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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη και παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν 

ηυν παπ.53 και 54β ηος άπθπος 72 ηος ν.4174/2013 (Α΄170), όπυρ ιζσύοςν 

μεηά ηην τήθιζη ηος ν.4701/2020 (Α΄128),οι οποίερ αθοπούν ποζά 

αναδπομικών ειζοδημάηυν πος ειζππάσθηκαν ηο 2013, για ηα οποία 

εκδόθηκαν ππάξειρ πποζδιοπιζμού θόπος ενηόρ ηος 2019,με βάζη ζηοισεία 

πος είσε ζηη διάθεζή ηηρ η Φοπολογική Γιοίκηζη. 

 

 αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 53 θαη 54β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ.4174/2013 (ΚΦΓ),φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ.4701/2020,       ζρεηηθά 

κε ηηο πξάμεηο Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ πνπ εθδφζεθαλ εληφο ηνπ 2019 

κε βάζε ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη 

αθνξνχζαλ αλαδξνκηθέο απνδνρέο θαη ζπληάμεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ ην έηνο 

2013, θαη θαηφπηλ ηεο δεκνζίεπζεο  ηεο Α. 1169/2020 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 3008), ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:  

ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΠ3Ζ-3ΟΑ



                                                       

2 
 

1.Με ηελ παξ. 53 πεξίπησζε α΄ πξνβιέπεηαη φηη, θαη’ εμαίξεζε, άκεζνο 

πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή επηβνιήο πξνζηίκνπ 

πνπ εθδφζεθαλ εληφο ηνπ 2019, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρεη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο  

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63Β ηνπ λ. 

4174/2013, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4701/2020 θαη γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 63Β (ήηνη έσο 

30.6.2020, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4701/2020), δχλαληαη λα αθπξσζνχλ 

ή λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

63Β ΚΦΓ, δειαδή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Για ηον ζκοπό αςηό  

η αίηηζη ηος θοπολογούμενος για ακύπυζη ή ηποποποίηζη ςποβάλλεηαι  

έυρ ηιρ 31.7.2020 και η ππάξη ηηρ Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ εκδίδεηαι μέσπι 

ηιρ  30.9.2020.Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην άξζξν 19 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ «Φνξνινγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ 

Οδεγηψλ (ΔΔ) 2017/1852, (ΔΔ) 2018/822, (ΔΔ) 2020/876, (ΔΔ) 2016/1164, (ΔΔ) 

2018/1910 ΚΑΗ (ΔΔ) 2019/475, ζπλεηζθνξά Γεκνζίνπ γηα ηελ απνπιεξσκή 

δαλείσλ πιεγέλησλ δαλεηνιεπηψλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο λφζνπ 

COVID– 19 θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ζηηο 18.7.2020, 

πξνβιέπεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο ΑΑΓΔ νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 53α ηνπ άξζξνπ 72ΚΦΓ 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

θνξνινγνχκελσλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ.  

2.Έσο ηηο 30.9.2020 δχλαηαη λα γίλεη θαη ε αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε άκεζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη ηεο πξάμεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί, ρσξίο αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63Β ΚΦΓ.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ηεο νπνίαο ε 

πξνζεζκία εμέηαζεο παξαηάζεθε  έσο ηελ 30.9.2020 {άξζξν έθην πεξ. 4 ΠΝΠ Α΄ 

75/30.3.2020, φπσο θπξψζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 1 λ. 4684/2020 (Α΄86) θαη Α 

1122/2020 Κνηλή Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηή ΑΑΓΔ (Β΄2088), 

ε πξνζεζκία απηή δηαθφπηεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 63Β ΚΦΓ (ήηνη 

απφ 30.6.2020) θαη ε αζθεζείζα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ινγίδεηαη σο αίηεζε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ γηα ηελ αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε, εμεηάδεηαη σο ηέηνηα θαη ε 

ζρεηηθή πξάμε εθδίδεηαη έσο ηηο 30.9.2020.Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 
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απνζηέιιεη θαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ αλά αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. γηα ηελ  άκεζε ελεκέξσζε   θαη ηελ έγθαηξε νξγάλσζε ησλ  

απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ησλ Γ.Ο.Τ. Ζ απνζηνιή ησλ θπζηθψλ 

θαθέισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, φπνπ απηφ ρξεηαζζεί, ζηαδηαθά ιφγσ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απαηηεί ε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ. 

