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Θέμα : «Κοινοποίηζη ηηρ απιθ. 265/2017  γνωμοδόηηζηρ ηος Ν..Κ. (Σμήμα Β΄) ζσεηικά με ηην έννοια 

ηηρ ανακπίβειαρ ηηρ δήλωζηρ ηηρ πεπίπηωζηρ β΄ ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 68 ηος Κώδικα 

Φοπολογίαρ Διζοδήμαηορ, για ηην εθαπμογή και ηην έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ πεπί δεκαεηούρ παπαγπαθήρ 

διαηάξεωρ ηος άπθπος 84§ 4 ηος ίδιος νόμος». 

 

     ρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, ζαο θνηλνπνηνύκε πξνο ελεκέξσζή ζαο, θσηναληίγξαθν ηεο αξηζ. 265//2017  

γλσκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Σκήκα Β΄) ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Γηνηθεηή 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ .  

 Με ηελ ελ ιόγσ γλσκνδόηεζε θαη όζνλ αθνξά ην παξαπάλσ ζέκα έγηλαλ  δεθηά ηα εμήο:   

   1.    Καηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 (πεξηπη. β΄) ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ ΚΦΔ, 

εξκελεπνκέλσλ  ζύκθσλα κε ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ 

πεξί παξαγξαθήο, (α) ν θνξνινγηθόο έιεγρνο (θαη ν βάζεη απηνύ θαηαινγηζκόο θόξνπ θαη πξόζζεηνπ 

θόξνπ, ιόγσ αλαθξίβεηαο ηεο δειώζεσο) πξέπεη λα δηελεξγείηαη, θαη’αξρήλ, εληόο πεληαεηίαο από ην 

ηέινο ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ έιεμε ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο νηθείαο δειώζεσο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, (β) θαηά παξέθθιηζε από ηνλ αλσηέξσ θαλόλα ηεο παξαγξάθνπ 1, ρσξεί, 

ζύκθσλα κε ηε ζηελώο εξκελεπηέα δηάηαμε ηεο πεξηπηώζεσο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 (ζε ζπλδπαζκό κε 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 2 πεξηπη. α΄), έιεγρνο (αθόκα θαη αξρηθόο) θαη έθδνζε, βάζεη απηνύ, 

πξάμεσο θαηαινγηζκνύ θόξνπ θαη πξόζζεηνπ θόξνπ, εληόο δεθαεηίαο από ην ηέινο ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ έηνπο, εάλ πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηεο θνξνινγηθήο Γηνίθεζεο «συμπληρωματικά 
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στοιχεία», δειαδή ζηνηρεία απνδεηθηηθά ηεο ύπαξμεο κε δεισζέληνο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

(πξβι. ηΔ 1303/1999, 2632/1996), ηα νπνία δηθαηνινγεκέλα δελ είρε ππ’όςηλ ηεο ε θνξνινγηθή αξρή 

θαηά ηελ αλσηέξσ πεληαεηία (ηΔ 2426/2002). πλεπώο, δελ απνηεινύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

εθείλα ηα νπνία είηε είραλ πεξηέιζεη ζε γλώζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 84 πεληαεηίαο θαη αγλνήζεθαλ ή δελ ειήθζεζαλ πξνζεθόλησο 

ππ’όςηλ από απηήλ (πξβι. ηΔ 3296/2008, 2703/1997, 2473/1996) είηε ε θνξνινγηθή αξρή όθεηιε λα 

έρεη ιάβεη γλώζε ηνπο, εληόο ηεο ίδηαο πεληαεηίαο, εάλ είρε επηδείμεη ηε δένπζα επηκέιεηα (πξβι. ηΔ 

2426/2002, 2700/1965), ήηνη εάλ είρε ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα ειέγρνπ θαη έξεπλαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην λόκν. 

2. Η αλαθξίβεηα ηεο δειώζεσο θαη ησλ ζπλππνβιεζέλησλ κε απηήλ εηδηθώλ εληύπσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα δηαπηζηώλεηαη θαζ’νηνλδήπνηε ηξόπν, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε 

δηάζηαζε πξνο ηελ νπνία ηειεί ην πεξηερόκελν ηεο δειώζεσο (θαη ησλ ζπλππνβιεζέλησλ κε απηήλ 

εηδηθώλ εληύπσλ θαη θαηαζηάζεσλ) πξνο ηα πξνθύπηνληα από ηα ζπλππνβιεζέληα πξνο απόδεημε ησλ 

δεινπκέλσλ δηθαηνινγεηηθά, κε ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 66§2 ηνπ ΚΦΔ. ηελ 

πεξίπησζε όκσο απηή θαη κε δεδνκέλν όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε θαη 

επνκέλσο πεξηέξρνληαη ζηε γλώζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 84 πεληαεηίαο θαη κπνξνύλ λα ιεθζνύλ πξνζεθόλησο ππόςε από απηήλ, ε 

κεη΄έιεγρν δηαπίζησζε ηεο πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεσο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηνύο 

παξαγξαθήο ηνπ θαλόλα ηνπ άξζξνπ 84§1 δελ παξίζηαηαη ηθαλή λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ θαλόλα ηεο 

δεθαεηνύο παξαγξαθήο . 

