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Σελίδα 1

ΠΡΟΣΟΧΗ:Θα γίνει εκκαθάριση
µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9

Προς τον ΠροΪστάµενο ∆.Ο.Υ.

Αριθ. ∆ήλωσης

του ν.2238/1994

Οικονοµικό έτος ….
Αποδοχές απο 1/1/200

Αριθ. Φακέλλου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ

έως 31/12/200

Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Ονοµατεπώνυµο (Επωνυµ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

που οφείλονται σε εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες

Ονοµατεπώνυµο (Επωνυµ

του πατέρα
'Ονοµα ή συζύγου

Είδος επιχείρησης

*

Αριθµός ταυτότητας

∆ιεύθυνση
Αριθ.τηλεφ.

Αριθµός Φορολ.Μητρώου

'Ονοµα του πατέρα
ή συζύγου

∆ιεύθυνση

Αριθ.τηλεφ
(Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘ.-ΤΑΧ. ΚΩ∆.-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ-ή ΧΩΡΙΟ)

Α.Φ.Μ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ποσά που αναλογούν και

Κατηγορία

Κώδικες

∆ικαιούχοι των αποδοχών

Υπάλληλοι

1

Εργάτες

2

Συνταξιούχοι

3

Άθροισµα

4

Ποσά φόρου που
αναλογούν στις καθαρές
Καθαρές
αποδοχές σύµφωνα µε το
φορολογητέε
άρθρο 57 του
ν.2238/1994
ς αποδοχές

Σύνολο
Σύνολο
ακαθάριστων
Αριθµός αποδοχών κρατήσεων
1
3
2

4

Ποσά φόρου που
οφείλονται για τέλη χαρτοσήµου
οφείλονται και πρέπει να
και εισφορά ΟΓΑ στο
αποδοθούν στο
χαρτόσηµο
δηµόσιο,µετά τη
έκπτωση 2,5% από τα
ΟΓΑ
αντίστοιχα ποσά που
Χαρτοσήµου χαρτοσήµου
αναλογούν.

5

6

7

8

Αφαιρούνται τα ποσά που αποδόθηκαν µε προσωρινές δηλώσεις......... 5
Υπόλοιπο

Χρεωστικό......

6

Πιστωτικό.......

7

Πρόσθετος φόρος...........% λόγω εκπροθέσµου...............

8

Πρόσθετο τέλος χαρτοσήµου...........% λόγω εκπροθέσµου..............

9

Πρόσθετη εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήµου...........% λόγω εκπροθέσµου............… 10
Σύνολο.............….

11

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ.ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ∆ΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝ
∆ίµηνα

Ακαθάριστες
αποδοχές

Ποσά που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν
Φόρου

Χαρτοσήµου

Άθροισµα

ΟΓΑ Χαρτοσήµου

Στοιχεία διπλοτύπου
Αριθµός

Χρονολογία

Α
Β
Γ
∆
Ε
ΣΤ**
Σύνολο
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Επων:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ονοµ

ΟΝΟΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ

ΑΦΕΚ

Εµπρόθεσµα-Εκπρόθεσµα

(τόπος

200...

∆/νση: ∆ΙΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ
(ηµεροµηνία παραλαβής)
Α.Φ.Μ ΑΦΜ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ο Παραλαβών
Αρµόδια ∆.Ο.Υ: ∆ΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Αρ.Μητρ.άδ.άσκ.επαγγ ΑΡ Α∆ΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Κατηγορία άδειας: ΚΑΤΗΓ Α∆ΕΙΑΣ Λ

ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ
Ποσό
Αριθ.χρηµ.καταλ.
Χρον.Βεβαίωσης
Ο Βεβαιώσας

ηµεροµηνία)

Ο ∆ΗΛΩΝ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ
Ποσό
Αριθµός
Χρονολ.
Ο Επιµελητής Είσπραξης
∆ιπλοτύπου

* Το τετράγωνο θα σµπληρωθεί από την Υπηρεσία
** ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αποδόθηκε ο φόρος ανά µήνα γράψτε σε πρόσθεµα τα αντίστοιχα στοιχεία για τις µηνιαίες αποδόσεις

Έκδοση 2005

Σελίδα 2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΤΛ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2004

Ονοµατεπώνυµο και όνοµα πατέρα ή συζύγου

1

2

3

Αριθµός Φορολ.
Μητρώου

4

Από - Μέχρι

Σύνολο ηµερών

α/α

∆ιεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, αριθµός, ΤΑΧ.
ΚΩ∆.ή συνοικία)

Παιδιά που τον
Βαρύνουν

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

5

6

7
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39
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43
44
45
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51
52
53
54
55
56
57
ΣΥΝΟΛΟ

Ακαθάριστες
αποδοχές

Μείον οι κρατήσεις
για τα Ασφαλ/κα
ταµεία κτλ. πλην
φόρου εισοδήµατος

Καθάρες Αποδοχές

8

9

10

Ποσά φόρου που
Ποσά φόρου που
αναλογούν στις καθαρές οφείλονται και πρέπει να
αποδοχές σύµφωνα µε τις αποδοθούν στο ∆ηµόσιο
µετά την έκπτωση
διατάξεις του άρθρου 57
ποσοστού 2,5%
του ν.2238/1994

