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ΑΠΟΦΑΖ 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2753/1999 (ΦΔΚ 249 

Α'/17.11.1999) ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο,.... «Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ, πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δύλαηαη λα 

θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαη ό,ηη άιιν απαηηείηαη, ώζηε νη 

δειώζεηο νπνηνπδήπνηε θνξνινγηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαζώο θαη ηα ηεισλεηαθά 

παξαζηαηηθά λα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ 

ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ θαη δηθηπαθώλ ππνδνκώλ». 

2. Σελ αξηζ. 20/25.06.2014 (ΦΔΚ 360/ΤΟΓΓ) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη Γηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ».  

ΑΝΑΡΤΗΤΔΑ ΣΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟ 

ΦΔΚ : Β΄1286/29.6.2015 

ΑΓΑ: 64ΙΚΗ - ΔΙΓ 
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3. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ2013/28.01.2013 (ΦΔΚ Β’ 130 θαη 372) 

απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζρεηηθά κε ηε 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», όπσο ηζρύεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5,6,10,11, 18, 19, 32, 37, θαη 41 ηνπ λ. 4174/2013  

( ΦΔΚ 170 Α΄).  

5. Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΠΟΛ.1008/2011 (ΦΔΚ Β΄136/09-02-2011), πνπ αθνξά 

ηνλ θαζνξηζκό νξίσλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηώλ, πάλσ από ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ 

δειώζεσλ από ινγηζηή θνξνηερληθό.  

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3,8, 9, 16,17,18,19,20,15,29,30,31,32,33,34,39,40,43,67,69,70 

θαη 72  ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α΄ 167). 

7. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29, 31 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010 

(ΦΔΚ 58 Α΄).  

10. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄), όπσο  

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α΄ 45). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 4  θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 

18 ηνπ λ.3522/2006  (ΦΔΚ  276 Α΄) 

12.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3525/2007(ΦΔΚ 16  Α΄) 

13. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Β2 ηνπ άξζξνπ 43 θαη ηεο παξαγξάθνπ Β2 ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4030/2011(ΦΔΚ 249 Α΄). 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4141/2013 (ΦΔΚ 81 Α΄)   

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1497/1984 (ΦΔΚ 188Α΄) όπσο ηζρύνπλ, 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α΄)  

17. Όηη ε απόθαζε απηή ξπζκίδεη ηνλ ηύπν, ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θπζηθώλ 

πξνζώπσλ θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία πνπ ζπλππνβάιινληαη 

κε ηε δήισζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε έγραξηε κνξθή ζηελ αξκόδηα 

Γ.Ο.Τ.,  γηα ηελ νκνηόκνξθε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ από 

ηνπο ππόρξενπο, όπσο νξίδνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 

(ΦΔΚ Α΄ 167), γη’ απηό από ηηο δηαηάμεηο ηεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

18. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.       
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Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Άρθρο 1 

1. Σν έληππν «Καηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα» 

(έληππν Δ3)  πνπ νξίδεηαη ζηελ ΠΟΛ.1088/2015 ηξνπνπνηείηαη σο ζην ζπλεκκέλν 

παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« β) ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Δ3) 

(παξάξηεκα)  όπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζώο θαη ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο 

αλακόξθσζεο πνπ ηε ζπλνδεύεη.»  

2.  Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

« 3. Καηά ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή 

πιεξνθόξεζε ησλ δεινύκελσλ εηζνδεκάησλ θαη θόξσλ, ηα δηθαηνινγεηηθά  

απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή  ζηε Γ.ΖΛΔ.Γ θαη o έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

πξαγκαηνπνηείηαη από θιηκάθην εθνξηαθώλ πνπ εδξεύεη ζε απηήλ. Ζ πξάμε 

πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ  θνηλνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 1. 

4. Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο δηκεληαίεο δόζεηο, από ηηο 

νπνίεο ε πξώηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ 

πξνβιεπόκελε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ε θαζεκία από ηηο επόκελεο ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ κήλα αληίζηνηρα από ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 

ηεο δήισζεο.  

Δηδηθά γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 ε θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο γίλεηαη κέρξη ηηο 

31.07.2015 θαη ε θαζεκία από ηηο επόκελεο κέρξη ηηο 30.09.2015 θαη 30.11.2015.  

 Γηα ηηο  δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα ν θόξνο θαηαβάιιεηαη ζε ηξείο 

ίζεο δηκεληαίεο δόζεηο ζύκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη 

σο αθεηεξία ππνινγηζκνύ ησλ ηόθσλ ιακβάλεηαη ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα 

έπξεπε λα είρε αξρηθά  θαηαβιεζεί. 

