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σεηικά με ηη διασείπιζη ηων εκππόθεζμων ηποποποιηηικών ηλεκηπονικών 

θοπολογικών δηλώζεων διεςκπινίζονηαι ηα εξήρ:  

1. Όιεο νη ηξνπνπνηεηηθέο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

αλεμάξηεηα από ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα δειώλνληαη ζε απηέο (έληππα Δ1,Δ2 θαη Δ3) ζα 

εθθαζαξίδνληαη άκεζα θαη εθ ησλ πζηέξσλ ζα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο (πεξίπησζε αλάθιεζεο εηζνδήκαηνο ή 

αλάθιεζεο ηεθκεξίσλ, ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεισζεί απηνέιεγρνο 

θαηά ηελ αξρηθή ππνβνιή θηι).  

2. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ρξεσζηηθώλ ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ, 

επηβάιινληαη ζύκθσλα κε ηελ παξαγξ. 18 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013, νη πξόζζεηνη 

θόξνη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2523/1997 (πξνζαύμεζε θόξνπ 1% γηα θάζε κήλα 

εθπξόζεζκεο ππνβνιήο αξρήο γελνκέλεο από 15.7 2014), ελώ κεηά ηελ απόθηεζε 

εθηειεζηνύ ηίηινπ επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν ηνπ άξζξνπ 57 θαη ππνινγίδνληαη νη ηόθνη 

ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ. (4174/2013).  

3. ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ από ηηο νπνίεο δελ 

πξνθύπηεη θνξνινγηθή ππνρξέσζε (κεδεληθέο ή πηζησηηθέο) ή ηξνπνπνηεηηθώλ 

δειώζεσλ πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα, ηζρύεη ε παξάγξ. 19 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 

4174/2013 βάζεη ηεο νπνίαο επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξ. 1 εδάθην 1 

ηνπ λ. 2523/97 κε ηνλ πεξηνξηζκό ην θαηαβιεηέν ζε θάζε πεξίπησζε πνζό λα κελ 

μεπεξλά ηα 100 επξώ.  

4. Τπελζπκίδνπκε όηη κε ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ λ. 2523/1997, ΠΟΛ 1317/1997, 

είρε δηεπθξηληζζεί όηη εθόζνλ ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιιεη εθπξόζεζκε ηξνπνπνηεηηθή 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα λα δειώζεη θάπνην ζηνηρείν κε ηελ παξάιεηςε ηνπ 

νπνίνπ, δελ παξέβε θάπνηα θνξνινγηθή δηάηαμε, δελ επηβάιιεηαη πξόζηηκν.  



5. Σξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο κε ηηο νπνίεο ν θνξνινγνύκελνο κεηαβάιιεη πνζά ζε 

θσδηθνύο πνπ έρνπλ πξνζπκπιεξσζεί από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ζα 

παξαιακβάλνληαη από ηε ΓΟΤ, εθόζνλ ν θνξνινγνύκελνο πξνζθνκίδεη δηθαηνινγεηηθά , 

από ηα νπνία πξνθύπηεη ε ζρεηηθή κεηαβνιή (όπσο ηδίσο ρεηξόγξαθε βεβαίσζε 

απνδνρώλ ή ππεύζπλε δήισζε όηη δελ είρε απαζρνιεζεί από ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγνδόηε 

θιπ) . ηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο .  

6. Δθπξόζεζκεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ζε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί πξνο εθθαζάξηζε 

αξρηθή ή εκπξόζεζκε ηξνπνπνηεηηθή δηόηη ηειεί ππό έιεγρν είηε ζηε ΓΟΤ είηε ζηε 

ΓΗΛΔΓ, ππνβάιινληαη κόλν ζηε ΓΟΤ ρσξίο θπξώζεηο.  

7. Σξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο κε επηθύιαμε ππνβάιινληαη κόλν ζηε ΓΟΤ.  

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 


