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Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
i. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Α. ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1. 12Η ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β' 
2. 15Η ∆/ΝΣΗ ΚΒΣ 
3. 14Η ∆/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α' 
4. 13Η ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
5. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
Β. ΓΕΝΙΚΉ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ii. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ 
30Η ∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΟΗΝΑ 
Τηλέφωνο : 210- 3645378 
 
ΠΟΛ 1184 
 
ΘΕΜΑ: «Ρυθµίσεις για υποβολή δηλώσεων µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 4002/2011 (Α180)» 
 
Σχετικά µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α' 180) 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου - Ρυθµίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων 
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» 
περί υποβολής φορολογικών δηλώσεων, παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες και 
διευκρινίσεις για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή. 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
1. Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 
4002/2011 (Α180), τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή 
έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, για τα εισοδήµατα που έπρεπε να έχουν δηλωθεί 
µε 
τις δηλώσεις µέχρι και το οικονοµικό έτος 2010, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέχρι 30 
Σεπτεµβρίου 2011, αρχική ή συµπληρωµατική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος, χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, προσαύξηση, πρόστιµο ή 
οποιαδήποτε άλλη κύρωση, λόγω της εκπρόθεσµης υποβολής. 
Η ανωτέρω ρύθµιση, όπως προαναφέρεται, αφορά στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα) που 
προβλέπονται από τα άρθρα 33, 62, 64, και 107 του Κ.Φ.Ε. για τα εισοδήµατα που 
αποκτήθηκαν µέχρι και το οικονοµικό έτος 2010 είτε είναι χρεωστικές είτε 
πιστωτικές είτε µηδενικές. Επίσης, καταλαµβάνει και την οριστική (εκκαθαριστική) 
δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, η οποία κατά κανόνα είναι µηδενική. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι στις διατάξεις αυτές υπάγεται και η εκπρόθεσµη δήλωση, αρχική ή 
συµπληρωµατική που υποβάλλουν σε περίπτωση θανάτου του φορολογουµένου οι 
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κληρονόµοι του για το σύνολο του εισοδήµατος που απέκτησε µέχρι τη χρονολογία 
του 
θανάτου (περίπτωση στ' παραγράφου 1 άρθρου 62 Κ.Φ.Ε.). 
 
Επισηµαίνεται ακόµη, ότι οι πιο πάνω δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 
υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ και δε γίνονται δεκτές αυτές που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά. 
 
2. Με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 ορίζεται, ότι για τα εισοδήµατα από 
εκµίσθωση ακινήτων ή από δωρεάν παραχώρηση που περιλαµβάνονται στις 
υποβαλλόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αυτού του νόµου, δεν επιβάλλεται η αυτοτελής 
φορολόγηση η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 
του ν. 2523/1997, όταν υποβάλλονται αιτήσεις για την έκδοση των οικείων 
πιστοποιητικών για το χρονικό διάστηµα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος µέχρι 
30 Σεπτεµβρίου 2011. 
 
3. Σύµφωνα µε την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, 
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχικής ή συµπληρωµατικής δήλωσης µέχρι 30 
Σεπτεµβρίου 2011, µε τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται παρακάτω και για τις 
πιο κάτω φορολογίες, για τις οποίες η προθεσµία υποβολής έχει λήξει µέχρι την 
κατάθεση του παρόντος σχεδίου νόµου στη Βουλή, δηλαδή µέχρι 14.07.2011:  
α) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδηµάτων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), ήτοι για εισοδήµατα: 
αα) Από εκµίσθωση κοινό χρηστων χώρων, γενικώς, σε οικοδοµές που από τον 
κανονισµό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διηρηµένων ιδιοκτησιών 
της (πολυκατοικιών κ.λπ.). 
ββ) Των εισοδηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος και ειδικότερα: 
-Τόκων από καταθέσεις στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή. 
-Οµολογιακών δανείων που εκδόθηκαν στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή. 
-Εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
∆ιευκρινίζεται, ότι η ρύθµιση καταλαµβάνει τόσο τις τράπεζες που δεν έχουν 
αποδώσει ορθά τον παρακρατηθέντα φόρο, όσο και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
είχαν υποχρέωση να αποδώσουν οι ίδιοι το φόρο 10% σε περίπτωση που οι τόκοι των 
καταθέσεων δεν εισήχθησαν στην Ελλάδα. 
 
