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 Έντυπο Ν 

Προσοχή: Αν έχετε αποθηκεύσει προσωρινά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
Ν.Π. και νομικών οντοτήτων στην προηγούμενη έκδοση των εντύπων απαιτείται η 
διαγραφή της προσωρινά αποθηκευμένης δήλωσης και στη συνέχεια να 
προχωρήσετε σε νέα υποβολή. 

 

 

1. Ε 
Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών 
Προσώπων και νομικών οντοτήτων; 

 Α 
Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του 
ν.4172/2013, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα 
τα εισοδήματα τους.  
Σχετ. άρθρα: 2, 45 και 68 του ν.4172/2013. 

  

 
2. Ε 

Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις; 

 Α 
Οι δηλώσεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2014 και μετά θα 
υποβληθούν στο ενιαίο έντυπο Ν, το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων.  
Το έντυπο καλύπτει:  

 τόσο τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσο και τα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
Ν.Π.  

 όλες τις μορφές νομικών προσώπων (προσωπικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές 
εταιρείες).  

 όλες τις κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά). 
Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο 
είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές 
έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 
και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες TAXISnet. Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) 
(εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης 
«ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Η συμπλήρωση των πινάκων 2, 3 και 4 της δήλωσης είναι 
υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση και πρέπει να προηγείται της 
συμπλήρωσης των υπόλοιπων κωδικών του ενιαίου εντύπου, καθώς ποσά από 
αυτούς τους πίνακες μεταφέρονται στους κωδικούς του εντύπου. Τα λοιπά 
δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται, αλλά 
φυλάσσονται για τον έλεγχο.  

Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν 
το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα:  

 έχει κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, 
Ν.2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του Ν.4172/2013. 
Επισημαίνεται ότι στην έννοια των αναπτυξιακών νόμων δεν εμπίπτουν οι 
επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κίνητρου των αφορολόγητων εκπτώσεων (ν. 
2601/1998, ν. 3299/2004, κοκ), καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής 
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καταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις του ν. 3908/2011. 

 σε περίπτωση νομικών προσώπων υπό εκκαθάριση η οριστική δήλωση της 
εκκαθάρισης (όταν αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες) υποβάλλεται 
υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. 

 σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής 
της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
και των συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να 
επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της ΔΗΛΕΔ, η 
δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που 
υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη (μέσω TAXISnet), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4174/2013, πρέπει να προσκομίζεται 
στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων 
ημερών, αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί 
για τη σχετική επιφύλαξη. 

  

 
3. Ε 

Τι σημαίνει φορολογικό έτος; 

 Α 
Από 1/1/2014 δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «οικονομικό έτος» και στη θέση του ο 
ν.4172/2013 εισάγει την έννοια του φορολογικού έτους. Πρακτικά ταυτίζεται με τη 
διαχειριστική περίοδο.  
Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις 
νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να 
λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31ης/12. 
Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.  
Σχετ. άρθρο: 8 του ν.4172/2013. 

  

 
4. Ε 

Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα; 

 Α 
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά 
ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.  
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 
6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό 
πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από 
την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. 

  

 
5. Ε 

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής; 

 Α 
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους (άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 
4172/2013). Επομένως για το φορολογικό έτος από 01/01/2017 έως 31/12/2017 η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η 29/06/2018. 

  

 
6. Ε 

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για λήξη διαχειριστικής διαφορετική 
της 31ης/12/2017; 

 Α 
Για φορολογικό έτος από 1/7/2017 έως 30/6/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης είναι η 31/12/2018. Ανάλογη εφαρμογή έχουμε και σε περιπτώσεις 
διαφορετικής ημερομηνίας λήξης του φορολογικού έτους, ήτοι καταληκτική ημερομηνία 



 

 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενημέρωση: 8/6/2018 9:18 πμ σελ. 3/11 Έντυπο Ν 

 

είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού 
έτους. 
 

  

 
7. Ε 

Έχω κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2018. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση; 

 Α 
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη 
διακοπή. 

