
 
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση 

  
1. Όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήματοςπρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
Αν ο εκδότης αυτών των δικαιολογητικών είναι αλλοδαπός, γενικά, μαζί με 
καθένα από αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλεται και μετάφρασή του 
στα Ελληνικά. 
  
Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Αρχή, γενικά ή 
πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα. 
  
2. Η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται με αντίγραφα των 
σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων. 
  
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση καθορίζονται είτε 
απευθείας από διάταξη του νόμου, είτε από υπουργικές αποφάσεις και 
διαταγές, καθώς και την απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (βλ. ακολούθως). Αν κάποιο 
δικαιολογητικό που απαιτείται έχει συνυποβληθεί με δήλωση προηγούμενου 
έτους, η οποία υποβλήθηκε στην ίδια φορολογική αρχή, μπορεί να γίνει σχετική 
ρητή αναφορά. Αν όμως αυτό το δικαιολογητικό έχει υποβληθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ. 
πρέπει να υποβληθεί νέο, έστω σε ευκρινές αντίγραφο του πρωτοτύπου. 
  
4. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται 
δικαιολογητικά, αλλά αυτά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και 
παραδίδονται εφόσον ζητηθούν. 
  
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό 
έλεγχο 
  
Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.4250/2014. 
  
1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης 
περιουσίας (Ε2), της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα (Ε3), καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων 
(Ε16) συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων 
εισοδημάτων, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να 
συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους. 
  
2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και η κατάσταση 
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), σε περίπτωση 
υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν σε 
προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα 
προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία, όμως, πρέπει να 



πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που 
περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα. 
  
3. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί 
με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ ή έχουν διαφυλαχθεί σε 
περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα 
στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων 
δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
στην οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε 
συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει 
μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, 
αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει 
και το φορολογικό έτος 2015. 
  
4. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, με 
τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν, σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών 
βιβλίων, αντίγραφο ισολογισμού νόμιμα υπογραμμένο. 
  
5. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 
2015 συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τις εξής βεβαιώσεις: 
  
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, από το 
πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, από την οποία να προκύπτει ότι ο 
γονέας, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης, 
έχει χάσει τη γονική μέριμνα, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 
4 του άρθρου 11 του Ν.4172/2013. 
  
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, από το 
πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, από την οποία να προκύπτει ότι ο 
γονέας με το μεγαλύτερο εισόδημα έχει χάσει τη γονική μέριμνα, σε περίπτωση 
εφαρμογής των διατάξεων του δέκατου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 31 του Ν.4172/2013 και της αναλογικής εφαρμογής των περ. στ΄ και ζ΄ 
της ίδιας παραγράφου. 
  
γ) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων 
και της πάγιας αντιμισθίας, που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι γνωματεύσεις 
των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν.3863/2010, με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής 
κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας, όλων των 
ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του 
Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται η 
πιστοποίηση της αναπηρίας. Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση 
της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των 
Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού 
(Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί 
και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01.09.2011. 
  



Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των 
Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ 
αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία 
που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο 
σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους. 
  
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει κάποιες από τις 
προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό 
φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση 
συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι, 
κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, 
συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό 
(80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η 
αναπηρία αυτή. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προσκομίσει 
απόφαση από ασφαλιστικό φορέα, με την οποία παρατείνεται η 
συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας για χρόνο αόριστο, τότε η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εφόσον η πιστοποιούμενη από την υγειονομική 
επιτροπή αναπηρία είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος στο οποίο αποκτώνται τα 
εισοδήματα. Επομένως, εάν στην απόφαση παράτασης της συνταξιοδότησης 
δεν αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της αναπηρίας, θα πρέπει να 
προσκομίζεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και η σχετική γνωμάτευση της 
υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία βεβαιώνεται 
η χρονική διάρκεια της αναπηρίας. 
  
Τονίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, 
Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, Α.Ν.Υ.Ε., 
Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας, τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και 
όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων. 
  
Επίσης, εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις 
αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων μεταξύ αυτών που αναφέρονται 
στο προηγούμενο εδάφιο και ισχύουν παράλληλα για το ίδιο φορολογικό έτος, 
πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η 
τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση. 
  
