
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΟΔΟΤΗ - ΦΟΕΑ                

 

Ονοματεπώνυμο, Ρατρώνυμο ι Επωνυμία (για μθ Φ.Ρ.) 

 
Είδοσ επιχείρθςθσ 

 
Δ/νςθ (Ρόλθ - Οδόσ - Αρικμόσ - Ταχ. Κωδ.) Τθλζφωνο 

 
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρώου (Α.Φ.Μ.) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
 

(1) 
που καταβλικθκαν από .............................. ζωσ .............................. 
 
 
 

 
ΡΟΣΟΧΗ: Βλζπε οδθγίεσ 

ςυμπλιρωςθσ του εντφπου

 
 
I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ                            

 

Επώνυμο Πνομα Πνομα πατζρα    Α.Φ.Μ.          Α.Μ.Κ.Α.    
 

                           
 

                              
 

Δ/νςθ κατοικίασ (Ρόλθ - Οδόσ - Αρικμόσ - Ταχ. Κωδ.)   Τθλζφωνο           
 

                              
 

II. ΑΜΟΙΒΕΣ ΡΟΥ ΦΟΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ                              
 

Είδοσ αποδοχών 
(μιςκόσ, υπερωρίεσ, επιδόματα, κ.τ.λ., ι 

ςυντάξεισ) 

Ροςό ακακάριςτων 
αποδοχών ι 
ςυντάξεων 

Κρατιςεισ για αςφαλιςτικά ταμεία 
Χαρτόςθμο 

(2) 

ΟΓΑ 
Χαρτοςιμου 

(2) 

Σφνολο 
κρατιςεων 

Κακαρό 
ποςό 

Ροςά φόρου που 
παρακρατικθκαν 

 

Ειδ. Ειςφορά 
αλλθλεγγφθσ 

(άρκρο 43Α 
ν.4172/2013)     

            

            

            

            

            

            

Σφνολο            
 
 

III. ΑΜΟΙΒΕΣ ΡΟΥ ΑΡΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΦΟΟ Ή ΔΕ ΘΕΩΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ........................................20.. 
 

 Διάταξθ νόμου    Φόροσ που  
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ  

 που παρζχει τθν    παρακρατικθκε  
 

Είδοσ αμοιβισ απαλλαγι ι Ακακάριςτο Κρατιςεισ Κακαρό (για τθν αυτο-   
 

επιβάλλει αυτο- τελι φορολογία)    

 
ποςό  

ποςό   
 

 τελι φορολογία     
 

        

      

(1) Γράφεται επακριβώσ θ περίοδοσ που εργάςκθκε ο μιςκωτόσ ι ζλαβε ςφνταξθ ο ςυνταξιοφχοσ 

 

      
 

      
 

      
 

      (2) Αφορά περιπτώςεισ για τισ οποίεσ εξακολουκεί να οφείλεται τζλοσ χαρτοςιμου 
 

      

 
 

Σφνολο      
 

         

Ζντυπο Φ - 01.042 
 



 
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ TΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ 

