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αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
9, ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ,
ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ θαη ηελ πίζησζε θόξνπ αιινδαπήο, ηνπ άξζξνπ 69 ζρεηηθά κε ηελ
πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθηνύλ θπζηθά
πξόζσπα θαη ηνπ άξζξνπ 70 ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ σο άλσ πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ θαη ζαο
παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο:

Άπθπο 9
Πίζηωζη θόπος αλλοδαπήρ

1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4172/2013 θαζνξίδεηαη ν

ηξόπνο απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θνξνινγηθόο θάηνηθνο
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Διιάδαο απνθηά εηζόδεκα ζηελ αιινδαπή. Δηδηθόηεξα, πηνζεηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο
πίζησζεο θόξνπ θαη νξίδεηαη όηη ν θαηαβιεηένο θόξνο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνύκελνπ,
όζνλ αθνξά ζην ελ ιόγσ εηζόδεκα, κεηώλεηαη θαηά ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε
ζηελ αιινδαπή γηα απηό ην εηζόδεκα. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ ζηελ αιινδαπή
απνδεηθλύεηαη κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Κώδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 16 ηνπ λ.4174/2013) θαη όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ
ΠΟΛ.1026/22.01.2014 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ 170 Β’).
ηελ πεξίπησζε πνπ ν θόξνο αιινδαπήο έρεη θαηαβιεζεί ζε άιιν λόκηζκα πέξαλ ηνπ επξώ
(π.ρ. ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.), γηα ηηο αλάγθεο ηεο πίζησζεο ηνπ θόξνπ αιινδαπήο ιακβάλεηαη
ππόςε ε ηζνηηκία επξώ θαη μέλνπ λνκίζκαηνο, όπσο απηή πξνθύπηεη θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ ζηελ αιινδαπή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο
θνξνινγηθήο αξρήο ή Οξθσηνύ Διεγθηή. ε πεξίπησζε όκσο, πιεξσκώλ πνπ
θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά, ε κεηαηξνπή ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηε κέζε εηήζηα ηζνηηκία,
όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
2.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ σο άλσ λόκνπ νξίδεηαη όηη ε

κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζόδεκα απηό ζηελ
Διιάδα. Δπνκέλσο, εάλ ν θόξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή είλαη πςειόηεξνο από ην
θόξν πνπ αλαινγεί γηα ην ελ ιόγσ εηζόδεκα ζηελ Διιάδα, δελ δηελεξγείηαη επηζηξνθή ηνπ
επηπιένλ θόξνπ αιινδαπήο ζην θνξνινγνύκελν.
3.

Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη πίζησζε θόξνπ όηαλ πθίζηαηαη ύκβαζε

Απνθπγήο ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο (ΑΓΦΔ), εθόζνλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο
νηθείαο ΑΓΦΔ πξνβιέπεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εηζόδεκα απαιιάζζεηαη από ην θόξν ζηελ
αιινδαπή θαη θνξνινγείηαη κόλν ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ
αιινδαπή επηβιήζεθε πςειόηεξνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο από απηόλ πνπ νξίδεηαη από
ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο ΑΓΦΔ, ζα πηζηώλεηαη κόλν ν θόξνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηνπ
ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη ζηε δηκεξή ΑΓΦΔ.
4.

Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ σο άλσ

λόκνπ ηα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ 01/01/2014 θαη κεηά.
Άπθπο 67
Τποβολή ηηρ δήλωζηρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων και καηαβολή ηος
θόπος.