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν 
δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της 
αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος 
αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. δ) Για τη μείωση του φόρου 
κατά διακόσια (200) ευρώ, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα 
οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του εξαρτώμενου 
μέλους του, ως αναπήρου, θύματος πολέμου κλπ, λόγω της οποίας ο 
φορολογούμενος δικαιούται την εν λόγω μείωση: 
  
i) Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%), γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του 



Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του Στρατού 
Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε). 
  
Περαιτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, από 01.09.2011, 
καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν 
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με 
εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού 
(Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της 
Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του 
Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά 
τους, διευκρινίζεται ότι για την πιστοποίηση της αναπηρίας του 
φορολογουμένου γίνονται δεκτές, πλην των γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι 
γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες 
υγειονομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε, Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Α.Υ.Ε του Πυροσβεστικού Σώματος). Επιπλέον, οι ήδη εκδοθείσες 
γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης 
επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την 
ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. 
  
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν 
δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της 
αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος 
αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Επίσης, εάν ο φορολογούμενος 
διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή 
διαφορετικών φορέων, οι οποίες ισχύουν παράλληλα για το ίδιο φορολογικό 
έτος και πιστοποιούν διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται 
υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση. 
  
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία. 
  
ii) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, 
καθώς και για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, 
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 
  
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία και τα 
θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής 
τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου της σύνταξης τους, ο οποίος 
πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4. Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή 
νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της 
αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους. 
  
Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών βεβαίωση από τον οικείο 
συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα 
τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για το λόγο αυτό, βάσει του 
οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως ισχύει κάθε φορά. 



  
6. Επιπρόσθετα συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για 
πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄) στο Δημόσιο, τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα 
δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Το 
αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού 
φορολογούμενου εισοδήματος το οποίο θα αφαιρεθεί από το εισόδημα σας. 
  
Για την απόδειξη της καταβολής των ποσών της πολιτιστικής χορηγίας του 
ν.3525/2007 που αναγράφηκαν στους κωδικούς αριθμούς 
061−062, απαιτείται: 
  
α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την 
οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από το νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας 
μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική, 
  
β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών απαιτούνται και τα πρωτότυπα 
αποδεικτικά καταβολής των ποσών της χορηγίας και 
  
γ) σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, απαιτείται και 
φωτοαντίγραφο της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και τα 
αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από 
τον αποδέκτη αυτής. Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δωρεών γενικά, 
καθώς και των χορηγιών που συμπληρώθηκαν στους παραπάνω κωδικούς 
αριθμούς, δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη 
διάταξη νόμου. 
  
7. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από εκμίσθωση 
ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και 
πριν από την υποβολή της δήλωσης ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, 
δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. 
  
Για τα φυσικά πρόσωπα επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 73 του ν.3842/2010, περί κινήτρων για τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας, τα στοιχεία που αποδεικνύουν, τη μείωση κύκλου εργασιών και τη 
μη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, των διαχειριστικών περιόδων που 
προϋποθέτουν την υπαγωγή στις διατάξεις αυτές, για μείωση των 
φορολογητέων εισοδημάτων. 
  
Κατά τα λοιπά, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2015, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα 
δικαιολογητικά, ήτοι βεβαιώσεις, αποδείξεις καταβολής εξόδων 
νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα 
και στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται 
στις ΠΟΛ.1088 και 1132/2015 αποφάσεις της Γ.Γ.Δ.Ε.. 
  



Τα ως άνω δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
φυλάσσονται από το φορολογούμενο για μελλοντικό έλεγχο. 
  
8. ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(κωδ.049 Πίνακα 7) 
  
Δεν προσκομίζονται για το φορολογικό έτος 2015. 
  
9. ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α.ν. 89/1967 
  
Τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 
γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967(Α΄ 132), που δεν 
προκύπτουν στην Ελλάδα και βάσει του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 δεν 
υπόκεινται σε φορολογία, δηλώνονται με δικαιολογητικό το παραστατικό 
εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων σε λογαριασμό Τράπεζας που εδρεύει στην 
Ελλάδα, στους κωδ. 781−782 του εντύπου Ε1. 
 


