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Α.1261/2020 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του 
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις 
(ΦΕΚ Β' 5433/09-12-2020) 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν, 
β) του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν, 
γ) των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 42Α, 43Α, 59, 60, της πε. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 
62 και της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, 
δ) της υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/2014 απόφασης (Β΄ 429), όπως ισχύει, 
ε) της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 949), όπως ισχύει, 
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει. 
 
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 
και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν. 
 
3. Την υπό στοιχεία 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή 
και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και 
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την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»  
( Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
4. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων 
ποσών φόρων και εισφορών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που 
αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες από τους 
καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα. 
 
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., 
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει και στον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
α) οι κωδικοί 18, 28, 47, 48, 50, 51, 52 και οι αντίστοιχες περιγραφές του είδους 
αποδοχών των κωδικών αυτών απαλείφονται, 
β) στην περιγραφή του είδους αποδοχών των κωδικών 19 και 29 διαγράφονται οι 
λέξεις «ολικά τυφλούς ή κινητικά», 
γ) προστίθενται νέοι κωδικοί ως εξής: 
i. Μετά τον κωδικό 37 και πριν τον κωδικό 41 προστίθεται νέος κωδικός 38. 
ii. Μετά τον κωδικό 58 και πριν τον κωδικό 61 προστίθεται νέος κωδικός 60. 
iii. Μετά τον κωδικό 62 και πριν τον κωδικό 95 προστίθενται νέοι κωδικοί 66 και 67, 
με την ακόλουθη περι- γραφή ως προς το «Είδος αποδοχών»: 
 
Κωδικός Είδος αποδοχών 

38 Ποσά της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (εφάπαξ επαγγελματικών ταμείων 
που έχουν συσταθεί με νόμο) 

60 Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4520/2018) 

66 Ποσά της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (μηνιαία αποζημίωση που 
λαμβάνουν κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών) 

67 
Ποσά του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 που φορολογούνται 

αυτοτελώς (αμοιβές συμβολαίων αθλητών, προπονητών και εκπαιδευτών Διαιτητών Ομαδικών 
Αθλημάτων) 

 
2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει και στον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», μετά τον νέο κωδικό 67 της παρ. 1 της 
παρούσας και πριν τον κωδικό 95 προστίθεται νέος κωδικός 68 με την ακόλουθη 
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περιγραφή ως προς το «Είδος αποδοχών»: 
 

Κωδικός Είδος αποδοχών 

68 Χορήγηση δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους, από νομικό πρόσωπο 
ή νομική οντότητα 

 
3. Οι τροποποιήσεις της παρ. 1 της παρούσας εφαρμόζονται για αμοιβές που 
καταβάλλονται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2021 και μετά. Η 
τροποποίηση της παρ. 2 της παρούσας εφαρμόζεται για δωρεάν μετοχές που 
χορηγούνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2020 και μετά, και τα 
εισοδήματα αυτά υποβάλλονται με μήνα αναφοράς τον μήνα που πραγματοποιείται 
η χορήγηση των δωρεάν μετοχών. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα τελευταία 
αυτά εισοδήματα, και ανεξάρτητα από τον εκάστοτε μήνα του 2020 στον οποίο 
πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των δωρεάν μετοχών, υποβάλλονται με μήνα 
αναφοράς τον Δεκέμβριο του 2020. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020 
 
Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 
 
 
 