1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 θαζνξίδεηαη πνηνη

είλαη ππόρξενη ζε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ν ηξόπνο ππνβνιήο, θαζώο θαη ηα
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εηζνδήκαηα πνπ ζα δεισζνύλ. Δηδηθόηεξα, ν θνξνινγνύκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ππνρξενύηαη λα δειώλεη όια ηα εηζνδήκαηά ηνπ, πξαγκαηηθά ή
ηεθκαξηά, ηα θνξνινγνύκελα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (π.ρ. βάζεη θιηκαθίσλ ή απηνηειώο) ή
απαιιαζζόκελα. Δμαηξεηηθά, δελ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο νη θνξνινγνύκελνη
πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ απνθηνύλ πξαγκαηηθό ή
ηεθκαξηό εηζόδεκα θαη νη θεθαξκέλνη κνλαρνί γηα ην θαζαξό πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ
θαηαβάιιεηαη ζε απηνύο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαηεξνύλ ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα,
εθόζνλ απηό δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (9.500) επξώ.
Οη θνξνινγνύκελνη νη νπνίνη έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεύκαηνο ππνρξενύληαη ζε
ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε.
Πεξαηηέξσ, νη θάηνηθνη εμσηεξηθνύ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηελ Διιάδα
κόλνλ όηαλ απνθηνύλ πξαγκαηηθό εηζόδεκα, θνξνινγνύκελν κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (π.ρ.
βάζεη θιίκαθαο ή απηνηειώο) ή απαιιαζζόκελν, από πεγέο Διιάδαο. Αληηζέησο, έλαο
θάηνηθνο εμσηεξηθνύ πνπ δηαζέηεη π.ρ. δεπηεξεύνπζα θαηνηθία/επηβαηηθό απηνθίλεην ζηελ
Διιάδα ή πξνβαίλεη ζε αγνξά αθηλήηνπ/απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα, εθόζνλ δελ απνθηά
πξαγκαηηθό εηζόδεκα ζηε ρώξα καο, δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελ ιόγσ
παξαγξάθνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4172/2013.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη, πιένλ, εμαίξεζε
από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο γηα ηα ελήιηθα ηέθλα (π.ρ. θνηηεηέο θ.ιπ.), αθόκα
θαη εάλ απηά αλαγλσξίδνληαη σο εμαξηώκελα κέιε ηνπ θνξνινγνύκελνπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξόληνο Κώδηθα, εθόζνλ απνθηνύλ εηζόδεκα.
2.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ζηε

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δειώλεηαη ν παξαθξαηεζείο ή απνδνζείο, θαηά
πεξίπησζε, θόξνο γηα όια ηα απηνηειώο θνξνινγνύκελα εηζνδήκαηα.
3.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ν

ρξόλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη
θαη ηελ 30ε Απξηιίνπ ηνπ ακέζσο επόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Δηδηθά γηα ην θνξνινγηθό
έηνο 2014 ε δήισζε ππνβάιιεηαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 01 Φεβξνπαξίνπ κέρξη
θαη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2015, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ παξόληνο
Κώδηθα. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή κεηαθνξάο ηεο
θαηνηθίαο ηνπ ζην εμσηεξηθό, ε δήισζε ππνβάιιεηαη από ηνπο θαηά πεξίπησζε ππόρξενπο
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο θνξνινγνύκελνο
απεβίσζε ζηηο 25/6/2014 ε νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζε από 01/01/2014 έσο 25/06/2014, ζα κπνξεί λα
ππνβιεζεί από ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ κέρξη θαη ηηο 31/12/2015. Σέινο, κε απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηε δήισζε.
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4.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη νη

ζύδπγνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ ηνπο, ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηά
ηνπο, όπνπ ν θόξνο, ηα ηέιε θαη νη εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ππνινγίδνληαη ρσξηζηά ζην
εηζόδεκα θαζελόο ζπδύγνπ. Δπηπιένλ, νη ηπρόλ δεκίεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ελόο ζπδύγνπ
δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηα εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ ζπδύγνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ππόρξενο
ππνβνιήο δήισζεο είλαη ν ζύδπγνο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο ζπδύγνπ ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ζύδπγνη ππνβάιινπλ ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε, ν θαζέλαο
γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπ, εθόζνλ α) έρεη δηαθνπεί ε έγγακε ζπκβίσζή ηνπο θαηά ην ρξόλν
ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή β) ν έλαο από ηνπο δύν ζπδύγνπο είλαη ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο
ή έρεη ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. Δπίζεο, ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε
ππνβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ελόο ζπδύγνπ γηα ην θνξνινγηθό έηνο κέζα
ζην νπνίν επήιζε ν ζάλαηνο.
Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
11 γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ππόρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο είλαη ν
γνλέαο πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα ή ν ζύδπγνο πνπ ζεσξείηαη, θαη΄ αξρήλ, ππόρξενο γηα
ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο.
Χζηόζν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 11 γηα ην εηζόδεκα πνπ απνθηά ην αλήιηθν ηέθλν από εξγαζηαθή ζρέζε, ζύκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12, θαζώο θαη γηα ζπληάμεηο πνπ πεξηήιζαλ ζην αλήιηθν
ηέθλν, ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπ, ην αλήιηθν ηέθλν ππέρεη δηθή ηνπ
θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη σο εθ ηνύηνπ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο.
5.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ζηηο

