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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της 

Ε.Ε είναι «η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές 

αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του κοινού και  την ενδυνάμωση της δημοκρατίας». 

Μέσα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντάσσεται και η 

ευρυζωνικότητα. 

"Ευρυζωνικότητα" ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, 

εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική 

άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από: 

• την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές 

τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς 

περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό 

εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων 

• την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την 

κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών 

δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει 

τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) 

ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος 

ζώνης, και διαθεσιμότητα, και δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται 

συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να 

ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται 
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με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών 

• τη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει: α) ανάμεσα σε 

εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον 

εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και 

γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας 

και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή 

περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 

• το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, 

μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, 

αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία 

του ανταγωνισμού, και την εγγύηση της σοβαρής 

ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από 

τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την 

Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες είναι αυτά που εγγυώνται σε κάθε 

εποχή την απρόσκοπτη και διαφανή πρόσβαση όλων των πολιτών στην 

πληροφορία και τα συστήματα επικοινωνίας, για την εκπλήρωση των αναγκών 

τους. 

 

 

1.2 Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Είχαμε συνηθίσει να ακούμε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στη διείσδυση 

των νέων τεχνολογιών και την ευρυζωνικότητα, δείκτες κρίσιμοι για την 

ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και την εκπαίδευση και βεβαίως τη σχέση 

κράτους- πολίτη. Η εικόνα αυτή όμως έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δημοσίευσε  το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και 

της Εθνικής επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ), η ευρυζωνική διείσδυση στην 

Ελλάδα βρέθηκε για πρώτη φορά στο 9,11% του πληθυσμού κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2008, αθροιζόμενο από 1.017.475 συνδέσεις γρήγορου Internet 

και τηλεφωνίας.  
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Από το 2004 και χάρη στην απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

κάθε χρόνο οι συνδέσεις περίπου διπλασιάζονται με αποτέλεσμα να φτάσουμε 

σήμερα στο 9% με ένα ρυθμό ανάπτυξης ανά εξάμηνο που μοιράζεται 

ανάμεσα στο 6 και 20% σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος 

είναι 18%, ενώ οι πολύ ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Δανία προσεγγίζουν το 

40%. 

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν άλλες 660.000 

συνδέσεις και το σχετικό ποσοστό να ανέβει στο 13 με 15%. Αυτό σημαίνει 

πως η κρίσιμη μάζα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υπάρχει ήδη και θα 

τροφοδοτήσει εφεξής  την περαιτέρω ανάπτυξη του Internet. 

Η πορεία του αριθμού των ευρυζωνικών γραμμών παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα. Ο αριθμός αυτός έφτασε στις 30/6/2007 τις 760.698 

παρουσιάζοντας αύξηση 55% σε σχέση με τις 31/12/2006. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο ρυθμός αύξησης των ευρυζωνικών γραμμών βαίνει συνεχώς 

αυξανόμενος. 
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Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

Με βάση τη σημερινή πορεία εκτιμούμε για το τέλος του 2007:
Ευρυζωνικές γραμμές > 1,000,000 
Ευρυζωνική διείσδυση κοντά στο 10%

Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών
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Διείσδυση 8,1%

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ ( ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ)  
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1.3ΣΧΕΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Η ευρυζωνικότητα επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (e-government) που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πολιτών και 

επιχειρήσεων, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι δημόσιες 

υπηρεσίες λειτουργούν αποδοτικότερα και εξυπηρετούν καλύτερα το κοινό. Οι 

επιχειρήσεις  μπορούν να διεκπεραιώσουν πολλές υποθέσεις τους με το 

Δημόσιο χωρίς να μετακινηθούν από το χώρο τους. Αλλά και όταν απαιτηθεί 

να επισκεφθούν μία δημόσια υπηρεσία, είναι ενημερωμένοι για το τι ακριβώς 

χρειάζονται να κάνουν και εξυπηρετούνται καλύτερα και γρηγορότερα. 

Σήμερα στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις, αλλά και ο πολίτης μπορούν μέσα 

από το Ίντερνετ να καταθέσουν φορολογικά έντυπα (στον ιστοχώρο του 

taxisnet - www.taxisnet.gr),  να αιτηθούν και να παραλάβουν έγγραφα 

φορολογικής ενημερότητας, καθώς και να ενημερωθούν για την υφιστάμενη 

νομοθεσία κ.α. 

Επίσης η ευρυζωνικότητα επιτρέπει την υλοποίηση νέων εξελιγμένων 

και αποδοτικών μηχανισμών διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και 

των υπηρεσιών επιχειρήσεων μέσω του Διαδικτύου. Επιπρόσθετα επιτρέπει 

στην επιχείρηση να αναπτυχθεί πέρα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία 

εδρεύει και λειτουργεί, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι 

δυνατότητες αυτές μάλιστα προσφέρονται με ελάχιστο κόστος συγκριτικά με 

τις συμβατικές μεθόδους διαφήμισης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών 

και συντελούν σημαντικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της 

επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1.ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ – Φ2 
 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται: α) ως περιοδική ή ως έκτακτη, από 

υποκείμενους με βιβλία Β ή ΑΒ ή Γ ή ΑΓ κατηγορίας του ΚΒΣ , β) ως έκτακτη 

από μη υποκείμενους (πχ ιδιώτες),τους υποκειμένους που ενεργούν πράξεις 

απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τους αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος και τους υπαγόμενους σε κα8εστως κατ’απακοπή καταβολής. 

Υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης έχουν: α) ανά μήνα, όσοι 

τηρούν Γ ή ΑΓ κατηγορίας βιβλία, β) ανά τρίμηνο, όσοι τηρούν  Β ή ΑΒ 

κατηγορίας βιβλία ακόμα και όταν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.  

Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται: 

• Για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή 

• Για τις φορολογικές περιόδους που προκύπτει πιστωτικό ή 

μηδενικό υπόλοιπο, αλλά ο υποκείμενος πραγματοποιεί  

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις  ή παραδόσεις αγαθών ή υποβάλλει 

αίτημα επιστροφής  

• Όταν το επιθυμεί ο ίδιος ο υποκείμενος 

 

Τρόπος Υποβολής 

 

Α)Υποβολή σε Δ.Ο.Υ 

Η περιοδική δήλωση όταν υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ , υποβάλλεται σε 2 

αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται στο φορολογούμενο και εφόσον 

υπάρχει ποσό για καταβολή  εκδίδεται ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης, με 
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το οποίο καταβάλλεται ο φόρος στον ταμία της Δ.Ο.Υ. Η περιοδική δήλωση 

υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ  της έδρας  ή του κεντρικού του 

υποκείμενου  ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του μη 

υποκείμενου, προκειμένου για υποβολή έκτακτης δήλωσης. 

Η αποστολή της περιοδικής δήλωσης ταχυδρομικά επιτρέπεται μόνο για 

επιχειρήσεις που είτε είναι εποχιακές, είτε εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει 

Δ.Ο.Υ. 

 

  Β)Ηλεκτρονική Υποβολή 

Η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο 

που προκύπτει (χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική), μπορεί να υποβληθεί  κι με 

τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω του ειδικού δικτύου TAXIS net 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr ή www.gsis.gov.gr, αφού 

προηγούμενα οι υποκείμενοι πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Χρόνος υποβολής για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας 

 

Οι επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ υποβάλλουν κάθε μήνα 

για περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον 

προηγούμενο μήνα. Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με 

χρεωστικό υπόλοιπο, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του 

ειδικού δικτύου TAXIS net) υποβάλλονται μέχρι την εικοστή έκτη (26η) 

ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής 

περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου 

Α.Φ.Μ.. Η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των 

οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών (ΠΟΛ.1060/2006).  

Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή 

μηδενικό υπόλοιπο, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού 

δικτύου TAXIS net, υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του 

επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην 

οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ. 
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Για υποβολή στη ΔΟΥ, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από στις 20 

του μήνα για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα ανάλογα με το 

τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. 

 

2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α – Φ1 
 

Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν οι 

υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και 

απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η υποχρέωση αυτή 

υπάρχει και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε οικονομική 

δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ότι 

βρίσκεται σε αδράνεια, (ακόμη και στην περίπτωση που έχουν ακυρωθεί τα 

φορολογικά στοιχεία).  

 

Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση: 

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις 

απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, 

έστω και αν για ορισμένες πράξεις παράδοσης επενδυτικών αγαθών ή λήψης 

αγαθών ή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κατέβαλαν τον 

αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση. 

β) Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα, έστω και αν ως 

λήπτες αγαθών και υπηρεσιών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη 

περιοδική δήλωση.  

γ) Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, έστω και αν ως 

λήπτες αγαθών και υπηρεσιών ή για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που 

πραγματοποίησαν κατέβαλαν το φόρο μι έκτακτη περιοδική δήλωση. 

δ) οι αμιγείς πρατηριούχοι και λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων 

καπνών της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Ν. 2859/2000. 
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ε) οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ οι οποίοι δεν ανήκουν στο κανονικό καθεστώς 

(δηλαδή αυτοί που αποδίδουν το φόρο με έκτακτη δήλωση). 

Τρόπος υποβολής  

α) Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. 

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού. Κατ΄ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις 

και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να 

αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με 

συστημένη επιστολή. Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση 

τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την 

παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή σε διαταγή του Ελληνικού 

Δημοσίου. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση 

αποτελεί αποδεικτικό υποβολής. 

Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και 

είσπραξης αποτελεί : 

α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται 

μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την 

υπογραφή του υπαλλήλου που το παρέλαβε και του Ταμία, 

β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και 

εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία. 

        β) Ηλεκτρονική υποβολή 

Οι υποκείμενοι των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31 

Δεκεμβρίου 2007, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αρχικές, 

εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 

2007 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙS net), εφόσον για τη 

διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις 

(εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικά ή 
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χειρόγραφα) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 

εκκαθαριστικής δήλωσης. 

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και 

επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXIS net, με αυτόματη 

απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης 

δήλωσης. 

Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό 

αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της 

μέσω του συστήματος TAXIS net αποτελούν για τον υποκείμενο την 

πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα. 

Χρόνος υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 2007  
 

α) Για υποκείμενους με βιβλία α’ ή β’ κατηγορίας βιβλία, των 

οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2007. 

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 25η ημέρα του 

δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον 

κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία 

πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ειδικά για 

την εκκαθαριστική δήλωση έτους 2007, η υποβολή παρατάθηκε μέχρι την 

17η Μαρτίου 2008 για υπόχρεους αυτούς (ΠΟΛ.1157/2007). 

Η υποβολή πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του 

Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του υποκειμένου. 

Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2007 με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXIS net) μπορεί να υποβληθεί μέχρι 

την 1η Απριλίου 2008 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου (31/12/2007) τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την περίπτωση, που οι δηλώσεις 
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αυτές, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής 

τους μέσω του συστήματος TAXIS net. 

 

β)Για υποκείμενους με βιβλία γ’ κατηγορίας βιβλία, των οποίων 

η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2007. 

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 10η ημέρα του 

πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον 

κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου οι υπόχρεοι τηρούσαν βιβλία τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ειδικά για την εκκαθαριστική δήλωση έτους 2007, η 

υποβολή παρατάθηκε μέχρι την 12η Μαΐου 2008 για υποκείμενους, οι 

οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο. 

 

3. INTRASTAT 
 

 
Υπόχρεοι για υποβολή INTRASTAT  

 

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται, εφόσον: 

1. Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που 

είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. προς υποκείμενο 

άλλου Κράτους μέλους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 

ανταλλάγματος, όπως π.χ. στις περιπτώσεις αποστολής δώρων 

άνευ αξίας, δειγμάτων, πρώτων υλών για επεξεργασία κλπ. 

2. Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη 

φύση της συναλλαγής και το σκοπό της μετακίνησης (παράδοση, 

επιστροφή, επισκευή, δείγμα, δώρο κλπ.). 
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3. Πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο 

ειδικό καθεστώς των άρθρων 36 και 36β, ήτοι: 

• Των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που 

παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα 

καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ( αρθ. 

36α, Ν. 1642/86). 

• Των υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν 

πωλήσεις σε δημοπρασίες (αρθ. 36β, Ν.1642/86). 

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης intrastat, έχει μια επιχείρηση η 

οποία πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή και παραδόσεις 

αγαθών), σε περίπτωση που το ύψος των συναλλαγών αυτών ξεπερνά ένα 

όριο, το οποίο ονομάζεται «κατώφλι εξομοίωσης». Το όριο αυτό μέχρι και το 

2007 ήταν : α) 55.000,000 ευρώ για τις αποκτήσεις και β) 55.000,00 ευρώ για 

τις παραδόσεις. Από το 1/1/2008 είναι α) 75.000,00 ευρώ για τις αποκτήσεις 

και β) 65.000,00 για τις παραδόσεις.  

 
Χρόνος υποβολής 
 

Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται για κάθε μήνα σε τέτοιο τόπο όπως 

καθορίζεται από τον Έφορο και όχι αργότερα από τη δέκατη μέρα που 

ακολουθεί το τέλος του μήνα.  

 

4.ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – Ε9 
 

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, 

την κατοικία ή την έδρα τους, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή 

ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην 

Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και δεν έχουν δηλωθεί τα 

προηγούμενα χρόνια, δηλαδή όσων έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους 

κατάσταση, είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν το έντυπο Ε9. Δεν δηλώνονται 

μόνο τα ακίνητα που έχουν περιληφθεί ήδη στο Ε9 εκτός αν έχει αλλάξει 
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κάποιο στοιχείο τους ή η οικογενειακή τους κατάσταση (συνιδιοκτησία, γάμος, 

διαζύγιο κ.λπ.) 

Υπόχρεοι για υποβολή του Ε9 είναι  

α) ο νομέας επίδικου ακίνητου,  

β) σε περίπτωση πτώχευσης για τα ακίνητα του πτωχού ο 

εκκαθαριστής,  

γ) σε περιπτώσεις κληρονομητέων ακινήτων οι εκ διαθήκης κληρονόμοι 

κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι 31/12 

προηγούμενου έτους ή εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31/12 

προηγούμενου έτους οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι,  

δ) όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία 

θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31/12 του 

προηγούμενου έτους. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε μέχρι 

31/12 του προηγούμενου έτους, δεν θα υποβληθεί από τους κληρονόμους το 

έντυπο Ε9, έστω και αν ο αποβιώσας, κατά τον χρόνο που ζούσε , είχε στην 

κυριότητά του ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά θα συμπεριληφθούν στο έντυπο Ε9 

που θα υποβληθεί είτε από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους, αν δεν έχει 

δημοσιευθεί διαθήκη είτε από τους εκ διαθήκης κληρονόμους, αν έχει 

δημοσιευθεί διαθήκη, κατά το ποσοστό τους και στο δικό τους έντυπο Ε9.  

Ποια ακίνητα δηλώνονται στο Ε9. 

Διευκρινίζεται ότι στο έντυπο Ε9 δηλώνονται τα ακίνητα που είχε ο 

υπόχρεος την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από το αν 

αυτά παραμένουν στην κυριότητα του υπόχρεου κατά την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δηλώνονται όλα τα 

εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης 

σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν στον υπόχρεο την 1η 
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Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, εκτός της υποθήκης. Άρα ό,τι τυχόν είχε 

πουληθεί μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους δεν δηλώνεται, ενώ όποια 

μεταβολή έχει επέλθει μετά την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και μέχρι 

την υποβολή του Ε9 δεν θα δηλωθεί. Με άλλα λόγια τα δηλούμενα ακίνητα 

είναι εκείνα που «στιγμιαία», δηλαδή στο εικοσιτετράωρο της 1ης Ιανουαρίου 

του τρέχοντος έτους, ανήκαν στον υπόχρεο. 

Τρόπος Υποβολής 

α) Υποβολή στη Δ.Ο.Υ  
 

Η δήλωση υποβάλλεται στο τμήμα φορολογίας εισοδήματος σε δύο 

αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφονται 

από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα 

δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί 

για αυτό και δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο από τα 

αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η 

δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υποχρέου. 

 

β) Ηλεκτρονική υποβολή 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σήμερα τέθηκε σε 

λειτουργία η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων 

Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή 

από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή 

«Ε9». 

Χρόνος  Υποβολής 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή αλλά και για 

την υποβολή στη Δ.Ο.Υ των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων έτους 2008 έχει 

ορισθεί η 31η Μαρτίου 2008 για τα φυσικά πρόσωπα και η 30η Ιουνίου 

2008 για τα νομικά πρόσωπα. 
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Η δήλωση του Ε9 για έγγαμους συμπληρώνεται από τον υπόχρεο σε 

ενιαίο έντυπο για τη σύζυγο και τα τέκνα που τον βαρύνουν (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος), εφόσον αυτά έχουν 

κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Στις περιπτώσεις 

που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι 

συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι 

ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω 

(πίνακας 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), θα συνυποβάλει 

ξεχωριστό έντυπο Ε9 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για κάθε έναν 

από αυτούς στο όνομά του, εφόσον έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή 

εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Προκειμένου για ανιόντες που είναι σύζυγοι, 

το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου από 

τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.  

5.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ – Ε3 

 

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ,εφόσον τηρούν βιβλία 

οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων 

βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων του Κ.Β.Σ.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα 

έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.  

Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα 

οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δεν 

συνυποβάλλουν το έντυπο αυτό. 

Δεν θα συμπληρώσουν  το έντυπο Ε3 οι αγρότες που δεν τηρούν 

βιβλία ή τηρούν βιβλία Β κατηγορίας. 
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Συγκεκριμένα: 

 

1. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη 

μορφή, το είδος και τον χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή μη), εφόσον 

τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του ΚΒΣ ή υποχρεούνται στην 

τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Δηλαδή, υποβάλλεται τόσο από τα 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα όσο και από τις ΟΕ και 

τις ΕΕ, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις 

αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις 

κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, τις ΕΠΕ, τις ΑΕ, 

καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 

2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα 

έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.  