3.  Πεξαηηέξσ ε αλαθξίβεηα ηεο δήισζεο κπνξεί λα δηαπηζηώλεηαη κε βάζε ηα πεξηεξρόκελα ζηελ 

θνξνινγηθή αξρή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο από ην θνξνινγνύκελν ή ηξίηα πξόζσπα ή άιιεο 

δεκόζηεο αξρέο ή ζην πιαίζην δηελεξγεζέληνο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ . Η αλαθξίβεηα ηεο δειώζεσο 

ζηελ πεξίπησζε απηή πξνθύπηεη από ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη, επνκέλσο, ε δπλαηόηεηα 

εθδόζεσο θύιινπ ειέγρνπ (αξρηθνύ ή ζπκπιεξσκαηηθνύ) κε βάζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία εθόζνλ πεξηέξρνληαη ζηε θνξνινγηθή αξρή κεηά ηελ πξνζεζκία ηεο πεληαεηνύο παξαγξαθήο, 

εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε α’ ηνπ άξζξνπ 62§2 ηνπ ΚΦΔ, πιελ, όκσο, θαίηνη ε πεξίπησζε απηή 

θαίλεηαη ζην λόκν σο απηνηειήο θαη δηαθεθξηκέλε από ηελ πεξίπησζε β’ ηνπ άξζξνπ 62§2 ηνπ ηδίνπ 

Κώδηθα (αλαθξίβεηα ηεο δειώζεσο), θαη’ νπζίαλ νη δύν απηέο πεξηπηώζεηο λνκνζεηηθήο παξεθηάζεσο 

ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο ζε δεθαεηία, είλαη εκθαλέο όηη αιιεινθαιύπηνληαη ζε ππνζέζεηο αλαθξίβεηαο 

ηεο ππνβιεζείζεο δειώζεσο, δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε κε 

δεισζέληνο εηζνδήκαηνο θαη πεξηέξρνληαη κεηά ηελ πεληαεηία ζε γλώζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο 

ηεθκεξηώλνπλ, θαη’ αξρήλ, θαη ηελ (αληηθεηκεληθή) αλαθξίβεηα ηεο ππνβιεζείζεο δειώζεσο (πξβι 

ηΔ 2934, 2935/2017, ζθέςε 14). Δπνκέλσο, ε έθδνζε θύιινπ ειέγρνπ (αξρηθνύ ή 

ζπκπιεξσκαηηθνύ) κε βάζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην ηεο 
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εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηεο πεξηπηώζεσο α’ ηνπ άξζξνπ 68§2 ηνπ ΚΦΔ, δηόηη ε 

αληηκεηώπηζή ηεο κε βάζε ηε δηάηαμε πεξί αλαθξίβεηαο ηεο δειώζεσο ζα θαζηζηνύζε ρσξίο 

αληηθείκελν ηε δηάηαμε γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, είλαη δε εληειώο δηάθνξν ην δήηεκα ησλ 

ζπλεπεηώλ ηεο αλαθξίβεηαο ηεο δειώζεσο, νη νπνίεο πθίζηαληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δηαπηζηώζεώο ηεο από ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

     

                                                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

 

                                                                                Γ.ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

ςνημμένα : Η αξηζ. 265/2017  Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι.    ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) 

3. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.ΔΜΔ.ΔΠ.) 

4. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

5. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

      (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α..Γ.Δ.) 

 

ΙΙ.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Η’ (εθηόο ησλ αξηζ. 4, 10, 11) 

2. πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ) 

3. Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο  

Αθαδεκίαο 68 & Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 

Σ.Κ. 10678, Αζήλα  

4. Δηδηθό Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ Φνξνινγίαο 

Αθαδεκίαο 68 & Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 

Σ.Κ. 10678, Αζήλα 

5. Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο ησλ Σαθηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ 

6. Π.Ο.Δ. – Γ.Ο.Τ. 

      Οκήξνπ 18,  Σ.Κ.10672, Αζήλα 
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7. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 

      Οκήξνπ 18, Σ.Κ. 10672, Αζήλα 

 

ΙΙΙ.  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γελ. Γηεπζύλζεσλ Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ.  

3. Γηεπζύλζεηο Γελ. Γ/λζεσλ Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ.  

4. Γηεύζπλζε  Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  

5. Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

6. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

7. Γηεύζπλζε Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ – Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 

8. Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο Διέγρσλ θαη Δξεπλώλ (ΓΙ.Π.Α.Δ.Δ) 

9. Γηεύζπλζε Διέγρσλ  - Σκήκαηα Β΄ (3 αληίγξαθα), Α΄, Γ΄, Γ΄ 
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