πεξηπηώζεηο πηώρεπζεο ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκίαο ή επηδηθίαο ή κεζεγγύεζεο, θαηά
πεξίπησζε, ππόρξενο ζε ππνβνιή δήισζεο είλαη ν ζύλδηθνο πηώρεπζεο ή ν θεδεκόλαο ή ν
πξνζσξηλόο δηαρεηξηζηήο ή ν κεζεγγπνύρνο. Τπόρξενο ζε ππνβνιή δήισζεο γηα ηνπο
αλήιηθνπο ή απηνύο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, θαηά πεξίπησζε,
είλαη ν επίηξνπνο ή ν θεδεκόλαο ή ν δηθαζηηθόο ζπκπαξαζηάηεο, ελώ ζε πεξίπησζε
ζαλάηνπ ηνπ θνξνινγνύκελνπ, είλαη νη θιεξνλόκνη ηνπ γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπ κέρξη ηε
ρξνλνινγία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.
6.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ν

θόξνο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηήζηα θνξνινγηθή
δήισζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ θαη ην πνζό ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο θαζνξίδεηαη ζύκθσλα
κε ηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άκεζνο θαη δηνηθεηηθόο
πξνζδηνξηζκόο θόξνπ), θαηόπηλ έθπησζεο ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, ηνπ θόξνπ πνπ
πξνθαηαβιήζεθε θαη ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 9.
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ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη
κεγαιύηεξν από ηνλ νθεηιόκελν θόξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη.
Δπίζεο, ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο δηκεληαίεο δόζεηο από ηηο
νπνίεο ε πξώηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ
πξνβιεπόκελε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ε θαζεκία από ηηο επόκελεο ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ κήλα αληίζηνηρα από ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ε
νπνία δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Δηδηθά, δεδνκέλνπ όηη
γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο είλαη ε 30/06/2015, ε
πξώηε δόζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 31/07/2015, ε δεύηεξε δόζε κέρξη ηηο 30/09/2015 θαη ε
ηξίηε δόζε κέρξη ηηο 30/11/2015 αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο.
7.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη κε

απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο
ππνβνιήο, ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νη εμαηξεηηθέο
πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε κε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο, θαζώο θαη
ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ.
8.

Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ σο άλσ

λόκνπ, ηα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη από 01/01/2014 θαη κεηά.

Άπθπο 69
Πποκαηαβολή ηος θόπος ειζοδήμαηορ από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα
πος αποκηούν θςζικά ππόζωπα
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βεβαηώλεηαη ε
πξνθαηαβνιή βάζεη ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη βάζεη ησλ ινηπώλ ηίηισλ
βεβαίσζεο ηνπ θόξνπ γηα ην εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηαλπόκελνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο.
Χο πξνθαηαβνιή βεβαηώλεηαη πνζό ίζν κε ην 55% ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κόλν από
επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηόηεηα

ηνπ

δηαλπόκελνπ

θνξνινγηθνύ

έηνπο,

αθαηξνπκέλσλ

παξαθξαηεζέλησλ θαη πξνθαηαβιεζέλησλ θόξσλ. Γειαδή, αλ ν θνξνινγνύκελνο απνθηά
θνξνινγεηέν εηζόδεκα πέξαλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (π.ρ. από κηζζσηή εξγαζία θαη
ζπληάμεηο, θεθάιαην θ.ιπ.) νη θόξνη ησλ εηζνδεκάησλ απηώλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο πξνθαηαβνιήο. ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ,
ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη ιόγσ ηεθκαξηνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
εηζνδήκαηνο.
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Όηαλ ην θπζηθό πξόζσπν πνπ δειώλεη εηζόδεκα

κόλν από κηζζσηή εξγαζία θαη

ζπληάμεηο, αιιά θνξνινγείηαη βάζεη αληηθεηκεληθώλ δαπαλώλ θαη ππεξεζηώλ ή δαπαλώλ απόθηεζεο
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ηεθκαξηό εηζόδεκα), θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηώλ (παξ. 1 α
άξζξνπ 34) θαη δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή.
ηηο πεξηπηώζεηο όκσο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα (ζεηηθό ή αξλεηηθό) αλ θνξνινγεζνύλ βάζεη ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο κε ηνπο
θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 29 (πεξ.β’ θαη γ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 34), επηβάιιεηαη
πξνθαηαβνιή γηα όλο ην εηζόδεκα πνπ θνξνινγήζεθε κε ην άξζξν 29.
Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε απηώλ παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα:
i) Έζησ, θπζηθό πξόζσπν απνθηά εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 6.000 επξώ,
από θεθάιαην (αθίλεηε πεξηνπζία) 8.000 επξώ, αιιά ηειηθώο θνξνινγείηαη κε ηεθκαξηό εηζόδεκα
16.000 επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία ζα θνξνινγεζεί κε ηελ
θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15, ην εηζόδεκα από θεθάιαην κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 40 θαη ε
πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίνπ 2.000 επξώ κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 29, επεηδή ην
κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ δελ πξνθύπηεη από κηζζσηή εξγαζία. ηελ πεξίπησζε απηή
βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή, γηα ην πνζό ησλ 2.000 επξώ.
ii) Έζησ, θπζηθό πξόζσπν απνθηά εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 9.000 επξώ,
από θεθάιαην (αθίλεηε πεξηνπζία) 1.000 επξώ, από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 2.000 επξώ
θαη ηειηθώο θνξνινγείηαη γηα ηεθκαξηό εηζόδεκα 18.000 επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή ην εηζόδεκα
από κηζζσηή εξγαζία θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15, ην εηζόδεκα από θεθάιαην κε
ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 40, ην εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηελ θιίκαθα ηνπ
άξζξνπ 29 θαη ε δηαθνξά ηνπ ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο 6.000 επξώ κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15,
θαζόζνλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ πξνθύπηεη από κηζζσηή εξγαζία ή / θαη
ζπληάμεηο (άξζξν 34 παξ.1 α’). Δλ πξνθεηκέλσ, βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή μόνο γηα ην πνζό ηνπ
θόξνπ πνπ πξνθύπηεη από ην

πξαγκαηηθό εηζόδεκα ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο,

δειαδή ηηο 2.000 επξώ.
iii) Έζησ θπζηθό πξόζσπν απνθηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 7.000 επξώ θαη
θνξνινγείηαη γηα ηεθκαξηό εηζόδεκα 11.000 επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζύλνιν ηνπ
εηζνδήκαηνο (πξαγκαηηθό θαη πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίνπ), θνξνινγείηαη