 

2. Το έντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι 

εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των νομικών προσώπων που αναφέρονται 

στην προηγούμενη παράγραφο.  

3. Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που 

έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μας γραφεία, καθώς και οι ημεδαπές 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου 

«Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και 

Επιτηδευματιών», καθόσον δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις περί 

φορολογίας εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που 

αποκτούν στην Ελλάδα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων αφού δεν 

έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και δεν αποκτούν άλλα εισοδήματα 

πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω. 

4. Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) στο όνομά τους και με τη δήλωση αυτή 

συνυποβάλλουν και το έντυπο Ε3.  
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5. Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα 

οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ δεν συνυποβάλλουν 

το έντυπο αυτό ακόμη και αν υποβάλλουν το Ε3 για άλλη δραστηριότητα (π.χ. 

γιατρός). Αντίθετα, το έντυπο αυτό θα συνυποβληθεί με το έντυπο Ε5 από 

τους υπόχρεους που δηλώνουν. 

Τρόπος υποβολής 

α) Υποβολή στη Δ.Ο.Υ 

Το έντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου 

μπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που 

παραλαμβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στον φορολογούμενο ως 

απόδειξη παραλαβής. 

Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος του υπόχρεου (φυσικού ή νομικού προσώπου) χωρίς να υπάρχει 

η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης.  

β) Ηλεκτρονική Υποβολή  

  Το έντυπο Ε3 συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε1 (Δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος).  

Σε περίπτωση συζύγων και εφόσον η σύζυγος υποχρεούται να 

υποβάλλει τη Δήλωση Ε3, η υποβολή αυτή πρέπει να γίνει με τους κωδικούς( 

username & password) της ιδίας. 

Χρόνος Υποβολής   

Το έντυπο Ε3 εφόσον συνυποβάλλεται με την Δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ε1) έχουν τις ίδιες ημερομηνίες υποβολής. Η δήλωση 

υποβάλλεται, σύμφωνα με τον νόμο, ως τις 2 Μαρτίου κάθε έτους. Εφέτος, 

εξαιτίας του νέου εντύπου Ε3 οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης για όσους 
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έχουν υποχρέωση να το συμπληρώσουν παρατάθηκαν, με διαταγή του 

υπουργείου Οικονομικών. 

Οι ημερομηνίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων είναι ίδιες 

με αυτές που αφορούν την υποβολή στις ΔΟΥ. 

 

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 

Υπόχρεοι υποβολής καταστάσεων 

Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων έχουν:  

- Οι επιτηδευματίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 1 του 

ΚΒΣ, δηλαδή, οι ασκούντες εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα (γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, 

λογιστές κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές 

κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες 

- Τα πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 3 του ΚΒΣ, δηλαδή, το Δημόσιο, τα 

ΝΠΔΔ κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, οι επιτροπές, οι ενώσεις 

προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς 

οργανισμοί.  

- Τα πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 του ΚΒΣ, δηλαδή, οι αγρότες του 

ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (για τις απευθείας πωλήσεις των προϊόντων τους, 

εφόσον έχουν εκδώσει οι ίδιοι τιμολόγια - Δ.Α., με απόφαση του 

προϊσταμένου Δ.O.Υ). Σημειώνεται ότι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος 

ΦΠΑ έχουν τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών.  

- Μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις: Σε περιπτώσεις μετατροπής ή 

συγχώνευσης οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται στο όνομα των 
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εταιρειών (μετασχηματιζόμενων) που συναλλάγησαν και εξέδωσαν τα 

φορολογικά στοιχεία από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 

μετασχηματισμού μέχρι του χρόνου που ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός 

και άρχισε να εκδίδει στοιχεία με το δικό της ΑΦΜ η νέα εταιρεία. 

Τρόπος Υποβολής 

α) Υποβολή στη Δ.Ο.Υ 

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. του, δισκέτα στην οποία έχει 

αντιγράψει το αρχείο που περιλαμβάνει τις συγκεντρωτικές του καταστάσεις 

πελατών-προμηθευτών. 

Το αρχείο αυτό δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένο και πρέπει να έχει την 

ονομασία IL01, εφόσον πρόκειται για συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών 

και προμηθευτών. 

β) Ηλεκτρονική Υποβολή  

Γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr -> On Line Υπηρεσίες -> 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις -> e-Κ.Β.Σ.). 

Αναλυτικότερα: 
 Μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από πιστοποιημένους χρήστες της 

υπηρεσίας TAXISnet που διαθέτουν σχετικούς κωδικούς 

πρόσβασης (username και password). Εγγραφή στo TAXISnet 

γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης στον ιστοχώρο 

www.taxinet.gr. Οι κωδικοί αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο σε 

2-3 εργάσιμες ημέρες. 

 Επιτρέπεται η υποβολή ΜΟΝΟ εμπρόθεσμων συγκεντρωτικών 

καταστάσεων και μπορεί να γίνει είτε ενιαία (για την έδρα και τις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης) είτε για την έδρα και κάθε 

εγκατάσταση χωριστά. 
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Χρόνος υποβολής καταστάσεων 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ ως χρόνος υποβολής  

των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών ορίζεται η 30η 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους για τις συναλλαγές του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. 

Αξίζει να σημειωθεί ως παρατήρηση ότι οι συναλλαγές που 

καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αναφέρονται στο 

προηγούμενο ημερολογιακό και όχι στο διαχειριστικό έτος και ισχύουν τα 

παρακάτω:  

-Υπερδωδεκάμηνη χρήση: Υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις 2 

φορές για τις συναλλαγές καθενός τμήματος του ημερολογιακού έτους της 

ίδιας διαχειριστικής περιόδου. 