γγ) Ειδικών περιπτώσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ως 14 του άρθρου 
13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και ειδικότερα: 
- Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από τη µεταβίβαση ολόκληρης 
επιχείρησης ή εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία 
αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία. 
- Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση 
αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης 
ή του επαγγέλµατος. 
- Του ποσού που καταβάλλεται, πέρα από τα µισθώµατα, από το µισθωτή προς τον 
εκµισθωτή. 
- Της πραγµατικής αξίας πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, που 
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µεταβιβάζονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
- Της νόµιµης αµοιβής των αρχιτεκτόνων ή πολιτικών µηχανικών που ασχολούνται 
ατοµικώς µε την ανέγερση οικοδοµών προς πώληση ή που συµµετέχουν στην 
επιχείρηση που αναλαµβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδοµής ή που είναι 
µισθωτοί της επιχείρησης που αναλαµβάνει τη µελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της 
οικοδοµής.  
- Των αποζηµιώσεων, των δικαιωµάτων ή των αµοιβών που καταβάλλονται σε 
αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελµα ή 
επιχείρηση στην Ελλάδα. 
- Των ποσών που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωµατεία, επαγγελµατικά ή 
µη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για τη 
µεταβίβαση του δικαιώµατος χρησιµοποίησης αλλοδαπών αθλητών. 
- Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµοί που 
αναλαµβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση µελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή 
ερευνών τεχνικής, οικονοµικής ή επιστηµονικής γενικά φύσεως. 
- Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµοί από την 
εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα. 
 
∆ιευκρινίζεται, ότι τα κέρδη αυτά αφορούν τεχνικά έργα που έχουν αναληφθεί πριν 
από 1.1.2002, καθόσον για τα έργα που αναλαµβάνονται από την ηµεροµηνία αυτή 
και µετά ισχύει ο λογιστικός προσδιορισµός των καθαρών κερδών των αλλοδαπών 
επιχειρήσεων. 
- Των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία. 
- Των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον 
πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
- Των αµοιβών που καταβάλλονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις 
κοινότητες, τον Ε.Ο.Τ. κτλ., σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή µεµονωµένους 
καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην 
Ελλάδα. 
- Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών οµάδων, ως 
επιβράβευση αυτών από το ∆ηµόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων, καθώς και 
αυτά που παρέχονται σε όσους συµµετέχουν σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και 
λοιπούς παρεµφερείς διαγωνισµούς. 
β) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων µε βάση τις 
διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'). 
γ) Φόρου προστιθέµενης αξίας (ν.2859/2000-ΦΕΚ 248 Α'). 
δ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν.3492/2006 
(ΦΕΚ 210 Α'), τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής 
τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν.2579/1998(ΦΕΚ 31 Α'). 
ε) Τελών χαρτοσήµου, εκτός από τις συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή. 
στ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις από τις κάθε είδους αµοιβές, αποδοχές και αποζηµιώσεις, όπως φόρου 
εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών, για µισθούς συντάξεις και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές, φόρου εισοδήµατος κινητών αξιών, παρακρατούµενου φόρου ελευθέρων 
επαγγελµατιών κ.λ.π. 
ζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α'), εισφοράς 
υπέρ δακοκτονίας του αν. 112/1967 (ΦΕΚ 147 Α') και του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 
Α')  
η) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 
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1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α') 
θ) Φόρου µεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτόµατου υπερτιµήµατος, τέλους 
συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, 
ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νοµικών προσώπων και 
φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή 
συµπληρωµατικές δηλώσεις. 
ι) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
τρίτων που δεν περιλαµβάνεται στις υποπεριπτώσεις αα' έως και ιι' της περίπτωσης γ' 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, µε εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. Στην πιο πάνω διάταξη εµπίπτουν µεταξύ άλλων και 
οι δηλώσεις για την απόδοση της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής (άρθρο 3 
του ν. 3790/2009). 
 