ηελ πεξίπησζε ήδε αζθεζείζαο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ν θνξνινγνχκελνο 

έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη σο επηπξφζζεηνπο ιφγνπο ηνπο ιφγνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63Β ΚΦΓ. 

Γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο θαη ζε πεξίπησζε ξεηήο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο 

αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο, επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο πξάμεο απφξξηςεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 63 ΚΦΓ, κε ηελ 

νπνία κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη θαη νη ιφγνη πνπ έρνπλ ήδε πξνβιεζεί κε ηελ 

αξρηθψο αζθεζείζα ελδηθνθαλή πξνζθπγή.  

4.ε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο 

ιφγσ άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, ε 

αξρηθψο αζθεζείζα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν 

δηαβηβάδεηαη πξνο ηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ κέρξη ηηο 31.10.2020 θαη ε 

πξνζεζκία εμέηαζεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο εθθηλεί εθ λένπ απφ ηελ 

1ε.11.2020.  

5.Πεξαηηέξσ, νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 63 ΚΦΓ  (αλαζηνιή 

θαηαβνιήο πνζνζηνχ  πελήληα ηνηο εθαηφ θαηά ηελ άζθεζε ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο) εθαξκφδνληαη θαη’ εμαίξεζε θαη γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο ηεο 

πεξίπησζεο απηήο. 

6. Μαδί κε ηελ αίηεζε γηα αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε ν θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα 

ππνβάιεη θαη δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα έηε ζηα νπνία 

αλάγνληαη ηα αλαδξνκηθά. Σέηνηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά: 

- ε εηήζηα βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη δηαθεθξηκέλα ηα εηζνδήκαηα αλά έηνο ή 

- ηα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζπληάμεσλ.  

ηε βάζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ππνβάιινληαη, αλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

πξνγελέζηεξν ρξφλν, νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

αίηεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ δειψζεσλ απηψλ ειέγρεηαη φηη 

ζηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηεηηθέο πεξηιακβάλεηαη αζξνηζηηθά ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ είρε απνζηαιεί απφ ηνλ 

θνξέα θαη είλαη δηαζέζηκε ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε.  
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Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν θνξνινγνχκελνο αδπλαηεί λα πξνζθνκίζεη 

δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη δηαθεθξηκέλα αλά έηνο ην πνζφ πνπ 

εηζέπξαμε, ε θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ γίλεηαη ζηα ηξία (3) πξνεγνχκελα ηεο 

είζπξαμεο ησλ αλαδξνκηθψλ εηζνδεκάησλ  έηε, δειαδή ζηα νηθνλνκηθά έηε 2011, 

2012 θαη 2013, εθφζνλ γίλεηαη αληίζηνηρα θαη ε ππνβνιή ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ 

δειψζεσλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Α 

1169/2020 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 3008). 

Γειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη, ζην ζηάδην απηφ θαη ζην πιαίζην ηεο σο άλσ 

δηαδηθαζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20 ΚΦΓ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ε 

αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζα απνξξίπηεηαη. 