κε ηηο δηαηάμεηο

ηνπ άξζξνπ 29 θαη βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή κε βάζε όιν ην πνζό ηνπ πξνθύπηνληνο θόξνπ επί
ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 11.000 επξώ.
Όηαλ ππνβάιιεηαη δήισζε γηα πξώηε θνξά, ην πξνο βεβαίσζε πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο
πεξηνξίδεηαη ζην κηζό θαη όηαλ ε πξνθαηαβνιή θόξνπ είλαη κέρξη 30 επξώ δελ βεβαηώλεηαη. Δπίζεο,
δελ βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη από ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ ζαλόληνο
θνξνινγνύκελνπ.
Ζ πξνθαηαβνιή πνπ βεβαηώλεηαη, ζπκςεθίδεηαη κε θόξν πνπ πξνθύπηεη ζην επόκελν
θνξνινγηθό έηνο, αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξία ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη ν θόξνο απηόο.
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Αλ ν θνξνινγνύκελνο δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε
πξνβαίλεη ζηε βεβαίσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ πνζνύ θόξνπ, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα εγγξαθή γηα
ην εγγύηεξν, πξηλ από ηελ παξάιεηςε ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγηθό έηνο, εθόζνλ
δηαπηζηώλεηαη όηη ν ππόρξενο εμαθνινπζεί λα απνθηά ην εηζόδεκα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη
εθπξόζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο

θπζηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ

θνξνινγηθνύ έηνπο γηα ην νπνίν απηή βεβαηώλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνβιεζεί δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) εθπξόζεζκα κέζα ζην
θνξνινγηθό έηνο 2016 δελ ζα ππνινγηζζεί πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο, γηαηί ην θνξνινγηθό
έηνο 2015 έλαληη ηνπ νπνίνπ ζα γηλόηαλ ε βεβαίσζε ηεο πξνθαηαβνιήο έρεη παξέιζεη.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ απηνύ, ζε πξνθαηαβνιή θόξνπ 4% ή 10% θαηά
πεξίπησζε ππόθεηληαη κόλν νη ακνηβέο ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη κεραληθώλ επί κειεηώλ γηα ηηο νπνίεο
πξνβιέπεηαη ζεώξεζε ησλ ζρεδίσλ ή κειεηώλ ή

ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο από ηελ αξκόδηα

Τπεξεζία.
Ο πξνθαηαβιεηένο θόξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 4% ζην πνζό ηεο ζπκβαηηθήο
ακνηβήο ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη κεραληθώλ γηα εθπόλεζε κειεηώλ θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνύλ έξγα
ρσξνηαμηθά (ρσξνηαμηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κειέηεο), πνιενδνκηθά (πνιενδνκηθέο θαη ξπκνηνκηθέο
κειέηεο), ζπγθνηλσληαθά (κειέηεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ, νδώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, κηθξώλ
ηερληθώλ έξγσλ, έξγσλ ππνδνκήο αεξνιηκέλσλ θαη θπθινθνξηαθέο), πδξαπιηθά (κειέηεο
εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ, θξαγκάησλ, πδξεύζεσλ θαη απνρεηεύζεσλ, κειέηεο νξγάλσζεο θαη
επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, ιηκεληθώλ έξγσλ, γεσξγννηθνλνκηθέο- γεσξγνηερληθέο εγγείσλ βειηηώζεσλ,
γεσξγνθηελνηξνθηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, γεσξγνθηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη αιηεπηηθέο)
θαη

