
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

       Για  διευκόλυνση όσων ασχολούνται με τις βεβαιώσεις αποδοχών δικαστών και 

υπαλλήλων.  

       Επειδή οι απορίες είναι πολλές, επειδή τα τηλέφωνα είναι άπειρα και χωρίς  

παρεξηγήσεις  όποιος νομίζει ότι μπορεί να διευκολυνθεί ας προσέξει τα παρακάτω: 

          Για να αποστείλετε ηλεκτρονικά βεβαιώσεις αποδοχών   στο TAXIS πρέπει να πάρετε 

κωδικούς πρόσβασης. 

          Για να πάρετε κωδικούς πρόσβασης στείλτε με FAX στο  Taxis  το παρακάτω 

απογραφικό δελτίο που θα υπογράψει ο προϊστάμενος εκκαθαριστής με τα στοιχεία του. 

           Δημιουργείστε αρχεία XLS όπως περιγράφονται από την στην εφαρμογή που πρέπει 
να κατεβάσετε από την  ΑΑΔΕ  στις υπηρεσίες προς την Δημόσια Διοίκηση και στο πεδίο 
βεβαιώσεων αποδοχών.  

           Το αρχείο που θα δημιουργήσετε θα το μετατρέψετε σε zip και θα το αποστείλετε στο 
taxisnet με τους κωδικούς που έχετε λάβει. 

            Μετά την τελευταίες εξελίξεις  σε σχέση με το από 25/2/2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης , που δεν το σχολιάζω περαιτέρω, πρέπει να αναρτηθούν οι 
αποδοχές των δικαστικών λειτουργών που καταβλήθηκαν μέσα στο 2018 σε συμμόρφωση 
δικαστικών αποφάσεων. Μετά και από επικοινωνία με την Γραμματεία Εσόδων κατά τη 
γνώμη μου  πρέπει να καταχωρηθούν στα έτη αναφοράς 2012, 2013, 2014 όπως και στα 
σχετικά XLS που είχα σχεδιάσει. 

 Οι  αποδοχές κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχουν κωδικό απόδοσης στην εφορία 
20, τρεις ξεχωριστές γραμμές για κάθε έτος γράφοντας στο τέλος το έτος 
αναφοράς. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα δηλωθούν στο σύνολό τους  δηλ δεν θα εμπεριέχουν τον 
υπολογισμό το 75%-25%. Η εφαρμογή αυτού θα γίνει από τις ΔΟΥ με 
τροποποιητικές δηλώσεις στα αντίστοιχα έτη. Στη βεβαίωση αποδοχών δεν θα 
υπάρχει η Ταχεία  Δ/ση. 

 Η  Ηθική Βλάβη  κωδ. 38 

 Οι Τόκοι  σε άλλη βεβαίωση  με κωδ. 03 

  Οι Υπερωρίες Υπαλλήλων  02 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΣΧΟΣ 

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ Σ ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ.          
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Υ.Σ.: ΑΛΛΟ ΝΑ ΞΕΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ 

ΜΗΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ……. 

 



 

 

  ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ  ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ) 

ΔΟΥ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ :                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ            ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:     

ΟΔΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΤΚ: 

ΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ: 

Ε-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

FAX     ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ: 

ΑΦΜ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ (Σταθερό – κινητό): 

 

      Ημερομηνία :        /          /                                                                 Υπογραφή : 

 

 

 