7. Αλ έρνπλ ππνβιεζεί ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν κε ηα 

αλαδξνκηθά εηζνδήκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ ην 2013 θαη έρνπλ εθθαζαξηζηεί πξηλ 

ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ηνπ άξζξνπ  32 παξ. 2 

ΚΦΓ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2019 βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ ΓΔΑΦ Α 

1174594 ΔΞ 2019/17-12-2019 εγγξάθνπ, ε Γ.Ο.Τ πξνβαίλεη ζε αθχξσζε ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ρσξίο άιιε ελέξγεηα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

8.Με ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ.53 ηνπ άξζξνπ 72 ΚΦΓ, νξίδεηαη φηη πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο  έσο ηηο 31.12.2013 θαη εθδφζεθαλ 

θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ΚΦΓ κε βάζε ζηνηρεία πνπ είρε ζηε 

δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, αθπξψλνληαη απφ ηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

θαη ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, εθφζνλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ δελ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ πξνο θαηαβνιή (φηαλ 

δειαδή ην απνηέιεζκα είλαη κεδεληθφ ή πηζησηηθφ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα 

ηνπ πηζησηηθνχ απνηειέζκαηνο πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηπηψζεηο κε κηθξφηεξν 

πηζησηηθφ πνζφ ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο ππνβιεζείζαο 

δήισζεο. Ζ αθχξσζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ δηελεξγείηαη νίθνζελ, ζχκθσλα κε 

ηελ Α. 1169/2020Απφθαζε, σζηφζν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

θνξνινγνχκελν λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα. 

9.Με ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 54ηνπ άξζξνπ 72 ΚΦΓ πξνβιέπεηαη φηη 

νη πξφζζεηνη θφξνη ή ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 54 ΚΦΓ θαη νη ηφθνη εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 53 ΚΦΓ πνπ επηβιήζεθαλ κε πξάμεηο δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ αθνξνχλ ζε ρξήζεηο έσο ηηο 31.12.2013 θαη 

εθδφζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2019, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ΚΦΓ, 

κε βάζε ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γηα απνδνρέο 
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πνπ εηζπξάρζεθαλ αλαδξνκηθά εληφο ηνπ 2013, δελ δχλαηαη λα ππεξβνχλ ην 20% 

ηνπ θχξηνπ θφξνπ πνπ πξνζδηνξίζζεθε θαηά ηελ έθδνζε ηεο  

πξάμεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ην πξψην έηνο θαηαβνιήο ζχληαμεο, ε νπνία έγηλε 

θαζπζηεξεκέλα απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

10.Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ λφκν δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην είδνο ηεο ζχληαμεο 

(θχξηα, επηθνπξηθή, Μεηνρηθά Σακεία θιπ).πλεπψο, ε επεξγεηηθή απηή ξχζκηζε 

θαηαιακβάλεη ην πξψην έηνο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο γηα φιεο ηηο ζπληάμεηο, 

αλεμαξηήησο αλ είλαη θχξηεο ή επηθνπξηθέο.    

11.Ο πεξηνξηζκφο ησλ πξφζζεησλ θφξσλή ηνπ πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 54 ΚΦΓ 

θαη ησλ ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 53 ΚΦΓ ζην 20% ηνπ θχξηνπ 

θφξνπ ηζρχεη γηα ηα αλσηέξσ εηζνδήκαηα πνπ ζα εθθαζαξηζηνχλ εθ λένπ απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο  παξ. 53α ηνπ άξζξνπ 72 

ΚΦΓ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ.6 ηεο παξνχζαο, δειαδή 

γηα ηηο ηξνπνπνηεηηθέο  δειψζεηο φισλ ησλ εηψλ πνπ αλάγνληαη ηα ζρεηηθά πνζά 

ησλ αλαδξνκηθψλ ζπληάμεσλ θαη ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν. Ηζρχεη 

επίζεο θαη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ επηζπκνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

πξάμε πνπ εθδφζεθε κε βάζε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ΚΦΓ γηα ηα αλαδξνκηθά 

πνπ θαηαβιήζεθαλ ην 2013 θαη επηζπκνχλ λα ηχρνπλ κφλν ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

πξφζζεησλ θφξσλ ή ηφθνπ θαη πξνζηίκνπ, θαηά ηα αλσηέξσ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

απαηηείηαη ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε λέα 

πξάμε απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ηελ νπνία νη πξφζζεηνη θφξνη ή νη ηφθνη 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 53 ΚΦΓ πεξηνξίδνληαη ζε πνζνζηφ είθνζη 

ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ θχξηνπ θφξνπ θαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 54 ΚΦΓ 

δηαγξάθεηαη. Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Α 

1169/2020Απφθαζε θαη ζπλνδεχεηαη απφ θάζε πξφζθνξν κέζν(απφθαζε 

ζπληαμηνδφηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσξηλήο)  κε ην νπνίν πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη εληφο ηνπ 2013 ν θνξνινγνχκελνο εηζέπξαμε  θαζπζηεξεκέλα 

γηα πξψηε θφξα ζχληαμε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. 

12.ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ εμέδσζε 

ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία ππνδνρήο. 

πγθεθξηκέλα, εληφο ηνπ 2020 επήιζαλ νη θάησζη κεηαβνιέο: 

α.  ΠΑΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΓΟΤ Α΄ θαη Β΄ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ θαη ΤΣΑΖ  

ΓΟΤ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ   

β. ΤΓΥΩΝΔΤΖ  ΓΟΤ  ΓΑΛΑΣΗΟΤ Α΄-Β΄  Σάμεσο ζηε ΓΟΤ ΙΓ΄ Αθηνών 

γ. ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΓΟΤ Υαιαλδξίνπ Α΄- Β΄ Σάμεσο  ζηε ΓΟΤ Υολαπγού 
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Απφ 10/8/2020: 

α. ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΓΟΤ Νέαο κχξλεο  Α΄-Β΄Σάμεσο ζηε ΓΟΤ  Καλλιθέαρ 

β. ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΓΟΤ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Α΄-Β΄Σάμεσο ζηε ΓΟΤ Ηλιούποληρ 

γ. ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΓΟΤ Παιαηνχ Φαιήξνπ Α΄-Β΄Σάμεσο ζηε ΓΟΤ Γλςθάδαρ 

Απφ 7-9-2020: 

ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΓΟΤ Αραξλψλ Α΄-Β΄Σάμεσο ζηε ΓΟΤ Αγίυν Αναπγύπυν. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζε αλαξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε αίηεζε δηαβηβάδεηαη 

άκεζα απφ ηελ ππεξεζία παξαιαβήο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, είηε ηαρπδξνκηθά 

είηε ειεθηξνληθά, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο, κε παξάιιειε ελεκέξσζε 

ηνπ αηηνχληνο. 

13.επεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηιέγεη ηελ απνζηνιή αίηεζεο κε 

ςεθηαθή απεηθφληζε (scan) κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κπνξεί 

λα αλαηξέμεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ (www.aade.gr) ζηελ νπνία  

δεκνζηνπνηείηαη ν θαηάινγνο ησλ δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΑΓΔ γηα ηελ απνζηνιή  κελπκάησλ 

(https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia). 

14. Δπηπιένλ, γίλεηαη δεθηφ φηη εθφζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί εκπξφζεζκα 

παξαιακβάλεηαη αθφκα θαη αλ ν θνξνινγνχκελνο δελ ζπλππνβάιιεη θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δειψλεη φηη  ζε κεηαγελέζηεξν  ρξφλν  θαη ην αξγφηεξν δεθαπέληε κέξεο πξηλ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο εμέηαζεο,  ζα ππνβάιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά/ 

δειψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αξκφδηα ππεξεζία δελ πξνβαίλεη ζε θακία 

ελέξγεηα σο ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν. Αλ ε ελ 

ιφγσ πξνζεζκία παξέιζεη θαη ν θνξνινγνχκελνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 

θάθειν κε ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη.  

15.  Δάλ ν θνξνινγνχκελνο δεηά ηελ αθχξσζε πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

γηα ην ιφγν φηη είρε ππνβάιεη ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν δειψζεηο αλαδξνκηθψλ 

(εηψλ 2012 θαη πην παιηά), νη νπνίεο, φκσο, δελ είραλ εθθαζαξηζηεί, ε Γ.Ο.Τ. 