11

12

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από όσους έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
περιπτώσεων α'-ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994. Επιδίδεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προιστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας
τους και περιλαµβάνει το ονµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου του, το ποσό των αµοιβών, το φόρο που οφείλεται για αυτές, για κάθε µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο,
κατά περίπτωση.
2. Κατά τη σύνταξη της οριστικής αυτής δήλωσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών πρέπει νδιενεργείτε εκκαθάριση φόρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994,
για το συνολικό ποσό των αµοιβών, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισµού του φόρου που παρακρατήθηκε και πρέπει
να υπολογιστεί πα΄λι ο φόρος που αναλογεί στο σύνολο των αποδοχών, δηλαδή στο ποσό των µισθών, ηµεροµισθίων,
πρόσθετων αµοιβών, επιδοµάτων κτλ.
∆ιευκρινίζεται ότι ο υπολογισµός του φόρου, που αναλογεί µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994, στο
ετήσιο εισόδηµα, ενεργείται τόσο για τους µισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη
µισθολογική περίοδο του προηγούµενου της φορολογίας οικονοµικού έτους, όσο και για εκείνους οι οποίοι εργάσθηκαν
στον ίδιο εργοδότη κατά ένα τµήµα µόνο της ανωτέρω περιόδου, αλλα αποδεικνύεται πλήρως ότι κατά το υπόλοιπο
τµήµα αυτής της περιόδου δεν απασχολήθηκαν σε άλλο εργοδότη (λόγω στράτευσης, θανάτου του µισθωτού) γιατί και
στη περίπτωση αυτή οι αποδοχές που καταβλήθηκαν αποτελούν και το ετήσιο εισόδηµα του µισθωτού. Για τους
υπόλοιπους µισθωτούς που δεν εργάσθηκαν ολόκληρη τη µισθολογική περίοδο, δε θα γίνει υπολογισµός του φόρου µε
βάση την ετήσια εκκαθάριση των αποδοχών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αλλά θα δηλωθεί και θα αποδοθεί το ποσό του
φόρου που υπολογίσθηκε και παρακρατήθηκε από τις αποδοχές αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.
2238/1994.
Επείσης, για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο (περιπτ.β' παραγρ.1 του άρθρου 57) δε θα γίνει εκκαθάριση φόρου σύµφωνα
µε τα παραπάνω, αλλά θα δηλωθεί και θα αποδοθεί το ποσό του φόρου που υπολογίσθηκε και παρακρατήθηκε.
Τέλος, δε θα γίνει εκκαθάριση φόρου, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από ταµεία
επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας (περιπτ.ε΄ παραγρ.1 άρθρ.57 ν.2238/1994) και δεν εµπίµπουν στις
διατάξεις της περίπτωσεις α΄παραγρ. 1 άρθρ.57 ν. 2238/1994.
3. Υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης υπάρχει και στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τη
1026176/498/Α0012/ΠΟΛ.1096/19-3-2002 διαταγή Υπ. Οικονοµικών δεν έχουν υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.,
καθόσον δεν είχε προκύψει φόρος για απόδοση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συµπληρώνονται οι αντίστοιχες ενδείξεις
του πίνακα << ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ∆ΙΜΗΝΟ
Ή ΜΗΝΑ >>
4. Όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση φόρου µισθωτών υπηρεσιών, εφόσον απασχολούν
περισσότερους από είκοσι (20) µισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, µερίσµατα, βοηθήµατα ή άλλες παροχές σε
περισσότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους, και χρησιµοποιούν µηχανογραφικά µέσα για την µισθοδοσία όσων
εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούµενων παροχών στους συνταξιούχους υποχρεούνται να υποβάλλουν
σε µαγνητικά µέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις
αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς.
Όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση φόρου µισθωτών υπηρεσιών και απασχολούν ολιγότερους από
είκοσι (20) µισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, µερίσµατα, βοηθήµατα ή άλλες παροχές σε ολιγότερους από είκοσι (20)
συνταξιούχους, µπορούν εάν το επιθυµούν να υποβάλουν σε µαγνητικά µέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται
να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των µισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που
κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα αν χρησιµοποιούν
µηχανογραφικά µέσα για τη µισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούµενων παροχών στους
συνταξιούχους.
Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της οικείας βεβαίωσης (1077209/1542/Α0012/ΠΟΛ.1229/259-2002 απόφαση Υπ. Οικονοµικών).
5. Η υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών µε διαφορετικό τρόπο από ότι ορίζεται στη
1077209/1542/Α0012/ΠΟΛ. 1229/25-9-2002 απόφαση Υπ. Οικονοµικών, δεν παράγει, επίσης έννοµα αποτελέσµατα.
6. Αν τυχόν, έχουν καταβληθεί αναδροµικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων, µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική
σύµβαση, τότε θα αναγραφούν σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης, κάτω από τις τακτικές αποδοχές, συνολικά
ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής, χωρίς να διενεργείται για τα αναδροµικά αυτά, εκκαθάριση του φόρου µε βάση την
κλίµακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994, αλλά θα αναγραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε. Καθώς και τυχόν
οφειλόµενα ποσά τελών χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου.
7. Ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί µειώνεται κατά ποσοστό 2,5%.