 Γηα ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ε αξρηθή ηνπο έρεη 

ππνβιεζεί κέζσ δηαδηθηύνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν θνξνινγνύκελνο 

ζα είλαη κόλν απηά πνπ αθνξνύλ ην ιόγν πνπ επηθαιείηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

δήισζήο ηνπ θαη όρη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ηεο δήισζεο.  

 Γηα ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιινληαη 

από κηζζσηνύο ή ζπληαμηνύρνπο κε αλαδξνκηθά  κηζζώλ ή ζπληάμεσλ πξνεγνπκέλσλ 

εηώλ, απηέο ζα παξαιακβάλνληαη ρσξίο θπξώζεηο  κέρξη ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνύ 

έηνπο ζην νπνίν εθδόζεθαλ νη βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ. 

 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε δήισζε ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα ζηε Γ.Ο.Τ. ή 

νδεγείηαη ζηε Γ.Ο.Τ. – Γ.ΖΛΔ.Γ , γηα έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ , γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 



 

 

4 

 

θόξνπ ηζρύνπλ ηξείο ίζεο δηκεληαίεο  δόζεηο από ηηο νπνίεο ε πξώηε θαηαβάιιεηαη κέρξη 

ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ εθθαζάξηζε. 

Γελ βεβαηώλεηαη ην πνζό πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ πξάμε δηνηθεηηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ,  εθόζνλ ηνύην δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα (30) επξώ αζξνηζηηθά 

ιακβαλόκελν γηα ηνλ θνξνινγνύκελν θαη ηε ζύδπγό ηνπ .(παξ. 1 άξζξν 18 λ.3522/2006 

ΦΔΚ 276 Α΄). 

           Γελ επηζηξέθεηαη πνζό θόξνπ κε βάζε ηελ πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 

θόξνπ κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) επξώ αζξνηζηηθά ιακβαλόκελν γηα ηνλ θνξνινγνύκελν 

θαη ηε ζύδπγό ηνπ (παξ. 2  άξζξν 18 λ. 3522/2006 ΦΔΚ 276  Α΄).» 

3.  Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« 1. ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο αλαγξάθεηαη  ππνρξεσηηθά ν ΑΜΚΑ ηνπ 

ππόρξενπ θαη ηεο ζπδύγνπ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε  

απόθηεζε Α.Μ.Κ.Α. Δμαηξνύληαη θαη νη ππόρξενη, νη νπνίνη, γηα ιόγνπο πνπ άπηνληαη ζε 

επαίζζεηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, δελ επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ Α.Μ.Κ.Α.  νύηε γηα 

ηνπο ίδηνπο νύηε γηα ηα εμαξηώκελα κέιε ηνπο θαζώο θαη νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο 

Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο Δπμείλνπ Πόληνπ. 

Ζ αλαγξαθή ηνπ ΑΦΜ είλαη ππνρξεσηηθή κόλν γηα ηα εμαξηώκελα κέιε άλσ ησλ 18 

εηώλ, ελώ γηα ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα θάησ ησλ 18 εηώλ είλαη πξναηξεηηθή.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα αλήιηθα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα είλαη ππόρξεα ζε ππνβνιή 

δήισζεο ζα ζπκπιεξώλεηαη ε ζρεηηθή έλδεημε ζηνλ πίλαθα 8 θαη ππνρξεσηηθά ν ΑΦΜ 

ηνπο. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ  άξζξν 11 ηνπ λ. 

4172/13, ζεσξείηαη όηη βαξύλνπλ ηνλ θνξνινγνύκελν εθόζνλ ζπλνηθνύλ κε απηόλ θαη ην 

εηήζην θνξνινγεηέν εηζόδεκά ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) 

επξώ ή ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ αλ απηά παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα 

επηά ηνηο εθαηό (67%) θαη άλσ.» 

4.  Σν πξώην εδάθην ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ 

ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα κέζσ Γ.Ο.Τ., ζπλππνβάιινληαη, θαηά πεξίπησζε, ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λ.4250/2014. » 

5. Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 θαηαξγείηαη θαη ζην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο πξνζηίζεληαη πεξηπηώζεηο ηδ’ θαη ηε’ σο εμήο: 

 « ηδ) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο νηθείαο δηθαζηηθήο απόθαζεο από ην πξσηόηππν ή 

από αθξηβέο αληίγξαθν απηήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν γνλέαο ν νπνίνο 

ζεσξείηαη θαη’ αξρήλ ππόρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, έρεη ράζεη ηελ γνληθή 



 

 

5 

 

κέξηκλα, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

4172/13. 