- Χρήση διαφορετική του ημερολογιακού έτους: Όταν επιχείρηση έχει 

διαχειριστική περίοδο (π.χ. 1.7-30.6) ή οποιαδήποτε άλλη, διαφορετική του 

ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να υποβάλει συγκεντρωτικές για τμήματα 

του ημερολογιακού έτους (1.1-31.12) που εμπίπτουν στη διαχειριστική της 

περίοδο.  

- Διακοπή και έναρξη νέας ατομικής επιχείρησης το ίδιο έτος: Επειδή ο 

ΑΦΜ δεν αλλάζει, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις (για τις συναλλαγές της 

παλαιάς και της νέας επιχείρησης) μπορούν να υποβληθούν ενιαίως, εφόσον 

υποβάλλονται στην ίδια Δ.O.Υ. Εάν, όμως, η νέα επιχείρηση ανήκει σε άλλη 

Δ.O.Υ, τότε ή θα υποβληθούν χωριστές καταστάσεις (μία για κάθε Δ.O.Υ) ή θα 

υποβληθεί ενιαία κατάσταση στη Δ.Ο.Υ της νέας επιχείρησης, αντίγραφο της 

οποίας θα σταλεί στη Δ.Ο.Υ της παλαιάς επιχείρησης, για ενημέρωση του 

φακέλου. 

 

 22



7.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ 

 

Υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης είναι όλοι όσοι απασχολούν 

υπαλλήλους, μόνιμους ή έκτακτους εργάτες, οικιακές βοηθούς, κηπουρούς 

κ.λπ. 

Για τη συμπλήρωση της προσωρινής δήλωσης χρειάζονται τα πλήρη 

στοιχεία και ο Α.Φ.Μ του υπόχρεου. 

Όσοι επιχειρηματίες διατηρούν και υποκαταστήματα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι από 1/1/2000 οι προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ υποβάλλονται στη 

Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για την έδρα της επιχείρησης τους. 

Τρόπος υποβολής 

α) Υποβολή στη Δ.Ο.Υ 

Η προσωρινή δήλωση υποβάλλεται, αφού ο υπόχρεος έχει 

συμπληρώσει το έντυπο το οποίο το έχει παραλάβει από τη Δ.Ο.Υ. Με την 

υποβολή ο υπόχρεος παραλαμβάνει ένα διπλότυπο για την καταβολή του 

φόρου και ένα αντίγραφο της δήλωσης. 

β) Ηλεκτρονική υποβολή 

 Η προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών μπορεί να 

υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα του taxisnet 

(www.taxisnet.gr) 

 

Χρόνος υποβολής 

     Η προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών υποβάλλεται 

κάθε δίμηνο, εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 500 

πρόσωπα που υποβάλλουν την αντίστοιχη δήλωση κάθε μήνα. 
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8.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ 

 

Υπόχρεοι υποβολής της οριστικής δήλωσης είναι όσοι έχουν υποχρέωση 

να παρακρατούν φόρο, δηλαδή όσοι υπέβαλλαν προσωρινές δηλώσεις πρέπει 

να υποβάλλουν και οριστική δήλωση στο τέλος του έτους. 

Υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης υπάρχει και στις 

περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ, καθόσον 

δεν έχει 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 ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 

ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ». 

Τρόπος Υποβολής 

α) Υποβολή σε Δ.Ο.Υ  

Η εμπρόθεσμη οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. για την οποία προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, 

υποβάλλεται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε δύο αντίτυπα, από τα 

οποία το ένα παραμένει σε αυτήν και το άλλο αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. 

συνοδευόμενο υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο 

των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες 

βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων 

του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους 

(μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων 

του Εντύπου Ε7. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο 

της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων. 
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β) Ηλεκτρονική υποβολή  

Η εμπρόθεσμη οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, 

υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής 

τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) και ανεξάρτητα αν οι Δ.Ο.Υ. υποβολής 

τους είναι ενταγμένες ή όχι στο σύστημα TAXIS. 

 

Χρόνος υποβολής 

Η Οριστική Δήλωση επιδίδεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις 

δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα Μαρτίου κάθε έτους και περιλαμβάνει τα πλήρη 

στοιχεία των μισθωτών ή συνταξιούχων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Ι.Κ.Α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ(ΑΠΔ) 
 

Μια νέα υποχρέωση έχει ήδη ξεκινήσει για όλες τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Καθιερώθηκε 

για πρώτη φορά η υποχρεωτική υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης 

(Α.Π.Δ.) από κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και 

λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων 

εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση είναι ο 

νέος μηχανισμός Δήλωσης Ασφαλιστικών Στοιχείων του Ι.Κ.Α που καταργεί τα 

ένσημα. 

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση είναι ένα Μηχανογραφημένο Έντυπο, 

το οποίο συμπληρώνει και υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ ο 

εργοδότης και με το οποίο δηλώνεται ο χρόνος απασχόλησης κάθε 

ασφαλισμένου, η αμοιβή του, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών.  

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτού του νέου μηχανισμού δήλωσης 

ασφαλιστικών εισφορών ορίστηκε η 1η  Ιανουαρίου του 2002. 

 

Τρόπος υποβολής  

 

Καθιερώνεται από 1-7-2004 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή(μέσω 

του Internet ) της Α.Π.Δ. 

 Σκοπός της υποχρεωτικής υποβολής είναι η απλοποίηση και 

τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής της Α.Π.Δ, ο περιορισμός της 

γραφειοκρατίας, η μείωση του λειτουργικού κόστους συναλλαγής των 
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εργοδοτών με το Ι.Κ.Α, η άμεση ενημέρωση του μηχανογραφικού 

συστήματος, η ταχύτερη επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων που 

περιέχονται στις Α.Π.Δ και η ταχύτερη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας 

των ασφαλισμένων. 

 

Χρόνος Υποβολής 

Καθιερώνεται από 1-7-2004 η τριμηνιαία υποβολή της Α.Π.Δ για όλους 

τους εργοδότες, με εξαίρεση τους εργοδότες δημόσιων έργων και τους 

εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων. 