  

 
8. Ε 

Επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση; 

 Α 
Για την περίοδο από την αρχή του φορ. έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την 
έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης. 
Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), 
υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα 
από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη 
λήξη της εκκαθάρισης.  
Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της 
εκκαθάρισης.  
Παράδειγμα:  
Προηγούμενο Φορολογικό έτος με λήξη 31/12/2016.  
Η επιχείρηση τέθηκε σε εκκαθάριση 15/5/2017. 
α. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το φορολογικό έτος που έληξε 
πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης, δηλαδή από 1/1/2017 έως 14/5/2017, έως την 
30/11/2017.  
β. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση για την περίοδο της 
εκκαθάρισης μέχρι την λήξη της. 
-Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 15/12/2017 πρέπει να υποβληθεί δήλωση για 
φορολογικό έτος από 15/5/2017 έως 15/12/2017 μέχρι την 15/01/2018.  
-Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 10/10/2019 πρέπει να υποβληθεί:  

 προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 15/5/2017 έως 14/5/2018 

 προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 15/5/2018 έως 14/5/2019 και 

 οριστική δήλωση για όλη την περίοδο της εκκαθάρισης από 15/5/2017 έως 
10/10/2019 μέχρι 10/11/2019. Επειδή όμως, η 10/11/2019 είναι αργία, η 
οριστική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί έως 11/11/2019. 

Παρακαλούμε για το εν λόγω θέμα ανατρέξτε και στην ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιο. 
  

 
9. Ε 

Πότε υποχρεούμαι να υποβάλω δήλωση πριν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής; 

 Α 
Στις περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης 
διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής της 
δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη της 
εκκαθάρισης, η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης, αντίστοιχα 
(ΠΟΛ.1060/2015). 

  

 
10. Ε 

Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω TAXISnet; 
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 Α 
Οι αρχικές & τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και 
τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα 
ακινήτων (Ε2) και του (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής 
αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. 

  

 
11. Ε 

Προσπαθώ να υποβάλω τη δήλωση και μου εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος στην 
προκαταβολή προηγούμενου έτους». Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω τη δήλωση 
οριστικά με τη σωστή προκαταβολή; 

 Α 
Για να υποβάλετε τη δήλωση ηλεκτρονικά θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε το τμήμα 
εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διευθετηθεί η διαφορά. 

  

 
12. Ε 

Νομικό Πρόσωπο θέλει να υποβάλλει δήλωση εντύπου Ν με επιφύλαξη. Τι ενέργειες 
πρέπει να γίνουν; 

 Α 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1057/2018 οι δηλώσεις με επιφύλαξη 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το σχετικό πεδίο “ με επιφύλαξη” στη φόρμα 
υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που 
υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4174/2013, πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια για 
τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της 
δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική 
επιφύλαξη. 

  

 
13. Ε 

Το Ν.Π έχει κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο έτος 2018. Πώς θα υποβληθεί η δήλωση 
διακοπής με το Ν έντυπο; 

 Α 
Προκειμένου να επιτραπεί στον χρήστη της εφαρμογής να καταχωρήσει τη δήλωση 
διακοπής για το φορ. έτος 2018 θα πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί δήλωση για το φορ. 
έτος 2017. Επομένως ο χρήστης θα προβεί πρώτα σε υποβολή της δήλωσης για το 
φορολογικό έτος του 2017 και θα πρέπει να περιμένει 1 (μία) ημέρα προκειμένου να 
μεταπτωθεί η δήλωση στο TAXIS και έτσι να ενημερωθεί ο κωδικός 008 (φόρος που 
προκαταβλήθηκε) στη δήλωση διακοπής που θα ακολουθήσει. 

  

 
14. Ε 

Έχω υποβάλλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. δήλωση εντύπου Ν και η εφαρμογή δεν μου 
επιτρέπει να καταχωρήσω στο TAXISnet τροποποιητική δήλωση για το ίδιο 
φορολογικό έτος. 

 Α 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί χειρόγραφα 
δήλωση εντύπου Ν στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας σας τότε όλες οι μεταγενέστερες 
τροποποιητικές δηλώσεις για το ίδιο φορολογικό έτος θα πρέπει να υποβληθούν 
υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. 