ηνπνγξαθηθά

(γεσδαηηηθέο,

θσηνγξακεηξηθέο,

ραξηνγξαθηθέο,

θηεκαηνγξαθηθέο

θαη

ηνπνγξαθηθέο κειέηεο).
Ο πξνθαηαβιεηένο θόξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο
γηα εθπόλεζε κειεηώλ θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνύλ νπνηαζδήπνηε άιιεο θύζεο έξγα (θηηξηαθά,
ειεθηξνκεραλνινγηθά θ.ιπ.) θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο απηώλ, θαζώο θαη ησλ έξγσλ γηα ηα
νπνία ν πξνθαηαβιεηένο θόξνο νξίδεηαη ζε 4% θαη ηεο ελέξγεηαο πξαγκαηνγλσκνζύλεο θ.ιπ. γηα ηα
έξγα απηά.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζεώξεζε ή ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο,
δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ αιιά κόλν νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, δειαδή
παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 20% (ζρεη. ΠΟΛ.:1120 / 2014).
Με ηηο πεξηπηώζεηο α’, γ’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ, νξίδεηαη ν
πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ (15%), νη πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ
ππνινγίδεηαη θαη δελ απνδίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ ακνηβώλ απηώλ, ε ππνρξέσζε
παξαθξάηεζεο θαη ν ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ θαηά ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ από δηθεγνξηθνύο
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ζπιιόγνπο, ηακείν ζπλεξγαζίαο ή δηαλεκεηηθό ινγαξηαζκό ζε δηθεγόξνπο, θαζώο θαη ε ππνβνιή
ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ην ύςνο ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο.
Δηδηθόηεξα, ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή θόξνπ κε ζπληειεζηή 15% επί ησλ αθαζαξίζησλ
ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά
αλαθνξάο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο πξνθαηαβνιέο
ππέξ όζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 61 ηνπ λ. 4194/2013 (Κώδηθαο Γηθεγόξσλ) γηα ηηο παξαζηάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνύλ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη όπσο νη ακνηβέο απηέο θάζε θνξά ηζρύνπλ κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο III ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα. Ζ πξνθαηαβνιή απηή ηνπ
θόξνπ ππνρξεσηηθά ππνινγίδεηαη θαη απνδίδεηαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο κε
επζύλε ησλ πξνέδξσλ ηνπο.
Ο πξνθαηαβιεηένο θόξνο 15% επί ησλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ δελ νθείιεηαη ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ παξαθξαηείηαη θόξνο 20% ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 64 γηα θάζε άιινπ είδνπο δηθεγνξηθέο ακνηβέο (ζρεη. ΠΟΛ.:1120/2014).
Δπηζεκαίλεηαη όηη, όηαλ θαηαβάιινληαη ακνηβέο ζε δηθεγόξνπο, παξαθξαηείηαη θόξνο κε
ζπληειεζηή 20% ζην αθαζάξηζην πνζό ηεο ακνηβήο

κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο πνπ

αλαγξάθεηαη επί ηνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο σο πνζό αλαθνξάο θαη εθόζνλ ε θαηαβαιιόκελε
επηπιένλ ηνπ γξακκαηίνπ ακνηβή μεπεξλά

ην πνζό ησλ 300 επξώ. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζό

αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ
ηνπ δηθεγόξνπ «Υ» γηα παξάζηαζή ηνπ ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν, γηα ππόζεζε ηεο Ο.Δ.
«Α», αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 250 επξώ. Ζ εηαηξεία «Α» γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο θαηαβάιιεη ζην
δηθεγόξν ακνηβή ύςνπο 700 επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πην πάλσ εηαηξεία θαηά ην ρξόλν
θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ζα πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 20% επί ηνπ πνζνύ ησλ
450 επξώ (700 επξώ κείνλ 250 επξώ).
Γελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ
πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά αλαθνξάο γηα παξαζηάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνύλ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε λνκηθή ππεξεζία πνπ
παξέρνπλ νη δηθεγόξνη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνλ εληνιέα ηνπο κε ζύκβαζε έκκηζζεο εληνιήο θαη
ακείβνληαη κε πάγηα αληηκηζζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζην νηθείν γξακκάηην πξνθαηαβνιήο, εθηόο
από ηελ έλδεημε «πάγηα αληηκηζζία», ζα αλαγξάθεηαη θαη ν εληνιέαο ηνπ δηθεγόξνπ. Καη ηνύην
θαζόζνλ σο «εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο» κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε’ ηεο
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4172/2013, ζεσξείηαη θαη ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ νη δηθεγόξνη σο
πάγηα αληηκηζζία γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ, επί ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε
θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λόκνπ απηνύ.
Δπίζεο, δελ ππνινγίδεηαη θαη δελ απνδίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ
αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο
πνζά αλαθνξάο γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ δηθεγόξνπ ζε θάζε είδνπο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο,
δηόηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα κε έγγξαθε ζπκθσλία