Για τους τελευταίους εξακολουθεί να ισχύει η μηνιαία υποβολή  Α.Π.Δ  

για να γίνεται έγκαιρα η επεξεργασία των στοιχείων τους προκειμένου να 

καταβάλλονται στους απασχολούμενους στο καθορισμένο χρόνο τα 

δικαιούμενα ποσά. 
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ «TAXISNET» ΚΑΙ 
«ΙΚΑ» 

 
 

Μπαίνοντας κάποιος στον ιστοχώρο του taxisnet www.taxisnet.gr (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) μπορεί να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που του 

προσφέρονται, να υποβάλλει ηλεκτρονικά δηλώσεις Φ.Π.Α και V.I.E.S 

(Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας), όπως 

επίσης και να λάβει ηλεκτρονικά αντίγραφα δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 

παλαιότερων ετών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Επιλέγοντας το 

εικονίδιο «Γ.Γ.Π.Σ»(Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) μπορεί 

να κάνει περαιτέρω αναζήτηση και να επιλέξει τις online υπηρεσίες που τον 

ενδιαφέρουν. 

Αντίστοιχα στον ιστοχώρο του Ι.Κ.Α www.ika.gr (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ο 

εργοδότης είναι σε θέση να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες που 

του παρέχονται, όπως επίσης και ο εργαζόμενος να ενημερώνεται από τον 

«ΟΔΗΓΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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Από την επιλογή «Γ.Γ.Π.Σ» ο χρήστης οδηγείται στο παρακάτω παράθυρο από το οποίο 

μπορεί να επιλέξει είτε να υποβάλλει είτε να λάβει ηλεκτρονικά υπηρεσίες. 
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Ο χρήστης είτε για να υποβάλλει είτε για να λάβει 

ηλεκτρονικά υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα να έχει πιστοποιηθεί, να 

έχει δηλαδή εγγραφεί και να έχει πάρει κωδικούς. Τους κωδικούς 

αυτούς θα τους πάρει μπαίνοντας στη σελίδα www.gsis.gr και 

πατώντας . 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: 

1) Εισάγει το Α.Φ.Μ του. 

2) Του ζητείται να επιλέξει τι τύπος προσώπου είναι(φυσικό ή 

μη φυσικό) 

3) Συμπληρώνει κάποια βασικά στοιχεία όπως Α.Φ.Μ λογιστή 

και όταν αυτό δεν υπάρχει συμπληρώνει το δικό του, το e-mail, 

τηλέφωνο και σε ποιες υπηρεσίες θέλει να πιστοποιηθεί. 

4) Τέλος συμπληρώνει κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως σε ποια 

Δ.Ο.Υ ανήκει, τι βιβλία τηρεί, τα στοιχεία προσώπου ( Ο.Ε, Ε.Ε, 

Α.Ε κ.λπ), αν έχει ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τέλος ποιος 

είναι ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης Φ.Π.Α και ποια η 

ημερομηνία υποβολής της.  

Επιλέγοντας το εικονίδιο   (βλ. σελ. 

32) ο χρήστης μεταφέρεται στο παρακάτω παράθυρο, από το 

οποίο μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία που μπορεί να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά έντυπα. 

 

 

 

 
 

 

http://www.gsis.gr/


 



 
Επιλέγοντας κάθε εικονίδιο  από τα ανωτέρω μπορεί 

κάποιος να οδηγηθεί σε περαιτέρω πληροφορίες για αυτά που 

τον ενδιαφέρουν.  

Για παράδειγμα διαλέγοντας το εικονίδιο  ( βλ. 

σελ.35) ο χρήστης οδηγείται στο παρακάτω παράθυρο από το 

 



οποίο μπορεί να εισέλθει πατώντας «ΕΙΣΟΔΟΣ» για να 

χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή(απαραίτητη προϋπόθεση η 

γνώση του username και του password). Ακόμα επιλέγοντας 

«ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ»(βλ.σελ.35) είναι σε θέση να δει 

τις προθεσμίες υποβολής του εντύπου αυτού για το 

συγκεκριμένο οικονομικό έτος. 

 

 



 



 



 



 
 

 
 
 

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγοντας το εικονίδιο  

(βλ.σελ.35) αντικρίζει την παραπάνω εικόνα. Πατάει 

«ΕΙΣΟΔΟΣ» και εισέρχεται στην υπηρεσία. Για να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 

 



δημιουργία του αρχείου της δήλωσης Ε9, με τη χρήση κάποιου 

σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. το οποίο μπορεί να το 

κατεβάσει πατώντας «εδώ)». Και μεταφέρεται στο παρακάτω 

παράθυρο. 

 

http://www.gsis.gr/efmy.html


 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πατώντας «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» (βλ. σελ.35) ο 
χρήστης μεταβαίνει στο παρακάτω παράθυρο. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α και V.I.E.S 
όπως μπορεί κάποιος να τις δει αν πατήσει «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ»  στο εικονίδιο   (βλ. σελίδα 35) 
 
 

 



 



  
 

         Ο χρήστης που ενδιαφέρεται για την υπηρεσία 

συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών επιλέγει 

το εικονίδιο  (βλ.σελ.35) και μεταφέρεται στο 

ανωτέρω παράθυρο, όπου πατώντας «ΕΙΣΟΔΟΣ» εισέρχεται 

 



στην υπηρεσία . Για να υποβάλλει ηλεκτρονικά την κατάσταση 

πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση της με κάποιο από τα 

προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ, τα οποία τα βρίσκει αν πατήσει 

«εδώ)»  ώστε να μεταφερθεί στο παρακάτω παράθυρο. 

 

http://www.gsis.gr/efmy.html


 



 
 
 
 

 Αν επιλέξει τις «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» για τις 
δηλώσεις Κ.Β.Σ μεταβαίνει στο παρακάτω παράθυρο. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

       Ο ενδιαφερόμενος για την υπηρεσία της ηλεκτρονικής 

υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών  

επιλέγει το εικονίδιο  (βλ. σελ. 35) για να εισέλθει 

στο παρακάτω παράθυρο. 

