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Αζήλα, 02/06/2014 

Αριθ. Πρωη: Δ12Α 1085250 ΕΞ 2014  

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες ζτεηικά με ηη ζσμπλήρωζη ηης δήλωζης θορολογίας 
ειζοδήμαηος (Ε1) οικονομικού έηοσς 2014 για ηα άηομα με αναπηρία  

αο γλωξίδνπκε όηη ηα πξόζωπα πνπ είλαη νιηθώο ηπθινί ή παξνπζηάδνπλ βαξηέο 
θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηό ην νγδόληα ηνηο εθαηό (80%) 
ζα ηύρνπλ απαιιαγήο από ην θόξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξ. ζ’ ηεο παξ.5 ηνπ αξ. 6 
ηνπ λ. 2238/1994 γηα ηνπο κηζζνύο, ηηο ζπληάμεηο θαη ηελ πάγηα αληηκηζζία ηνπο, 
θαζώο θαη από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ.29 ηνπ λ. 
3986/2011 γηα όια ηα εηζνδήκαηά ηνπο, εθόζνλ ζπκπιεξώζνπλ ηνπο θωδηθνύο 
905-906 ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 
Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (εθεμήο Γ.ΗΛΔ.Γ) έρεη ηελ πιεξνθνξία γηα 
ηελ παξαπάλω αλαπεξία.  

Δπίζεο, ηα πξόζωπα πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο κε πνζνζηό 
νγδόληα ηνηο εθαηό (80%) αθξηβώο, ζα απαιιαρζνύλ από ηελ εηδηθή εηζθνξά 
αιιειεγγύεο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ.29 ηνπ λ. 3986/2011, όπωο απηή (ε παξ. 2) 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 38 ηνπ λ. 4024/2011 (ζρεη. θαη 
ε ΠΟΑ. 1232/2011 εγθύθιην), εθόζνλ ζπκπιεξώζνπλ ηνπο θωδηθνύο 913-914 
ηεο δήιωζεο θαη ππάξρεη νκνίωο ε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζηε Γ.ΗΛΔ.Γ.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε θαη κεηά από ζρεηηθό κήλπκα θαηά ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή, ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ε βεβαίωζε αλαπεξίαο κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ζηε Γ.ΗΛΔ.Γ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξωζεί ην αξρείν ηεο.  

Σα παξαπάλω ηζρύνπλ αθόκα θαη αλ ν εθάζηνηε ππόρξενο εξγνδόηεο ηωλ 
αλωηέξω πξνζώπωλ έρεη απνζηείιεη ειεθηξνληθό αξρείν βεβαηώζεωλ, ζην νπνίν 
νη απνδνρέο, νη ζπληάμεηο θαη ηα επηδόκαηά ηνπο εκθαλίδνληαη ωο εηζνδήκαηα 
ππνθείκελα ζε θόξν. Δπηζεκαίλνπκε όηη εάλ ε δήιωζε έρεη ππνβιεζεί νξηζηηθά 
θαη έρεη εθθαζαξηζηεί κε ιάζνο ζηνηρεία, ρωξίο ηελ απαιιαγή ηεο αλαπεξίαο, ε 
δηόξζωζε ζα γίλεη κε ππνβνιή ειεθηξνληθήο ηξνπνπνηεηηθήο δήιωζεο γηα λα 
ζπκπιεξωζνύλ νη θωδηθνί 905-906, 913-914 θαηά πεξίπηωζε θαη λα απνζηαιεί, 
εθόζνλ απαηηείηαη, ε ζρεηηθή βεβαίωζε αλαπεξίαο ζηε Γ.ΗΛΔ.Γ..  

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίωλ Δζόδωλ  
Θ. Θενράξεο 


