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Αξηζ.Πξωη: Γ12Α 1103636 ΔΞ2014  

ΠΡΟ:  

Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 (e- εθαξκνγέο)  

Υαλδξή 1 θαη Θεζζαινλίθεο  

Μνζράην 18346  

  

ΘΕΜΑ: Διεσκρινήζεις ζτεηικά με ηον σπολογιζμό προζηίμων εκπρόθεζμης 

σποβολής δήλωζης θορολογίας ειζοδήμαηος θσζικών προζώπων, οικονομικού 

έηοσς 2014.  

ε απάληεζε ηνπ ΓΗΛΔΓ 0026902 ΔΞ 2014 εγγξάθνπ ζαο, ζαο ελεκεξώλνπκε ηα εμήο:  

1. ύκθωλα κε ηηο παξ. 18 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013 (ΚΦΓ), ζηηο δειώζεηο 

ρξήζεωλ ωο θαη 31/12/2013 εθαξκόδνληαη νη πξόζζεηνη θόξνη ηνπ άξζ. 1 θαη ηα 

πξόζηηκα εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ζε πηζηωηηθή ή κεδεληθή δήιωζε ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 

2523/1997.  

2. Πεξαηηέξω, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2523/1997, ζε 

πεξίπηωζε κε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήιωζεο, ν πξόζζεηνο θόξνο ππνινγίδεηαη από 

ηελ επόκελε εκέξα από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιεμε ε θαηά λόκν πξνζεζκία 



ππνβνιήο ηεο δήιωζεο.  

 

3. πλεπώο, νη δηεπθξηλίζεηο πνπ δόζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ. 1317/1997 εξκελεπηηθή εγθύθιην, 

ηζρύνπλ θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 (εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε 2013), ζύκθωλα κε ηελ νπνία ωο θαηά ηνλ λόκν 

πξνζεζκία ζεωξείηαη θαη ε κεηά από παξάηαζε πξνζεζκία, εθόζνλ ε παξάηαζε δόζεθε 

κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πνπ εθδόζεθε κε βάζε εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε 

λόκνπ.  

4. Δπνκέλωο γηα ηηο εθπξόζεζκεο δειώζεηο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ κεηά ηελ 14/7/2014, ζα επηβιεζεί:  

α. πξόζζεηνο θόξνο έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηνπ νθεηιόκελνπ κε ηε δήιωζε θόξνπ γηα 

θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο, κε αθεηεξία ππνινγηζκνύ ηελ 15ε Ινπιίνπ 2014.  

β. γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξόζζεηνπ θόξνπ ή δελ 

πξνθύπηεη πνζό θόξνπ γηα θαηαβνιή, επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 

εδάθην 1 ηνπ λ. 2523/97, κε ηνλ πεξηνξηζκό ην θαηαβιεηέν ζε θάζε κία πεξίπηωζε 

πνζό, λα κελ μεπεξλά ηα εθαηό (100) επξώ.  

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  Η Γ.Γ.ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ  

ΑΙΚ. ΑΒΒΑΙΓΟΤ  

 

 