  

 
15. Ε 

Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα άρθρου 45γ ν.4172/2013. 

 Α 
Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξεκινούν τη συμπλήρωση της 
δήλωσης από τον πίνακα 2.  

 Σε περίπτωση που έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία συμπληρώνουν 
πρώτα το έντυπο Ε2, εν συνεχεία τον πίνακα 3Α4 «εισόδημα από ακίνητη 
περιουσία (αρθ.39 ν.4172/2013) και τέλος τον πίνακα 2Α «εισόδημα από 
ακίνητη περιουσία». Το ποσό του κωδικού 198 στον πίνακα 3Α4, θα συγκρίνεται 
με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο Ε2 και σε 
περίπτωση που υπάρχει διαφορά, θα ζητείται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση 
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η επιβεβαίωση της διαφοράς πριν συνεχίσει τη διαδικασία. Το ποσό που έχει 
καταχωρηθεί στον κωδικό 198 θα μεταφέρεται από την εφαρμογή στον πίνακα 
2Α στο πεδίο «Συνολικό εισόδημα από ακίνητα».  

 Για τη συμπλήρωση εφόσον συντρέχει περίπτωση, ποσών στον πίνακα 2Β στα 
πεδία «Εισόδημα από κεφάλαιο (πλην ακίνητης περιουσίας)», «Εισόδημα από 
υπεραξία μεταβίβ. Κεφαλαίου» και «Ζημιά από μεταβίβαση κεφαλαίου», 
απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση του πίνακα 3.  

 Σε περίπτωση που έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
συμπληρώνουν υποχρεωτικά πρώτα το έντυπο Ε3 και εν συνεχεία τον πίνακα 
2Β.  

 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έντυπο Ε3 οριστικοποιείται χωρίς 
αναγραφόμενα ποσά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(περ.γ’ άρθρου 45 ν.4172/2013) λόγω συμπλήρωσης της κατάστασης 
φορολογικής αναμόρφωσης (Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων 
εισοδήματος και έμμεσων φόρων). Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά 
πρόσωπα έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου , θα οριστικοποιείται πάλι το έντυπο Ε3 χωρίς αναγραφόμενα ποσά. 
Αντίθετα, όταν τα ίδια νομικά πρόσωπα έχουν λοιπά εισοδήματα πλην των 
ανωτέρω (εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές), τότε υποχρεούνται στη 
συμπλήρωση του εντύπου Ε3.  

 Εφόσον το Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (που τηρεί Γ’ κατηγορίας βιβλία) 
έχει μέσα στο φορολογικό έτος 2017, χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής 
ομολόγων (PSI) , οφείλει να συμπληρώσει τον πίνακα «V .Χρεωστική διαφορά 
λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων – PSI (ν.4046/2012)» 
(κωδικοί 746, 747, 753 , 748), από τα στοιχεία του οποίου και ενημερώνεται 
αυτόματα το σχετικό πεδίο του πίνακα 2Β.  

 Το πεδίο «Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων» 
θα παραμένει ανενεργό για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015 και 
μετά, καθόσον το αντίστοιχο ποσό θα μεταφερθεί από τον κωδικό 039. 

 
  

 
16. Ε 

Νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία. 

 Α 
 Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία η εκκαθάριση φόρου, θα 

λαμβάνει υπόψη την κατηγορία βιβλίων, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Μητρώο 
της Δ.Ο.Υ. 

 Για τη μεταφορά των μη εκπιπτόμενων δαπανών στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος (κωδικός 455 του εντύπου Ν) απαιτείται η προηγούμενη 
συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.  

Σε περίπτωση αφορολόγητων αποθεματικών αυτά θα συμπληρώνονται στο  έντυπο Ν 
στην περιοχή «αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κλπ.». 

  

 
17. Ε 

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών. 

 Α 
 Για την εκκαθάριση του φόρου με τον συντελεστή 13%, λαμβάνεται υπόψη η 

κατηγορία και το είδος επιχείρησης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Μητρώο της 
Δ.Ο.Υ.  