ηε) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο νηθείαο δηθαζηηθήο απόθαζεο από ην πξσηόηππν ή από 

αθξηβέο αληίγξαθν απηήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν γνλέαο κε ην κεγαιύηεξν 

εηζόδεκα έρεη ράζεη ηε γνληθή κέξηκλα, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

δέθαηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4172/13 θαη ηεο αλαινγηθήο 

εθαξκνγήο ζηηο πεξηπηώζεηο ζη’ θαη δ’ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.» 

6.  Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« 8. Γηα ηελ απαιιαγή από ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη ηεο 

πάγηαο αληηκηζζίαο πνπ ρνξεγνύληαη ζε πξόζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ πνζνζηό 

αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ νγδόληα ηνηο εθαηό (80%), νη γλσκαηεύζεηο ησλ νηθείσλ 

πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α), ην νπνίν 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3863/2010, κε 

ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, όζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

βαζκνύ αλαπεξίαο, όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζώο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ γηα ηνπο νπνίνπο 

απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. 

Πεξαηηέξσ, ν θνξνινγνύκελνο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ύπαξμεο αλαπεξίαο κπνξεί 

λα πξνζθνκίζεη θαη γλσκαηεύζεηο ησλ Αλσηάησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ ηξαηνύ 

(Α..Τ.Δ), ηνπ Ναπηηθνύ (Α.Ν.Τ.Δ), ηεο Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.), ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ λ.3863/2010, νη ελ ιόγσ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο δελ έρνπλ θαηαξγεζεί θαη 

εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηελ 01.09.2011. 

Πεξαηηέξσ, νη ήδε εθδνζείζεο γλσκαηεύζεηο πξηλ ηελ 01.09.2011 (εκεξνκελία 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ.Π.Α) από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ Ννκαξρηώλ, νη 

νπνίεο έρνπλ δνζεί γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο ππόςε θνξνινγηθήο απαιιαγήο επ’ αόξηζηνλ, αλ πξόθεηηαη γηα επ’ 

αόξηζηνλ θξίζε, ή αιιηώο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε ηζρύο ηνπο, εθόζνλ είραλ 

εθδνζεί ζύκθσλα κε όζα ίζρπαλ ζην ζρεηηθό θνξνινγηθό πιαίζην θαηά ην ρξόλν έθδνζήο 

ηνπο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο δελ δηαζέηεη θάπνηεο από ηηο πξνεγνύκελεο 

γλσκαηεύζεηο, κπνξεί αλ ιακβάλεη ζύληαμε από αζθαιηζηηθό θνξέα  θύξηαο αζθάιηζεο, 

επεηδή έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80%, λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ή 

απόθαζε ζπληαμηνδόηεζεο  ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ θνξέα, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη 

θαηόπηλ ηαηξηθήο θξίζεο από ηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ζπληαμηνδνηήζεθε κε 

πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 80% σο θαη  ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη όηη 

ζα δηαξθέζεη ε αλαπεξία απηή.  Σνλίδεηαη όηη εθόζνλ έρεη εθδνζεί γλσκάηεπζε αλαπεξίαο 
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από ΚΔΠΑ ή ΑΤΔ θ.ιπ., ηόηε ιακβάλνληαη ππόςε νη γλσκαηεύζεηο απηέο θαη όρη νη 

βεβαηώζεηο ή απνθάζεηο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ θνξέσλ. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε όιεο ηηο αλσηέξσ γλσκαηεύζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηέο 

ζα πξέπεη λα δηαπηζηώλεηαη θαη βεβαηώλεηαη ξεηά ην πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ αθνξά, θαζώο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα 

δηαξθέζεη ε ελ ιόγσ αλαπεξία, ελώ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ θαη ην 

θνξνινγηθό έηνο γηα ην νπνίν ν ελδηαθεξόκελνο αηηείηαη ηελ εθαξκνγή ησλ νηθείσλ 

δηαηάμεσλ.» 

 7. ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ άξζξνπ 5 ε θξάζε «ΚΒ» αληηθαζίζηαηαη από ηε θξάζε  

«ΚΦΑ». 

8.  ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 5  πξνζηίζεηαη πεξ.γ’ σο εμήο: 

« γ) ε πεξίπησζε  αγνξάο αθηλήηνπ, επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ ζπκβνιαίσλ 

από αληίγξαθα απηώλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν, είηε βεβαίσζε (ή 

πεξίιεςε ηνπ νηθείνπ ζπκβνιαίνπ) ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ην αθίλεην, ε επηθάλεηά ηνπ, ε ηνπνζεζία θαη ηα όξηά ηνπ, ε αληηθεηκεληθή αμία 

πνπ δειώλνπλ νη αληηζπκβαιιόκελνη όηη ζπκθσλήζεθε, ν θόξνο πνπ θαηαβιήζεθε γηα 

ηε κεηαβίβαζε απηή, ν ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, 

θαζώο θαη ηα ινηπά έμνδα θαη ηα ζηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ.»  