8

κεηαμύ δηθεγόξνπ θαη εληνιέα, θαζώο θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ από ηελ
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ πνπ πεξαηώλεηαη κε απόθαζε Γηθαζηεξίνπ θαζόζνλ ζηελ
πεξίπησζε απηή ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ επηδηθάδεηαη από ην δηθαζηήξην κε ηελ ίδηα απόθαζε, κε
ηελ νπνία επηδηθάδεηαη θαη ε απνδεκίσζε ηνπ δηθαηνύρνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο ακνηβέο ηνπ
δηθεγόξνπ σο ζπλδίθνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πηώρεπζεο.
Πεξαηηέξσ, ππνινγίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη δηθεγνξηθέο
ακνηβέο ή ην ύςνο απηώλ ζπλαξηάηαη άκεζα από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο
δίθεο, θαηόπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο, όπσο π.ρ. ησλ εξγαηηθώλ, απηνθηλεηηθώλ, θ.ιπ. ππνζέζεσλ
όπνπ ν δηθεγόξνο ακείβεηαη κε εξγνιαβηθό ζπκβόιαην, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ
ππνβιεζεί ηα ζηνηρεία ηεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο πνπ απνδεηθλύνπλ ην ύςνο ηεο ακνηβήο θ.ιπ. όπσο
ηα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξηζηνύλ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ
είλαη αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθεγόξνπ.
Με ηελ πεξ. ε’ θαη ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη όηη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ν ηύπνο, ην πεξηερόκελν ν ηξόπνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη θαηαβνιήο
ηνπ θόξνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ.
(ρεηηθή ε ΠΟΛ.: 1031/2014 Απόθαζε Γ.Γ.Γ.Δ.)

Άπθπο 70
Μείωζη πποκαηαβληηέος θόπος από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα
πος αποκηούν ηα θςζικά ππόζωπα
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη όηη ν θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα δεηήζεη κε
αίηεζή ηνπ ηε κείσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ πνπ βεβαηώζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο
θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 67 γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνθύςεη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο άλσ
ηνπ 25%. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν έγηλε
ε βεβαίσζε θαη αθνξά κόλν ηα πνζά ηνπ θόξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κε ιεμηπξόζεζκεο δόζεηο.
Οξίδνληαη επίζεο ελδεηθηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε κείσζε
ηνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη, ην βάξνο
ηεο απόδεημεο θέξεη ν θνξνινγνύκελνο θαη ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο αξκόδηαο ειεγθηηθήο αξρήο.
Αίηεζε γηα κείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ ππνβάιιεηαη θαη όηαλ ν θνξνινγνύκελνο απεβίσζε ηε
ζρεηηθή δε αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ νη θιεξνλόκνη ηνπ ζαλόληνο ζηε Γ.Ο.Τ. κέζα ζηελ ίδηα
πξνζεζκία ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν έγηλε ε βεβαίσζε. Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε
ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο ηξηώλ (3) κελώλ ζηελ αίηεζε κείσζεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ. ε
πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο πξνβαίλεη ζηελ έθπησζε αλάινγνπ κε ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ
θόξνπ από ηηο επόκελεο δόζεηο ελώ πξνβαίλεη ζε νξηζηηθή εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο.
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Αλ ε παξαπάλσ πξνζεζκία πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα θαηαβάιεη
ηηο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαη κεηά, απαηηεηέο δόζεηο ηνπ θόξνπ κεησκέλεο θαηά ην πνζνζηό
ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ. Χζηόζν, ν θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηπρόλ
επηπιένλ νθεηιόκελν θόξν πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο θαη ηελ νξηζηηθή
εθθαζάξηζή ηεο.
Όηαλ ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θαη κεηώλεηαη ν θόξνο, κεηώλεηαη θαη ε
πξνθαηαβνιή θόξνπ. Χζηόζν, όηαλ γίλεηαη λέα εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ κεηά ην ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο γηα ην νπνίν απηή βεβαηώλεηαη, κεηώλεηαη ν θόξνο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή
εθθαζάξηζε θαη ε πξνθαηαβνιή θόξνπ παξακέλεη ε ίδηα πνπ είρε βεβαησζεί κε ηελ εθθαζάξηζε ηεο
αξρηθήο δήισζεο.
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