 Απαραίτητη είναι η επιλογή στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ότι υπάγεστε 
στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013.  
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 Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4384/16 (ΦΕΚ Α' 78/26-04-2016), πρέπει 
να είστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και 
άλλων Συλλογικών Φορέων (άρθρο 19 ν. 4384/16). 

  

 
18. Ε 

Είμαι Νομικό Πρόσωπο που έχω τη διαχείριση κληροδοτημάτων. Μπορώ να υποβάλω 
ηλεκτρονικά δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα; 

 Α 
 Ναι. Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση ηλεκτρονικά, αρκεί να έχω μόνο ένα (1) 

κληροδότημα.  

 Τα Ν.Π. που έχουν τη διαχείριση κληροδοτημάτων (κεφαλαίων αυτοτελούς 
διαχείρισης) θα υποβάλουν διαφορετικό Ε2 για κάθε κληροδότημα. Επομένως 
όσα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν περισσότερα του ενός 
κληροδοτήματα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Σχετ. ΠΟΛ. 1044/2015  
«Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην ίδια έννοια των νομικών οντοτήτων εμπίπτουν 
καταρχήν τα κληροδοτήματα που αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και 
στερούνται νομικής προσωπικότητας (άρθρο 96 α.ν. 2039/1939 και νυν άρθρο 50 παρ. 2 
του Ν. 4182/2013 ), καθώς και οι ειδικοί λογαριασμοί των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
που συνιστώνται για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, 
εκπαίδευσης, κ.λπ. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πιο πάνω κληροδοτήματα και οι ειδικοί 
λογαριασμοί δεν αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα (αριθ. 74/2004 και 354/2003 
γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.) και η περιουσία τους περιέρχεται στα νομικά πρόσωπα υπέρ 
των οποίων έχει καταληφθεί ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά περίπτωση, με την 
παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι πιο πάνω νομικές οντότητες δεν έχουν αυτοτελή 
φορολογική υποχρέωση, αλλά τα εισοδήματά τους φορολογούνται στο όνομα των 
προσώπων την περιουσία των οποίων προσαυξάνουν, με βάση την προβλεπόμενη για 
τα τελευταία φορολογική μεταχείριση.» 

  

 
19. Ε 

Πότε και πώς επιλέγω τον τρόπο πληρωμής του φόρου; 

 Α 
Η επιλογή του τρόπου πληρωμής, εφάπαξ ή με δόσεις, γίνεται μετά την οριστική 
υποβολή της δήλωσης και την έκδοση της ταυτότητας οφειλής, με την πληρωμή σε 
Τράπεζα επιλογής σας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), 
κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου 
γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή 
της δήλωσης. Η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου 
φορολογικού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση. 
Σας γνωστοποιούμε ότι, πλέον, από τη Υπηρεσία μας, «Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση», έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την ταυτότητα οφειλής και να 
ενημερώνεστε για την οφειλή σας. 
Επισήμανση: Από το φορολογικό έτος 2015 και επόμενα δεν προβλέπεται έκπτωση σε 
περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου. 

  

 
20. Ε Πως θα υποβάλω δήλωση σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

τίθεται σε εκκαθάριση ή διακόπτει τις εργασίες του μέσα στο φορολογικό έτος 2017 
και πριν την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας (taxisnet); 



 

 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενημέρωση: 8/6/2018 9:18 πμ σελ. 7/11 Έντυπο Ν 

 

 

 Α Σε μια τέτοια περίπτωση  η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω taxisnet) στα ήδη 
διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα (Ν - Ε2 - Ε3). Στα ίδια έντυπα 
υποβάλλονται και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις (σχετ. ΠΟΛ 
1057/2018). 