 
 
 
 
 

 



 



 
 

  

 



Της  ηλεκτρονικής υποβολής προηγείται η δημιουργία του 

αρχείου της Οριστικής Δήλωσης με τη χρήση των σχετικών 

προγραμμάτων της Γ.Γ.Π.Σ, όπως συμβαίνει και με τις λοιπές 

υπηρεσίες. Πατώντας ο χρήστης  «εδώ» μεταφέρεται στο 

παραπάνω παράθυρο. 

 

 

 

 

http://www.gsis.gr/efmy.html


 
 

 



 
 
 
 
 

Ο ενδιαφερόμενος για την ηλεκτρονική υποβολή 

Καταστάσεων Πωλήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης επιλέγει το 

εικονίδιο  (βλ. σελ. 35) και μεταβαίνει στο 

παρακάτω παράθυρο. Πατώντας «ΕΙΣΟΔΟΣ» είναι σε θέση να 

μπει στην εφαρμογή. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Και σε αυτή την υπηρεσία, όπως και σε όλες τις 

υπόλοιπες, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό 

έντυπο, στην προκειμένη περίπτωση της Συγκεντρωτικής 

Κατάστασης πώλησης πετρελαίου.  

 

 

 

 

 



θέρμανσης, με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της 

Γ.Γ.Π.Σ. Πατώντας «εδώ» από το ανωτέρω παράθυρο ο χρήστης 

μεταφέρεται στο παρακάτω παράθυρο.   

 
 
 
 
 

 

http://www.gsis.gr/efmy.html


 
 
 
 
 
 
 

 



Πατώντας «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» για τα 

 (βλ. σελ. 35) ο χρήστης εισέρχεται στο παρακάτω 

παράθυρο. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



Μια τελευταία υπηρεσία που μπορεί ο χρήστης να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά έντυπα είναι αυτή για τα  

(βλ. σελ. 35), πατώντας το εικονίδιο αυτό μεταφέρεται στο 

παρακάτω παράθυρο. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Πατώντας «είσοδος» από το παραπάνω παράθυρο ο 

ενδιαφερόμενος βλέπει την  παρακάτω εικόνα και 

 



πληκτρολογώντας τους κωδικούς του (εφόσον έχει πιστοποιηθεί 

από τη Γ.Γ.Π.Σ) είναι σε θέση να εισέλθει στην υπηρεσία αυτή. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  πατώντας το εικονίδιο αυτό 

από τη αρχική σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ (βλ. σελ. 32) ο χρήστης μπορεί 

να λάβει ηλεκτρονικά υπηρεσίες, δηλαδή α εκτυπώσει Δηλώσεις 

Φορολογίας Εισοδήματος ή  να εκδώσει Αποδεικτικό 

Φορολογικής Ενημερότητας ή ακόμα και να εκτυπώσει τα πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενα έντυπα και δηλώσεις του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικο

 ν

νομικών και μεταφέρεται στο παράθυρο της 

επόμενης σελίδας. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 

 Πατώντας το εικονίδιο  (βλ. σελ. 56) ο 
ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην υπηρεσία εκτύπωσης 
Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος. Για να χρησιμοποιήσει την 
υπηρεσία επιλέγει «ΕΙΣΟΔΟΣ»  

 
 
 

 



 
 
 
 

 



Για έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας ο χρήστης 

επιλέγει το εικονίδιο  (βλ. σελ. 56)και επιλέγει 

«ΕΙΣΟΔΟΣ» για να εισέλθει στην υπηρεσία. 

 
 

 



 



 

Επιλέγοντας το εικονίδιο (βλ. σελ. 35) ο 

χρήστης μπορεί να εκτυπώσει έντυπα απαραίτητα για τις 

 



συναλλαγές του με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών 

Πατώντας τις επιλογές «Χορήγηση Εντύπων Μέσω 

Fax» και «Χορήγηση Εντύπων Μέσω Διαδικτύου» ο 

χρήστης , μπορεί να δει τα έντυπα και να τα εκτυπώσει. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 



 
 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Οι εργοδότες που έχουν υποχρέωση Ηλεκτρονικής 

Υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν με δύο εναλλακτικούς τρόπους, είτε 

με μαγνητικό μέσο (δισκέτα ή CD) στο αρμόδιο Υποκατάστημα 

ΙΚΑ είτε μέσω διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.ika.gr.  

Για να αποκτήσει ένας εργοδότης τη δυνατότητα να κάνει 

χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προηγείται η Εγγραφή και 

Πιστοποίησή του:  

 

- Εγγραφή είναι η ηλεκτρονική αίτηση που γίνεται από 

τους εργοδότες προκειμένου να αποκτήσουν τους απαραίτητους 

κωδικούς πρόσβασης (Username, PIN, PUK) για το ασφαλές 

σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.  

 

- Με τον όρο Πιστοποίηση εννοούμε τη διαδικασία 

ταύτισης των στοιχείων της αίτησης εγγραφής με αυτά που 

έχουν καταγραφεί στο μητρώο εργοδοτών που διατηρεί το ΙΚΑ 

και το οποίο ενημερώνεται από τις Δηλώσεις Απογραφής 

Εργοδοτών (και τα Έντυπα Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη 

Ε.Β.Σ.Ε. για παλαιούς εργοδότες). Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

των στοιχείων αυτών λαμβάνετε απαντητικό e-mail από την 

υπηρεσία μας με το οποίο ενημερώνεστε για το πρόβλημα που 

έχει προκύψει και για τις επόμενες ενέργειές σας.  

 

 



Η διαδικασία εγγραφής-πιστοποίησης 

ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες ενέργειες:  

Από την αρχική σελίδα του website του ΙΚΑ 

http://www.ika.gr επιλέγετε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

και στη συνέχεια από το μενού που εμφανίζεται στο αριστερό 

μέρος της οθόνης «Εγγραφή».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
          

 
 

Στη σελίδα που θα μεταβείτε βρίσκονται χρήσιμες οδηγίες 

για τη διαδικασία εγγραφής και στο κάτω μέρος το πλήκτρο 

«Συνέχεια».  

