α και 7β

δωρεές,

κληρονοµιές,

Ε)
Στον
Πίνακα
Α1.4
Καταχωρούνται
οι
κατεχόµενες
καταθέσεις σε
ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύµατα κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
1.
2.

σε
3.
4.
5.
6.

ΣΤ)

γονικές

παροχές

Τράπεζες, ταµιευτήρια

και

ή

άλλα

Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο του και µε 2
για τα ανήλικα τέκνα του.
Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάθεσης µε 1 για κατάθεση σε ευρώ, µε 2 για κατάθεση
ξένο νόµισµα.
Στη θέση 3 σηµειώνεται το ποσό της κατάθεσης.
Στη θέση 4 σηµειώνεται το ξένο νόµισµα της κατάθεσης στην περίπτωση που στη θέση 2 έχει σηµειωθεί ο
αριθµός 2.
Στη θέση 5 σηµειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο τηρείται η κατάθεση.
Στη θέση 6 σηµειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων της κατάθεσης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Η)

Στον

Πίνακα

Α1.5

Καταχωρούνται

τα

πλωτά

και

εναέρια

µεταφορικά

µέσα,

καθώς

και

τα

οχήµατα

κάθε χρήσης, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
1.

Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος του µεταφορικού µέσου µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την

σύζυγο του και µε 2 για το/τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στο µεταφορικό µέσο µε 0
για το µεταφορικό µέσο που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει
κατά την ηµέρα υποβολής, µε 1 για το µεταφορικό µέσο που αποκτήθηκε κατά την περίοδο που αφορά η
δήλωση και 2 για το µεταφορικό µέσο που εκποιήθηκε αντίστοιχα.
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται το είδος του µεταφορικού µέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ IV)
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται ο αριθµός νηολογίου ή κυκλοφορίας κατά περίπτωση.
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται η χωρητικότητα ή ο κυβισµός κατά περίπτωση.
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται ο λιµένας νηολόγησης σε περίπτωση πλωτών µεταφορικών µέσων.
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του µεταφορικού µέσου,
8. Στη θέση 8 σηµειώνεται το έτος κτήσης του µεταφορικού µέσου.
9. Στη θέση 9 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του µεταφορικού µέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)
10. Στη θέση 10 σηµειώνεται το τίµηµα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του
µεταφορικού µέσου.
11. Στη θέση 11 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση κτήσης του µεταφορικού µέσου (βλ.

ΠΙΝΑΚΑ II)
Σηµείωση: εν περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα Α1.5 µεταφορικά µέσα που προέρχονται από
LEASING (χρηµατοδοτική µίσθωση) ή χρονοµίσθωση.
Ζ) Στον Πίνακα Α1.6 Καταχωρούνται
υποβολής της δήλωσης.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:

οι

συµµετοχές

σε

κάθε

είδους

επιχείρηση

κατά

τον

χρόνο

1.

Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος της συµµετοχής µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την
σύζυγο του και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του.

2.

Στη θέση2σηµειώνεταιτο είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στη συµµετοχή µε 0 για την
συµµετοχή που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχεI κατά την ηµέρα
υποβολής, µε1 για την επαύξηση της ήδη υπάρχουσας ή τη νέα συµµετοχή κατά τη χρονική περίοδο που
αφορά η δήλωση και µε 2 για την µείωση προϋπάρχουσας συµµετοχής ή την εκποίηση αντίστοιχα.

3.
4.
5.
6.
7.

Στη θέση 3 σηµειώνεται το είδος της συµµετοχής (βλ, ΠΙΝΑΚΑ V)
Στη θέση 4 σηµειώνεται το είδος της επιχείρησης. (Βλ, ΠΙΝΑΚΑ VI)
Στη θέση 5 σηµειώνεται το έτος κτήσεως της συµµετοχής.
Στη θέση 6 σηµειώνεται το κεφάλαιο εισφοράς.
Στη θέση 7 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση επαύξησης υπάρχουσας ή
νέας συµµετοχής, (βλ.ΠΙΝΑΚΑ)

ΠΙΝ. I ΕΙ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΙΝ II

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

2

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

2

ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

3

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

3

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

4

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

4

∆ΩΡΕΑ

5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

5

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

6

ΟΙΚΙΑ

6

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

7

∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ

8

ΑΠΟΘΗΚΗ

8

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

9

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

10

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

11

ΓΡΑΦΕΙΟ

12

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ III
1

ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ
2

ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ
3

ΠΙΝ.IV ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ
1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2

ΦΟΡΤΗΓΟ

3

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

4

ΜΟΤΟΙΙΟ∆ΗΛΑΤΟ

5

ΣΚΑΦΟΣ ΑΝ ΑΨΥΧΙΙΣ

6

ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ

7

ΒΑΡΚΑ

8

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

9

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

10

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΙΙΙΝ. VI ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ ΙΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ
4

ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΑΛΟ∆ΛΙ ΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ
5

ΟΜΟΛΟΓΑ

6

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

7

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8

ΠΑΡΑ1Ώ1Λ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

9

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ξ.Ν.

10

ΛΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ. V

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ Α. Ε.

2

ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΠΕ

3

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

4

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

I

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

6

ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

3

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

5

ΑΤΟΜΙΚΗ

6

ΑΕΡΟΤΙΚΗ

I

ΑΓΟΡΑ

7

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

2

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

8

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

3

Ι ΟΝΙΚΗ ΙΙΑΡΟΧΗ

9

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

4

∆ΩΡΕΑ

5

ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1983

6

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ VIII ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
1

ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

2

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞ Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ

3

ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

4

5

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ VII

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