  

 
21. Ε 

Πώς θα υποβάλλουν δηλώσεις  για το φορολογικό έτος 2017 οι ΟΕΒ; 

 

 Α 
Με τις διατάξεις της υποπερ.αα' της περ.β' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 
4456/2017 ορίζεται ότι οι Ο.Ε.Β. (Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) αποτελούν 
οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις αυτές 
ισχύουν, με βάση την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από την 1η Μαρτίου 2017 και 
μετά. 
Επομένως, από την 1η Μαρτίου 2017 και μετά το σύνολο των Ο.Ε.Β., οι οποίοι 
διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και σε Γενικούς 
Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), φορολογούνται ως νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περ.γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013), σε αντίθεση με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις, με τις οποίες οι Γ.Ο.Ε.Β. φορολογούντο ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι Τ.Ο.Ε.Β. ως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί και ως ενώσεις αυτών (περ.δ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013) (σχετ. το 
αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1102518 2015/23.7.2015 έγγραφό μας). 
 
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης της διαφορετικής φορολογικής μεταχείριση, θα 
πρέπει οι Ο.Ε.Β. για το φορολογικό έτος 2017 να υποβάλλουν υποχρεωτικά δύο 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκ των οποίων η πρώτη (ως συνεταιρισμός) για το 
χρονικό διάστημα 1.1.2017 – 28.2.2017 (συμπληρώνοντας τον κωδικό 472 για τα 
απαλλασσόμενα έσοδά τους), ενώ η δεύτερη για το χρονικό διάστημα από 1.3.2017 – 
31.12.2017 ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η υποβολή και των δύο 
δηλώσεων θα γίνει χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολόγησή τους Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία, μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013. 

  

 
22. Ε 

Ανήκω στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αλλά δεν μπορώ να 
συμπληρώσω τον κωδικό 053 του εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2017. 

 Α 
Στον κωδικό 053 καταχωρούνται τα κέρδη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας τα οποία διανέμονται στους εργαζομένους τους προκειμένου να 
αφαιρεθούν από τα κέρδη τους και να φορολογηθούν στο όνομα των εργαζομένων τους 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4430/2016. Τα παραπάνω ισχύουν 
για όσους φορείς μέσα στο έτος 2017 είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016. Επομένως σε περίπτωση που 
ο υπόχρεος δεν μπορεί να συμπληρώσει τον κωδικό 053 θα πρέπει να επικοινωνήσει με 
το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά 
με την εγγραφή και απόδοση ΑΦΜ στο αρμόδιο τμήμα. 

  

 
23. Ε 

Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει εισόδημα από 
επιχειρηματικές συναλλαγές υποβάλλει Ε3; 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21453
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 Α 
Υποβάλλει μηδενικό Ε3. 

  

 
24. Ε 

Οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις και 
δεν έχουν φορολογητέο εισόδημα υποβάλλουν Ε3; 

 Α 
Υποβάλλουν μηδενικό Ε3. 

  

 
25. Ε 

Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει της 
Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα; 

 Α 
Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, αυτή θεωρείται παραληφθείσα και ο φόρος 
βεβαιώνεται στις προβλεπόμενες από το ν. 4172/2013 δόσεις. Αν παρέλθει η 
ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε δόσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
53 του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4223/2013. Για περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» 
από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση. 

  

 
26. Ε 

Έχω καταχωρήσει όλα τα ποσά στους κωδικούς της φόρμας της δήλωσης και θέλω να 
προχωρήσω στην οριστική Υποβολή της. Πώς θα υποβάλω τη δήλωση; 

 Α 
Η επιλογή της «Υποβολής» είναι ενεργή σε όλες τις σελίδες της φόρμας της δήλωσης. 

  

 
27. Ε 

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης τι πρόστιμα επιβάλλονται; 

 Α 
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μετά την παρέλευση της νόμιμης καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής το TAXISnet θα υπολογίσει αυτόματα τους τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής βάσει του άρθρου 53, Ν. 4174 /2013. Επίσης, θα επιβληθούν τα αυτοτελή 
πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 54, Ν. 4174 /2013 τα οποία θα βεβαιωθούν 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας σας και όχι τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης. 

  

 
28. Ε 

Ποια έντυπα συνυποβάλλονται, ηλεκτρονικά, μαζί με το ενιαίο έντυπο; 

 Α 
Τα συνυποβαλλόμενα έντυπα είναι η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3) (συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης 
φορολογικής αναμόρφωσης), καθώς και το έντυπο αναλυτικής κατάστασης για τα 
μισθώματα ακινήτων (Ε2), εφόσον βέβαια το Ν.Π έχει εισοδήματα από μίσθωση 
ακινήτων. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την οικεία απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. 

