
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2016 

Αξ. Πξση.: ΓΔΑΦ Α 1044454  ΔΞ2016  

 

ΠΡΟ:   

Ω Π.Δ. 

 

 

 Αξ. Πξση.:  

 

Προς: 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΕΝ .  ΓΡΑΜ .  ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  

ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Δ/ΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

 
 
Σατ. Δ/νζη     : Καρ. ερβίας 10 

Σ.Κ.                : 101 84 

Σηλέθφνο      : 210 3375317-8 

FAX               :  210 3375001 

                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή ειδικής ειζθοράς αλληλεγγύης ζε ειζοδήμαηα 

παραγεγραμμένφν εηών, ηα οποία δηλώνονηαι ζηο επόμενο μη 

παραγεγραμμένο έηος, προκειμένοσ να ληθθούν σπόυη καηά ηο ζτημαηιζμό 

ανάλφζης κεθαλαίοσ προηγούμενφν εηών. 

 

    Μεηά από εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα 

θαησηέξσ: 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011, 

επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ 

(12.000) επξώ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, ποσ προέκσυαν καηά ηις διατειριζηικές 

τρήζεις 2010 έφς και 2014 και δηλώνονηαι με ηις δηλώζεις ηφν ανηίζηοιτφν 

οικονομικών εηών 2011-2015. 

2. Δπίζεο, κε ην άξζξν 52 ηνπ λ. 4305/2014 νξίζηεθε όηη, ε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγύεο θπζηθώλ πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011, επηβάιιεηαη θαη 

ζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαηά ηα θορολογικά έηη 2015 και 2016. 

3. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε πάγηα ζέζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, επηηξέπεηαη ε 

ππνβνιή εθπξόζεζκεο αξρηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο (ζπκπιεξώλνληαο 

ζπγθεληξσηηθά εηζόδεκα πξνεγνύκελσλ εηώλ πνπ δελ ππήξρε ππνρξέσζε λα 

δεισζεί όηαλ απνθηήζεθε, πρ. κεξίζκαηα, πώιεζε κεηνρώλ, ηόθνη θιπ ή πνζά πνπ 

δελ απνηεινύλ εηζόδεκα αιιά θαιύπηνπλ ηεθκήξηα, όπσο πρ. εθπνίεζε 



πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ) , ρσξίο ηελ επηβνιή θπξώζεσλ, ζηο αμέζφς επόμενο μη 

παραγεγραμμένο έηος, δεδνκέλνπ όηη κε ηελ παξάιεηςε απηή δελ παξαβηάδεηαη 

θάπνηα θνξνινγηθή δηάηαμε.   

4.  Γηα ην ιόγν απηό, εηζνδήκαηα παιαηόηεξσλ εηώλ, πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ από ηελ 

επηβνιή ηεο εηζθνξάο θαη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθό λα δεισζνύλ, δύλαληαη λα 

δειώλνληαη εθπξόζεζκα ζην πξώην κε παξαγεγξακκέλν έηνο, πνπ ζήκεξα είλαη ε 

ρξήζε 2010 (νηθνλνκηθό 2011), ζηνπ νπνίνπ ηα εηζνδήκαηα άξρηζε λα επηβάιιεηαη ε 

εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο. Ζ δπλαηόηεηα απηή έρεη δνζεί, δηόηη θάπνηα εηζνδήκαηα 

πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε λα δεισζνύλ θαη ζπλεπώο δελ θαζηζηνύλ παξάβαζε γηα 

ηνλ θνξνινγνύκελν, μπορούν να τρηζιμοποιηθούν για να ληθθούν σπόυη καηά 

ηο ζτημαηιζμό κεθαλαίφν προηγούμενφν εηών.  

5. Μεηά από όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγεηαη όηη, δελ επηβάιιεηαη εηζθνξά 

αιιειεγγύεο ζε εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ από ηελ 2010 (νηθνλνκηθό 2011), 

αθόκε θη αλ δεισζνύλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε έηνο ηνπ νπνίνπ ηα εηζνδήκαηα ππόθεηληαη 

ζε εηζθνξά, δηόηη ην γεγνλόο απηό είλαη δηαδηθαζηηθό θαη δεν καθιζηά ηα ειζοδήμαηα 

ασηά ειζοδήμαηα ηοσ οικονομικού έηοσς 2011. 

6. Καη΄ αλάινγε εθαξκνγή, ηα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηηο άιιεο εηζθνξέο πνπ 

επηβιήζεθαλ, δειαδή ηελ έθηαθηε εθάπαμ εηζθνξά ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ εθαηό 

ρηιηάδσλ (100.000) επξώ ηνπ λ. 3833/2010 θαη ηεο εηζθνξάο ζηα εηζνδήκαηα πάλσ 

από εμήληα ρηιηάδεο επξώ (60.000) ηνπ λ. 3758/2009.  

 

Ακριβές Ανηίγραθο                                                                            Ο Γενικός Γραμμαηέας  

Η Προχζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς  

Σμήμαηος Διοίκηζης                                                                                  Γ. ΠΙΣΙΛΗ                                                                       

                                                                            

                                                                                   

 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. (κε e- mail) 

2. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ –Σκήκα Α΄ (2) 

3. ΓΖΛΔΓ –Σκήκα Α΄ (2) 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί   

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 



 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

2. Διεγθηηθά θέληξα  

3. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

4. Μαξία Βξαράηε, Εαινθώζηα 6, 10671 Αζήλα 

5. Άιθεζηηο Σξίρα, 28εο Οθησβξίνπ 3, 15237 Φηινζέε 

6. Νηθόιανο Σξίραο, Βαζ. Παύινπ 25, 15452 Π. Ψπρηθό 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

3. Γξαθείν θνπ Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

4. Γξαθείν θνπ Γεληθνύ Γ/ληή Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

5. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΓΓΓΔ 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνι.–Σκήκα Α΄ (2)–Σκήκα Β΄ (2)–Φαθ. Σεθκ.(1)  

7. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ  

8. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ.  

                                                                                                             

            


