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παρακραηούμενων θόρων.
Με αθνξκή εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην
πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 2

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), γηα θάζε παξάβαζε κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο
ππνβνιήο δήιωζεο, από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη ππνρξέωζε θαηαβνιήο θόξνπ
(πηζηωηηθέο θαη κεδεληθέο δειώζεηο) θαη αθνξά θνξνινγηθά έηε, ππνζέζεηο θαη πεξηόδνπο
από 1.1.2014 θαη κεηά, επηβάιιεηαη πξόζηηκν εθαηό (100) επξώ (ΠΟΛ. 1252/2015
εγθύθιηνο), ελώ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 1, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο
ηωλ πεξ. β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ, ζηε κε ππνβνιή ή
εθπξόζεζκε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100, 250 ή 500 επξώ,
αλάινγα κε ην αλ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ή όρη ππόρξενο ηήξεζεο ινγηζηηθώλ βηβιίωλ θαη
κε βάζε πνηα ινγηζηηθά πξόηππα, δειαδή απινπνηεκέλα ή πιήξε.
2.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη, κεηαμύ

άιιωλ, όηη γηα ηελ ππνβνιή, κεηά ηελ 1.1.2014, εθπξνζέζκωλ δειώζεωλ από ηηο νπνίεο
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δελ πξνθύπηεη θνξνινγηθή ππνρξέωζε θαη νη νπνίεο αθνξνύλ πεξηόδνπο έωο ηελ
31.12.2013, επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
2523/1997 κε ηνλ πεξηνξηζκό ην θαηαβιεηέν ζε θαζεκία πεξίπηωζε πνζό λα κελ μεπεξλά
ην πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 54 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο.
3.

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4174/2013

νξίδεηαη όηη, νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. ηζρύνπλ, κεηαμύ άιιωλ, γηα ηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη
ζην παξάξηεκα, ζπλεπώο θαη γηα ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, δεδνκέλνπ όηη απηό
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα.
4.

Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011 νξίδεηαη όηη νη

επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνύληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθόζνλ ηεξνύλ βηβιία Β΄ ή Γ΄
θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ην νπνίν
νξίδεηαη ωο εμήο: α) Γηα λνκηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ
έδξα ηνπο ζε ηνπξηζηηθνύο ηόπνπο θαη ζε πόιεηο ή ρωξηά κε πιεζπζκό έωο δηαθόζηεο
ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε νθηαθόζηα (800) επξώ εηεζίωο. β) Γηα λνκηθά πξόζωπα
πνπ αζθνύλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πόιεηο κε πιεζπζκό πάλω
από δηαθόζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε ρίιηα (1.000) επξώ εηεζίωο. γ) Γηα αηνκηθέο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζε εμαθόζηα πελήληα (650) επξώ
εηεζίωο. δ) Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ζε εμαθόζηα (600) επξώ εηεζίωο. Σα ωο άλω πνζά
επηβάιινληαη γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2013 θαη επόκελα.
5.

Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011 νξίδεηαη όηη γηα

ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία επηβνιήο θαη βεβαίωζεο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο εθαξκόδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ., ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη
όηη εηδηθά γηα ηα θπζηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2012 θαη επόκελα, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο βεβαηώλεηαη κε βάζε ηνπο
ηίηινπο βεβαίωζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΚΦΔ θαη
εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θάζε
νηθνλνκηθνύ έηνπο. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα
ηελ επηβνιή θαη βεβαίωζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο ζηα λνκηθά πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 101
θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ γηα ηα αλωηέξω έηε, θαζώο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.
6.

Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΠΟΛ.1167/2011 απόθαζεο

ηνπ Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ νξίζηεθε όηη ην ηέινο επηηεδεύκαηνο νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2012 θαη κεηά ζα βεβαηώλεηαη κε ηε δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
7.

Ωζηόζν, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο γηα ηα λνκηθά πξόζωπα, ηόζν γηα ην νηθνλνκηθό έηνο

2012 όζν θαη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013, δελ βεβαηώζεθε κε ηε δήιωζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο αιιά εθθαζαξίζζεθε ρωξηζηά από ηε ΓΖΛΔΓ, κε εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ή
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κε πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ πνπ εθδόζεθαλ κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ
ΠΟΛ.1148/2012 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ΠΟΛ.1101/2015 Απόθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέαο Γεκνζίωλ Δζόδωλ, κε ηηο νπνίεο νξίζηεθε ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν
ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ή ηεο πξάμεο δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ηέινπο
επηηεδεύκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 θαη 2013, αληίζηνηρα.
8.

Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.1043/2014 Απόθαζεο ηνπ

Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ, ε νπνία αθνξά ηνλ ηύπν θαη πεξηερόκελν ηεο
δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηωλ ππνθεηκέλωλ ζε θόξν, ζύκθωλα κε ην άξζξν 10
ηνπ λ. 2238/1994 γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014, νξίζηεθε όηη ν θωδηθόο αξηζκόο πνπ αθνξά
ηνπο ππόρξενπο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο ηνπ λ.3986/2011, γηα ηηο δειώζεηο
πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέζω δηαδηθηύνπ, ζην δηθηπαθό ηόπν www.gsis.gr, ζα ππνινγίδεηαη
από ην ζύζηεκα θαη ζα είλαη πξνεθηππωκέλνο ζηε θόξκα ηεο δήιωζεο.
9.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.11 ηνπ θεθαιαίνπ Α ηεο ΠΟΛ.1040/2014 Απόθαζεο

ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ, ε νπνία αθνξά ηνλ ηύπν θαη πεξηερόκελν ηεο
δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ
λ.2238/1994 γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014, ν θωδηθόο αξηζκόο, πνπ αθνξά ηνπο ππόρξενπο
θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο ηνπ λ.3986/2011, γηα ηηο δειώζεηο πνπ ζα
ππνβιεζνύλ κέζω δηαδηθηύνπ ζην δηθηπαθό ηόπν www.gsis.gr ζα ππνινγίδεηαη από ην
ζύζηεκα θαη ζα είλαη πξνεθηππωκέλνο ζηε θόξκα ηεο δήιωζεο, θαζόζνλ από ην
νηθνλνκηθό έηνο 2014 ζπκβεβαηώλεηαη κε ηε δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
10. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξόζωπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο θαη
δεδνκέλνπ όηη ην ηέινο επηηεδεύκαηνο βεβαηώζεθε πξώηε θνξά κε ηε δήιωζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 θαη κεηά, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη, ζηηο
πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο δελ ππνβάιιεηαη ή ππνβάιιεηαη εθπξόζεζκα δήιωζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 (ρξήζε 2013), από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη
ππνρξέωζε θαηαβνιήο θόξνπ αιιά κόλν ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο (πηζηωηηθέο θαη
κεδεληθέο δειώζεηο), επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 19
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013, ελώ γηα αληίζηνηρεο παξαβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηα
θνξνινγηθά έηε 2014 θαη επόκελα, επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξ. α’ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013, ήηνη εθαηό (100) επξώ ζε θάζε πεξίπηωζε,
αλεμαξηήηωο ηεο θαηεγνξίαο βηβιίωλ πνπ ηεξεί ν θνξνινγνύκελνο.
11. Σα παξαπάλω έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο κε ππνβιεζείζεο ή εθπξόζεζκα
ππνβιεζείζεο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ (έληππν Δ1) νηθ.
εηώλ 2012 θαη επόκελα, από ηηο νπνίεο δελ πξνθύπηεη θόξνο εηζνδήκαηνο, αιιά κόλν
ηέινο επηηεδεύκαηνο.
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12. Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηηο κε ππνβιεζείζεο ή εθπξόζεζκεο κεδεληθέο δειώζεηο
απόδνζεο

παξαθξαηνύκελνπ

θόξνπ,

εθηόο

ηνπ

θόξνπ

κηζζωηώλ

ππεξεζηώλ

(ΠΟΛ.1072/2015 εγθύθιηνο), εθαξκόδνληαη ηα νξηδόκελα ζηελ πεξ.α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
54 (ζρεη. ε παξ. 2α ηεο ΠΟΛ.1252/2015 εγθπθιίνπ καο).

Ακριβές ανηίγραθο

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
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ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Γραθείοσ Γιοίκηζης

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.
4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ
5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α’, Σ’ (εθηόο ηωλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 3, 4
θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &
Πξνζηαζίαο Καηαλαιωηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι.
Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα
4. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε»
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ
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4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (5), Β' (10), Γ’ (5)
7. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο
8. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
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