Βήμα 1
ο 
από 2  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να δηλωθεί η Διεύθυνση του 

Ηλεκτρονικού σας Ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να σας 

αποσταλεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση, μήνυμα από τις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α., με έναν προσωρινό κωδικό 

πρόσβασης καθώς και μια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα σας 

οδηγήσει στην επόμενη προς συμπλήρωση οθόνη για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.  

 



Η λανθασμένη συμπλήρωση του e-mail ή η τυχόν μη 

λειτουργία του θα έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης του 

μηνύματος με τον προσωρινό κωδικό και τις οδηγίες 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην πληκτρολόγησή του 

e-mail και να γίνει έλεγχος από πλευρά σας ως προς τη σωστή 

λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο e-mail που θα δηλωθεί σε 

αυτή τη φάση θα αποσταλούν σε επόμενη χρονική στιγμή με 

απαντητικά e-mails οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης 

(Username,  

 

 

 

PIN, PUK), οπότε θα πρέπει να φροντίσετε το e-mail που θα 

δηλώσετε να μη λαμβάνεται από άτομα τα οποία δεν επιθυμείτε 

να γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες.  

Μετά την αποστολή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού 

σας ταχυδρομείου (e-mail) και μέσα στα επόμενα λεπτά θα 

λάβετε από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. ένα μήνυμα το 

οποίο θα σας  ζητεί να εισέλθετε  στη διεύθυνση  

https://www.ika.gr/gr/secure/register/regstep2.cfm να 

πληκτρολογήσετε για άλλη μια φορά τη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου καθώς και ένας προσωρινός 

προσωπικός κωδικός, ο οποίος θα σας δίνεται και θα έχει ισχύ για 

3 μέρες από την αποστολή του μηνύματος και η χρήση του είναι 

μόνο για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας 

 

Βήμα 2
ο 
από 2  

Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

αναφέρει το μήνυμα επιλέξτε τη με το αριστερό πλήκτρο του 

mouse (αριστερό «κλικ» με το ποντίκι). Η διεύθυνση 

 

https://www.ika.gr/gr/secure/register/regstep2.cfm


https://www.ika.gr/gr/secure/register/regstep2.cfm  σας οδηγεί 

στην παρακάτω οθόνη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ika.gr/gr/secure/register/regstep2.cfm


 

Η αποστολή της προηγούμενης οθόνης συμπληρωμένη με 

το e-mail σας και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης οδηγεί σε 

επόμενη οθόνη όπου καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο 

τύπους εγγραφής:  

 

• Εγγραφή για υποβολή ΑΠΔ για: - Κοινές επιχειρήσεις 

που απασχολούν προσωπικό - Εργοδότες που απασχολούν 

προσωπικό στην οικία τους.  

 

• Εγγραφή για υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικού έργου για: 

- Ιδιώτες που εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα - Επιχειρήσεις που 

δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα τους (δεν διαθέτουν 

ΑΜΕ) και εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγοντας τον πρώτο τύπο εγγραφής και πατώντας το 

πλήκτρο «Συνέχεια» εμφανίζεται οθόνη με τους δύο τύπους 

προσώπου (Φυσικό ή Μη Φυσικό). Μη φυσικά πρόσωπα είναι 

όλες οι Κοινές Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμοί, 

Διαχειρίσεις κτιρίων κ.λ.π. ενώ Φυσικά πρόσωπα όλες οι ατομικές 

επιχειρήσεις.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία που ζητούνται στην οθόνη εγγραφής, τόσο 

για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα μη φυσικά είναι όλα 

υποχρεωτικά. 

Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία πατήστε το πλήκτρο 

«Εισαγωγή». Η επόμενη οθόνη επιβεβαίωσης της αποστολής σας 

ενημερώνει ότι η αίτηση για την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες του ΙΚΑ καταχωρήθηκε με επιτυχία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Ο ενδιαφερόμενος αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του ΙΚΑ και πατώντας «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ»(βλ. 

σελ. 63) μεταφέρεται στο παρακάτω παράθυρο, από το οποίο 

μπορεί να βρει όλους τους κωδικούς που είναι απαραίτητοι για τη 

συμπλήρωση μιας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 
 

Η διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας 

ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Επιλέξτε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

• Επιλέξτε την επιλογή «Βεβαίωση Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας» και εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης 

Username και Pin που ήδη διαθέτετε για Ηλεκτρονική Υποβολή 

ΑΠΔ (εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη 

διαδικασία της εγγραφής για να σας αποσταλούν κωδικοί 

πρόσβασης, από την επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΕΓΓΡΑΦΗ») 

• Επιλέξτε Νέα Αίτηση 

• Στην Οθόνη εμφανίζεται η ηλεκτρονική  ΑΙΤΗΣΗ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του 

εργοδότη όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο Εργοδοτών. 

Στα στοιχεία απαιτείται να συμπληρώσετε αριθμό τηλεφώνου. 

• Σε περίπτωση που η διεύθυνση επικοινωνίας είναι 

διαφορετική από αυτή της έδρας θα πρέπει επίσης να 

συμπληρωθεί. 

• Συμπληρώστε ένα ή περισσότερους λόγους για τους 

οποίους αιτείστε την ασφαλιστική ενημερότητα. 

• Τέλος, θα πρέπει να αποδεχτείτε και τους τέσσερις 

όρους (εφόσον ισχύουν) της υπεύθυνης δήλωσης. 

 

Μετά την αποστολή της αίτησης θα εμφανιστεί στην 

οθόνη: 

• είτε απάντηση με την προτροπή να απευθυνθείτε 

στο υποκατάστημα που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης σε 

περίπτωση που εντοπίζεται οφειλή ή σύμφωνα με τα τελευταία 

 



επεξεργασμένα στοιχεία, δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για την 

έκδοση της  Ασφαλιστικής Ενημερότητας από την υπηρεσία,  

• είτε, ασφαλιστική ενημερότητα ανάλογα με τον 

τύπο που έχετε επιλέξει. 

 

Η ισχύς της ασφαλιστικής ενημερότητας είναι: 

• ένα έτος για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και  

• έξι μήνες για κάθε νόμιμη χρήση. 

από την ημερομηνία έκδοσης της. 
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