9. ηελ πεξίπησζε  α’ ηεο  παξαγξάθνπ 24  ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηίζεηαη ππνπεξίπησζε 

ββ’   σο  εμήο: 

«ββ. Γηα ηηο κηζζώζεηο κέρξη ηελ 31-12-2013, επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηδησηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ από ην πξσηόηππν απηνύ πνπ έρεη ζεσξεζεί από 

ηε Γ.Ο.Τ , γηα ηηο κηζζώζεηο κεηά ηελ 1-1-2014, ην εθηππσκέλν από ηε δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή ηεο ΓΓΓΔ ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν 

ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1589/1986 ζηελ νπνία ν 

ελδηαθεξόκελνο βεβαηώλεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεινύκελσλ ζηνηρείσλ, ή ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθό κηζζσηήξην (γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη ζεώξεζε από ηε Γ.Ο.Τ. 

)από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε έλαξμε θαη ιήμε ηεο νηθείαο κίζζσζεο, ε δηάξθεηα απηήο, 

ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζό ηνπ ζπκθσλεκέλνπ 

κηζζώκαηνο. ηελ πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο ππνβάιινληαη θαη ηα δύν κηζζσηήξηα ησλ 

δηθαηνύρσλ.» 

10. ηελ πεξίπησζε  α’ ηεο  παξαγξάθνπ  24  ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ’ 

σο εμήο: 

« γ. Γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 71 ηνπ λ.3842/2010, πεξί 

θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ επξεζηηερληώλ, απόθαζε Τπαγσγήο ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΠΟΛ.1203/2010 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ Β’ 

2147).» 
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11. Ζ ππνπεξίπησζε ββ’ ηεο πεξίπησζεο δ’  ηεο παξαγξάθνπ 24 ηνπ άξζξνπ 5 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 « ββ. γλσκάηεπζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πεξ. α’ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5  κε 

ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη θαη βεβαηώλεηαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο ησλ πην πάλσ 

πξνζώπσλ.» 

12.  ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 5 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 25 θαη 26 σο εμήο: 

« 25. ΓΑΠΑΝΖ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (θσδ.049 Πίλαθα 7) 

Σν πνζό ησλ απνδείμεσλ ηνπ θσδ.049 πνπ πξνζθνκίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 24 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013, γίλεηαη απνδεθηό εθόζνλ έρεη πεξηιεθζεί 

ζηελ εκπξόζεζκε ή εθπξόζεζκε αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θαη ινγίδεηαη ζπλνιηθά 

θαη γηα ηνπο δύν ζπδύγνπο, επηκεξίδεηαη δε κεηαμύ ηνπο αλάινγα κε ην δεινύκελν θαη 

θνξνινγνύκελν ζύκθσλα κε ηελ θιίκαθα αηνκηθό εηζόδεκα. 

26.  ΑΛΛΟΓΑΠΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ α.λ. 89/1967 

Σα εηζνδήκαηα ηνπ αιινδαπνύ πξνζσπηθνύ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα 

γξαθείσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967(Α΄132), πνπ δελ πξνθύπηνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4172/2013 δελ ππόθεηληαη ζε θνξνινγία, 

δειώλνληαη  κε δηθαηνινγεηηθό ην παξαζηαηηθό εηζαγσγήο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ ζε 

ινγαξηαζκό Σξάπεδαο πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα , ζηνπο θσδ. 781-782 ηνπ εληύπνπ 

Δ1.» 

 

Άρθρο 2 

Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηζρύνπλ γηα δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ 

πξνζώπσλ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014. 

Άρθρο 3 

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

 

 

            Ακριβές  Ανηίγραθο                        Ζ  Γενική  Γραμμαηέας Γημοζίων Δζόδων 

Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς 

          Σμήμαηος  Γιοίκηζης                                       ΑΗΚ.  ΑΒΒΑΪΓΟΤ   
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ΤΝΖΜΜΔΝΑ: (Μόλν σο πξνο ην Δζληθό Σππνγξαθείν  )  

Παξάξηεκα  κε ηξνπνπνίεζε  Δληύπνπ Δ3. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: 

1.Δζληθό Σππνγξαθείν, κε ηελ παξάθιεζε γηα ηε δεκνζίεπζε απηήο ηεο απόθαζεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2.  Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄(πιελ Κηεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ) 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Σ’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 1, 2 θαη 5), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 

7), Ζ’ (εθηόο αξηζκνύ 10, θαη 11)  

2. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ  

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Τπνπξγνύ  

3. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

4. Γξαθεία θθ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ  

5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ  

7. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  

8. Γηεύζπλζε  Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Α’ (12)  

 