  

 
29. Ε 

Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε2; 

 Α 
Το έντυπο Ε2 συνυποβάλλεται υποχρεωτικά, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ποσά στους 
κωδικούς 200, 209, 210, 211, 215 και 199 του Πίνακα 3Α4. Το ποσό του κωδικού 198 
στον πίνακα 3Α4, θα συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο 
έντυπο Ε2 και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά, θα ζητείται από τον υποβάλλοντα τη 
δήλωση η διόρθωση της διαφοράς πριν συνεχίσει τη διαδικασία. 
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30. Ε 
Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε3; 

 Α 
Σε κάθε περίπτωση. 

  

 
31. Ε 

Πώς θα συνυποβάλλω το Ε3 και το Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση για το δεύτερο); 

 Α 
Το Ε3 και το Ε2 πρέπει να υποβληθούν από την ίδια εφαρμογή όπου υποβάλλεται και το 
νέο ενιαίο έντυπο και όχι από τα ελεύθερα προγράμματα που απευθύνονται προς τους 
πολίτες. Η εκτύπωση όλων των εντύπων γίνεται μέσα από την εφαρμογή. 

  

 
32. Ε 

Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω TAXISnet; 

 Α 
Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται 
υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. 

  

 
33. Ε 

Ποιοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εντύπου Ν; 

 Α 
Όσοι έχουν υποβάλλει την αρχική δήλωση Ν μέσω TAXISnet. 

  

 
34. Ε 

Θέλω να υποβάλω τροποποιητική δήλωση Φ.Ε.Ν.Π για προηγούμενα οικ. έτη, π.χ. 
οικ. 2015 (υπερδωδεκάμηνη με έναρξη διαχ/κής μέσα στο 2013), οικ.2014, οικ. 2013 
κ.ο.κ με βάση τα έντυπα Φ01-010, Φ01-012, ΦΟ1-013, Ε5. Υπάρχει αντίστοιχη 
εφαρμογή στο TAXISnet; 

 Α 
ΟΧΙ. Η εφαρμογή υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π αφορά αποκλειστικά 
στο Έντυπο Ν από το φορ. έτος 2014 (διαχ/κή περίοδος από 01/01/2014 και έπειτα 
βάσει ν.4172/2014). Εάν θέλετε να υποβάλλετε τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π για 
οικ. έτη μέχρι και οικ. έτος 2015 (υπερδωδεκάμηνη) βάσει των εντύπων Φ01-010, Φ01-
012, Φ01-013, Ε5, θα πρέπει να υποβάλλετε χειρόγραφα τη σχετική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. 
φορολογίας σας. 

  

 
35. Ε 

Πώς συνυποβάλλονται τα έντυπα Ε2 και Ε3; 

 Α 
Τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3 υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση, έστω και αν 
δεν υπάρχει μεταβολή στα δεδομένα των εντύπων. Επιλέγουμε από την υποβολή 
τροποποιητικής το αντίστοιχο έντυπο, το σύστημα μας εμφανίζει τα δεδομένα της 
αρχικής δήλωσης και μετά οριστικοποιούμε ή τροποποιούμε ανάλογα. 

  

 
36. Ε 

Τι γίνεται εάν η τροποποιητική δήλωση επηρεάζει τον Πίνακα Κατανομής κερδών 
στους εταίρους/μέλη Ν.Π. που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πίνακας 1, σελ 3); 

 Α 
Εάν τα αποτελέσματα της τροποποιητικής επηρεάζουν τον πίνακα 1 τότε αυτός 
διορθώνεται χειρόγραφα. 

  

 
37. Ε 

Τι γίνεται όταν το αποτέλεσμα της τροποποιητικής είναι περισσότερο χρεωστικό της 
αρχικής; 
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 Α 
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει μια ταυτότητα οφειλής με τη διαφορά του φόρου. 