 
1.- Η βεβαίωςθ αυτι χορθγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότθ που καταβάλλει 
κάκε είδουσ  αποδοχζσ (μιςκοφσ, θμερομίςκια, επιχορθγιςεισ, επιδόματα), 
ςυντάξεισ ι  οποιαδιποτε περιοδικι  παροχι  για παροφςα ι προθγοφμενθ 
υπθρεςία ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία ςε μιςκωτοφσ ι ςυνταξιοφχουσ και 
ανεξάρτθτα αν τα ποςά αυτά φορολογοφνται ι απαλλάςςονται από το φόρο ι δε 
κεωροφνται ειςόδθμα ι φορολογοφνται αυτοτελώσ (με ειδικό τρόπο).  
Διευκρινίηεται ότι για όλα αυτά τα ειςοδιματα (μιςκοί, θμερομίςκια, ςυντάξεισ, 
υπερωρίεσ, επιδόματα από ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια κτλ.) ο κάκε φορζασ, πρζπει 
να δώςει μια και μοναδικι βεβαίωςθ αποδοχών.  
2.- Τα ςτοιχεία τθσ βεβαίωςθσ αυτισ υποβάλλονται με τθ  χριςθ ςφγχρονων 
θλεκτρονικών μεκόδων και δικτυακών υποδομών.  
3.- Η βεβαίωςθ αυτι πρζπει να εκδίδεται και να χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ το 
αργότερο μζχρι τθν εμπρόκεςμθ υποβολι του θλεκτρονικοφ αρχείου του οικείου 
φορολογικοφ ζτουσ.  
4.- Συμπλιρωςθ  ζνδειξθσ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΟΔΟΤΗ - ΦΟΕΑ».  
Σε κάκε μια από τισ ενδείξεισ, ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο ι επωνυμία, είδοσ 
επιχείρθςθσ κτλ. πρζπει να γραφτοφν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του εργοδότθ – 
φορζα. Εφίςταται θ προςοχι ςασ ςτθ ςυμπλιρωςθ του Αρικ. Φορολ. Μθτρώου 
για τα Νομικά Ρρόςωπα και τα Φυςικά Ρρόςωπα.  
5. – Συμπλιρωςθ  πίνακα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ».  
Η ςυμπλιρωςθ των ηθτοφμενων ςτοιχείων πρζπει να γίνει με προςοχι κατ’ 
αντιςτοιχία των επί μζρουσ ενδείξεων. Η ςυμπλήρωςη του ΑΜΚΑ  για τη χρήςη 
2021 είναι υποχρεωτική για τουσ μιςθωτοφσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ. Επίςθσ, θ 
ζνδειξθ «Αρμόδια για τθ φορολογία του Δ.Ο.Υ.»  ςυμπλθρώνεται προαιρετικά, 
εφόςον οι εργοδότεσ διακζτουν το ςτοιχείο αυτό επικαιροποιθμζνο.  

 
6.- Συμπλιρωςθ  πίνακα ΙΙ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΡΟΥ ΦΟΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ» και πίνακα ΙΙΙ 
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΡΟΥ ΑΡΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΦΟΟ  Ή ΔΕ ΘΕΩΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή 
ΦΟΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ».  
Στον πίνακα ΙΙ πρζπει να γράφονται οι αμοιβζσ που φορολογοφνται όπωσ μιςκοί, 
ςυντάξεισ, επιδόματα, παροχζσ ςε είδοσ κλπ.  
Επιπλζον τονίηονται και τα εξισ:  
α) Ο φόροσ που ζχει παρακρατθκεί δεν αποτελεί κράτθςθ και επομζνωσ δεν 
αφαιρείται από τισ ακακάριςτεσ αποδοχζσ.  
β) Οι κρατιςεισ για τθν εξόφλθςθ δανείων, που χορθγθκικαν ςτο μιςκωτό ι 
ςυνταξιοφχο δεν αφαιροφνται από τισ ακακάριςτεσ αποδοχζσ.  
γ) Οι κρατιςεισ που αφοροφν τισ αμοιβζσ που δεν φορολογοφνται, δεν 
αφαιροφνται από τισ αποδοχζσ που φορολογοφνται.  
δ) Οι παροχζσ ςε είδοσ του αρκρ.13 του ν. 4172/13 που φορολογοφνται 
αναγράφονται ςε ξεχωριςτι ςειρά.  
ε) Τα ποςά τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/13 που 
παρακρατικθκαν, αναγράφονται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ και δεν αφαιροφνται από τισ 
αποδοχζσ που φορολογοφνται.  
Στον πίνακα ΙΙΙ πρζπει να γράφονται:  
α) Τα τυχόν ποςά που χορθγοφνται και απαλλάςςονται ι δεν κεωροφνται 
ειςοδιματα ρθτά από το νόμο, όπωσ επίςθσ και θ διάταξθ (άρκρο – νόμοσ) που 
ορίηει τθν απαλλαγι τουσ.  
β) Τα ειςοδιματα που φορολογοφνται αυτοτελώσ, όπωσ επίςθσ και θ διάταξθ 
(άρκρο – νόμοσ) που το ορίηει.  
7.- Μετά τθν υπογραφι του εκδότθ τθσ βεβαίωςθσ κα γράφονται κακαρά τα 
ςτοιχεία του υπογράφοντοσ.  
ΠΡΟΟΧΗ:  
Το ζντυπο αυτό δεν κα χρθςιμοποιθκεί από τουσ εργοδότεσ που παρακρατοφν 

φόρουσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  
 

 