πξνβαίλεη πξψηα ζε  άκεζε εθθαζάξηζε απηψλ θαη ην εθπξφζεζκν ππνινγίδεηαη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο απηψλ ησλ δειψζεσλ, εθηφο εάλ νη δειψζεηο 

είραλ ππνβιεζεί εληφο ηνπ 2014 (έηνο ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο ησλ 

αλαδξνκηθψλ), νπφηε θαη δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο θαζψο απηέο ζεσξνχληαη 

εκπξφζεζκεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη δελ ηίζεηαη δήηεκα παξαγξαθήο, δηφηη ε  

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δπλάκεη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 

32 ΚΦΓ εληφο ηνπ 2019 δηέθνςε ηελ παξαγξαθή γηα ηα εηζνδήκαηα απηά.  

http://www.aade.gr/
https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia
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16.Όκνηα, δελ γελλάηαη δήηεκα παξαγξαθήο θαη γηα ηηο αξρηθέο/ζπκπιεξσκαηηθέο 

δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαηφπηλ αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

53α ηνπ άξζξνπ 72 ΚΦΓ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζεί ην πνζφ ησλ αλαδξνκηθψλ 

ζε πεξηζζφηεξα έηε, θαζφζνλ γηα ηα αλαδξνκηθά πνπ θαηαβιήζεθαλ ην 2013, ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ήηαλ ε 31.12.2014(αλεμάξηεηα απφ ην 

έηνο/έηε πνπ αθνξνχζαλ ηα αλαδξνκηθά εηζνδήκαηα).Ο ρξφλνο παξαγξαθήο 

μεθηλά απφ ηελ 31.12.2014 θαη ζπκπιεξψλεηαη ηελ 31.12.2019 εθαξκνδφκελσλ 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 72ΚΦΓ θαη παξ.1 άξζξνπ 84 

λ.2238/1994, ζπλεπψο κε ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εληφο 

ηνπ 2019 ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 άξζξνπ 32 ΚΦΓ δηαθφπεθε ν ρξφλνο 

παξαγξαθήο. 

17.  ε πεξίπησζε ξεηήο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, εθδίδεηαη πξάμε απφξξηςεο  

σο ζπλεκκέλν ελδεηθηηθφ ππφδεηγκα. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη δηθαίσκα άζθεζεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ηεο απνξξηπηηθήο πξάμεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 63 ΚΦΓ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πξνεγεζείζαο  

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ε νπνία εμεηάζηεθε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. 

σο αίηεζε θαη απνξξίθζεθε ζησπεξά ιφγσ άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο 

πξνζεζκίαο (30.9.2020),ε αξρηθψο αζθεζείζα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαη θάζε 

ζρεηηθφ έγγξαθν δηαβηβάδεηαη πξνο ηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ κέρξη ηηο 

31.10.2020 θαη ε πξνζεζκία εμέηαζεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο εθθηλεί εθ 

λένπ απφ ηελ 1.11.2020. 

18. Οη λέεο πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηα αλσηέξσ, 

ε δηαγξαθή ησλ πξνζηίκσλ θαζψο θαη ε  απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ αλαξηψληαη ζηε ζπξίδα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζηελ 

πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ζην myTAXISnet  ηεο ΑΑΓΔ θαηά ηα νξηδφκελα  

ζηελ Α 1169/2020 Απφθαζε. 

19. Ο θφξνο πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ αξρηθψλ ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εξγάζηκε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζή ηνπ θφξνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πξντζρχνληνο Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994). 

 

                                                                 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΓΔ  

                                                                  ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ:  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α΄  

                           ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β΄ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2.Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

3.Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΑΑΓΔ θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ. 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν Γελ Γξακκαηέσο  Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απνδέθηεο Πηλάθσλ A΄(πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3), Β΄, Ε΄, Ζ΄, ΗΓ΄ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή  Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2.Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία  θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Σκήκα Α΄  

5. Απηνηειέο  Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο  

6. Γηεχζπλζε  Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 
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