  

 
38. Ε 

Τι γίνεται όταν το αποτέλεσμα της τροποποιητικής είναι λιγότερο χρεωστικό της 
αρχικής; 

 Α 
Η διαφορά δημιουργεί πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες 
ελέγχου. 

  

 
39. Ε 

Τι γίνεται όταν το αποτέλεσμα της τροποποιητικής είναι λιγότερο πιστωτικό της 
αρχικής; 

 Α 
Σε αυτή τη περίπτωση δημιουργείται ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με τη διαφορά, 
ο οποίος θα εμφανιστεί στην "προσωποποιημένη πληροφόρηση" και το πιστωτικό της 
αρχικής δήλωσης θα εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Φορολογικής Διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου, με ημερομηνία 
συμψηφισμού την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης (από την οποία 
προέκυψε). 

  

 
40. Ε 

Τι γίνεται όταν η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και η τροποποιητική χρεωστική; 

 Α 
Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται ταυτότητα οφειλής για το χρεωστικό ποσό της 
τροποποιητικής και ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ για το πιστωτικό της αρχικής το 
οποίο θα εμφανίζεται στην "προσωποποιημένη πληροφόρηση". 
Το πιστωτικό της αρχικής θα εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Φορολογικής Διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου, με ημερομηνία 
συμψηφισμού την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης (από την οποία 
προέκυψε). 

  

 
41. Ε 

Η αρχική πιστωτική δήλωση είναι σε κατάσταση για έλεγχο. Τι γίνεται με την 
τροποποιητική; 

 Α 
Η αρχική δήλωση ακολουθεί τις διαδικασίες επιστροφής που προβλέπουν οι 
διαδικασίες του ελέγχου. 
Η τροποποιητική δήλωση εκκαθαρίζεται ανεξάρτητα από την αρχική δήλωση, δηλαδή 
βεβαιώνονται τυχόν χρεωστικά ποσά φόρου ή εκκαθαρίζονται τυχόν πιστωτικά 
υπόλοιπα στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης και τις 
σχετικές διαδικασίες ελέγχου. 

  

 
42. Ε 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσής μου δεν έχει παρέλθει ακόμα και 
ενώ έχω υποβάλλει την αρχική δήλωση, επιθυμώ να υποβάλλω και τροποποιητική. Τι 
πρέπει να κάνω; 

 Α 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013, "αν ο 
φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας 
υποβολής της αρχικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει 
θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δυο, αρχική και τροποποιητική έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα". 

  

 
43. Ε 

Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω 
δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet; 
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 Α 
Ναι, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. 

  

 
44. Ε 

Πως υποβάλλεται η δήλωση εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2017 από Σχολικές 
Επιτροπές και Σχολικές Εφορείες μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

  
Α 

 
Δεδομένου ότι οι Σχολικές Επιτροπές και οι Σχολικές Εφορείες μειονοτικών σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαλλάσσονται από τον φόρο 
εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από 01.01.2016 και εφεξής, με βάση τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ 47Α’), θα πρέπει να 
συμπληρώνεται ποσό δαπανών ίσο με τα δηλούμενα έσοδα, κατά τη συμπλήρωση του 
Πίνακα 2, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να μην φορολογούνται για τα εισοδήματα 
του φορολογικού έτους 2017. 
Εάν για παράδειγμα το συνολικό εισόδημα από ακίνητα ανέρχεται σε 100.000€, το ποσό 
των 100.000€ θα πρέπει να καταχωρηθεί και στο πεδίο «Δαπάνες που εκπίπτουν και 
αφορούν τα ακίνητα (πλην ιδιοχρησιμοποίησης) (παρ.3β και 3γ, αρθ. 39, 
ν.4172/2013) 100%», ώστε να μην προκύψει φορολογητέο κέρδος. 
 Εάν αντίστοιχα το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανέρχεται σε 100.000€, 
το ποσό των 100.000€ θα πρέπει να καταχωρηθεί και στο πεδίο «Δαπάνες που 
εκπίπτουν (αρθ. 22 και 23, ν. 4172/2013)», ώστε να μην προκύψει φορολογητέο κέρδος. 
 

  

 
 


