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ΘΕΜΑ: Θέκαηα ζρεηηθά κε  ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

 

Ύζηεξα από ηηο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, 

ζαο παξέρνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ηηο αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο :  

1. Όπσο έρεη γίλεη ήδε γλσζηό κε ηελ από 24-3-2011 αλαθνίλσζε ηνπ 

Γξαθείνπ Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνβνιέο ησλ δειώζεσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011, νη θαηαζηάζεηο 

θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, απηνθηλήησλ επηρείξεζεο, θηλεηήο ηειεθσλίαο 

θαη απνδνζέλησλ θαη νθεηινκέλσλ θόξσλ εηζνδήκαηνο θαη έκκεζσλ θόξσλ 

ζα ππνβιεζνύλ ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά κε καηαληκηική εκεξνκελία ηελ 

30/6/2011 θαη ζπλεπώο δελ απαηηείηαη ε ζπλππνβνιή ηνπο κε ηελ ππνβνιή 

ησλ νηθείσλ δειώζεσλ. 

2. ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010 πξέπεη 

λα δειώλεηαη όηη θαηά ηε δηαξξεύζαζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν έρνπλ 

ππνβιεζεί  νξζά όιεο νη δειώζεηο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη 

απόδνζεο έκκεζσλ θόξσλ ή εάλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί νξζά ηόηε πξέπεη λα 

ππνβιεζεί θαηάζηαζε κε ηνπο νθεηιόκελνπο θόξνπο από ηνλ ππεύζπλν 

ινγηζηή. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νθείινληαη θόξνη θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο απνδνζνύλ νη θόξνη απηνί, είηε κε ηελ ππνβνιή 



 

 

 από ηνλ ππόρξεν ηεο νηθείαο εθπξόζεζκεο δήισζεο είηε δεηεζεί βεβαίσζε 

ησλ θόξσλ κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ππόρξενπ πξνο ηε Δ.Ο.Τ. γηα 

δηελέξγεηα πξνζσξηλνύ ειέγρνπ, ηόηε ε θαηάζηαζε ζα ππνβάιιεηαη κε 

ζπκθσλία νθεηιόκελσλ θαη απνδνζέλησλ θόξσλ. Επηζεκαίλεηαη όηη, θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ λ.3610/2007 κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη όηη ν θνξνινγνύκελνο, εθόζνλ 

επηιεγεί γηα πξνζσξηλό ή ηαθηηθό έιεγρν, κπνξεί λα ππνβάιεη αξρηθέο ή 

ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θαη ινηπώλ 

θνξνινγηώλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ, κε κείσζε ζην 1/2 ησλ πξόζζεησλ θόξσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη επί εθπξνζέζκσλ δειώζεσλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2523/1997. 

3. ρεηηθά κε ηηο απνδείμεηο γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζώλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηώλ ηεο παξαγ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994 πνπ θαιύπηνπλ ην 

αθνξνιόγεην πνζό ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο δηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ  ην δεινύκελν ζπλνιηθό εηζόδεκά ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 

(πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό ) ππεξβαίλεη ηηο (6.000) επξώ θαη αλεμάξηεηα από ην  

ύςνο ησλ δαπαλώλ ηνπ  άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, πνπ εθπίπηνπλ από ην 

εηζόδεκα (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ,ηαηξηθέο δαπάλεο θ.ιπ.), ν 

θνξνινγνύκελνο νθείιεη λα  έρεη ζπγθεληξώζεη ην ειάρηζην πνζό ησλ 

απαηηνύκελσλ  απνδείμεσλ απηώλ ησλ  δαπαλώλ ,ηηο νπνίεο  ζπλππνβάιιεη 

κε ηε δήισζή ηνπ ζε θιεηζηό θάθειν ζηελ αξκόδηα  ΔΟΤ. Δηεπθξηλίδεηαη γηα 

ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ ησλ Δ.Ο.Τ., θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

θιεηζηώλ θαθέισλ κε ηηο απνδείμεηο δαπαλώλ, όηη νη θάθεινη απηνί ζα 

απνζπζρεηίδνληαη από ηηο δειώζεηο θαη ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ηδηαίηεξν ρώξν 

ηεο θάζε Δ.Ο.Τ. Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ 

δειώζεσλ ζα επηιεγεί δείγκα κε λεώηεξε νδεγία πνπ ζα δνζεί ζηνλ θξίζηκν 

ρξόλν, πξνο έιεγρν θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζύλνιν ησλ απνδείμεσλ ζα 

παξαδνζνύλ πξνο αλαθύθισζε. 

    ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο κε ηε ρξήζε  ζύγρξνλσλ 

ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ  θαη δηθηπαθώλ ππνδνκώλ είηε  από  ηνλ ίδην ηνλ 

ππόρξεν είηε  από εμνπζηνδνηεκέλν ινγηζηή, νη απνδείμεηο ζα πξέπεη, επεηδή 

ζα αθνινπζήζεη νπσζδήπνηε δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο απηώλ γηα λα 

δηαπηζησζεί ε ύπαξμε θαη ε αθξηβήο δήισζε ηνπο, λα θπιάζζνληαη γηα λα 

παξαδνζνύλ ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ.  όηαλ δεηεζνύλ. 



 

 

 4. ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο  πνπ πξνθύπηεη  πηζησηηθό 

ππόινηπν  κέρξη (1500) επξώ, ζα γίλνληαη δηαζηαπξώζεηο  κέζσ ηνπ ΣΑXIS  

γηα επαιήζεπζε. Εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηθαινύληαη απνδεηρζεί  όηη είλαη  

πιαζηά, όηη δηαπξάηηεηαη αμηόπνηλε πξάμε ,θαη ζα γίλεηαη ζρεηηθή αλαγγειία  

ζηηο αξκόδηεο  εηζαγγειηθέο αξρέο ,ζύκθσλα  κε ην άξζξν 37 ηνπ Κ.Π.Δ .   

εκεηώλεηαη όηη , ζηηο δειώζεηο  πνπ  ην πηζησηηθό  ππόινηπν ππεξβαίλεη ην 

πνζό ησλ (1500), εμαθνινπζεί λα  δηελεξγείηαη  από ηε ΔΟΤ  έιεγρνο ησλ 

ζρεηηθώλ  παξαζηαηηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιηό καο ΠΟΛ.1077/16-4-

2003. 

5.  Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη  όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππόρξενη ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ ΚΦΕ, ππνβάιινπλ δειώζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ελώ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα, δειαδή δελ έρνπλ 

αθαζάξηζηα έζνδα, δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηεο δήισζεο ηνπο 

από ινγηζηή θνξνηερληθό. 
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