Επισηµαίνεται ότι οι δηλώσεις αυτής της περίπτωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στη 
∆.Ο.Υ. 
 
4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18, προβλέπεται 
η επιβολή πρόσθετου φόρου για δηλώσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 18 (παρακρατούµενοι κλπ). Ειδικότερα, αν η φορολογική υποχρέωση 
γεννήθηκε µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ 
αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1 Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η 
προθεσµία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει µέχρι την κατάθεση του παρόντος 
νόµου, δηλαδή µέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%. 
 
Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται µόνο αν το οφειλόµενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, 
µε βάση τα οριζόµενα στην περίπτωση ε', ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ 
καταβολής δεν επιβάλλεται. 
 
Τέλος, αν από τη δήλωση δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται ούτε 
πρόστιµο. 
 
5. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου ορίζεται ο 
τρόπος καταβολής του φόρου, ως εξής: 
α) Το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
καταβάλλεται ολόκληρο µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες 
ηµέρα του επόµενου µήνα από την βεβαίωση. 
β) Το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του 
Κ.Φ.Ε, καταβάλλεται σε τρείς (3) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η µεν πρώτη µε 
την υποβολή της δήλωσης ,οι δε υπόλοιπες δύο (2),µέχρι την τελευταία εργάσιµη για 
τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των δύο (2) επόµενων µηνών αντίστοιχα. 
γ) Ο συνολικός φόρος που προκύπτει µε βάση τις υποβαλλόµενες δηλώσεις της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 καταβάλλεται, είτε εφάπαξ µε την 
υποβολή των δηλώσεων, οπότε δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος, όπως αναφέρεται 
παραπάνω, είτε σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται 
µε την υποβολή των δηλώσεων και κάθε µια από τις επόµενες, µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των αντίστοιχων επόµενων µηνών. 
 
Το ποσό της κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, 
εκτός της τελευταίας δόσης. Επισηµαίνεται ότι ο προσδιορισµός των δόσεων 
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πραγµατοποιείται µε βάση το συνολικά οφειλόµενο φόρο βάσει των δηλώσεων που 
υποβάλλονται για κάθε φορολογία σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και δεν είναι 
δυνατός ο επανακαθορισµός των δόσεων µε βάση δηλώσεις που υποβάλλονται σε 
διαφορετική ηµεροµηνία. 
 
6. Σύµφωνα µε την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18, οι διατάξεις των 
προηγούµενων περιπτώσεων της ίδιας παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή: 
α) Στις υποθέσεις των φορολογουµένων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και 
καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία µεταγραφής καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου 
κ.λ.π), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά συνέπεια δεν εµπίπτουν και οι 
υποθέσεις που εκκρεµούν στα φορολογικά δικαστήρια. 
β) Στις υποθέσεις φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας και δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) 
γ) Όταν η δήλωση υποβάλλεται µε επιφύλαξη 
δ) Στις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων 
µε τις οποίες δηλώνεται ζηµία. Επειδή όµως, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της 
παραπάνω παραγράφου του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι µπορούν να υποβάλλουν 
αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν 
υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, συνάγεται, ότι στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και 
οι συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε τις οποίες µειώνεται ή 
µηδενίζεται η αρχικά δηλωθείσα ζηµία, καθώς και όταν η αρχικά δηλωθείσα ζηµία 
µετατρέπεται σε κέρδη. Αντίθετα, δεν υπάγονται στη ρύθµιση αυτή δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος, µε τις οποίες δηλώνεται ζηµία επιπλέον της αρχικής. 
ε) Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και 
κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των 
αποφάσεων επιβολής προστίµων µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου, 
εφόσον γι' αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευµατιών που προβλέπονται 
από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 
5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόµενη από 
τις ίδιες διατάξεις προθεσµία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις 
υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εµπίπτουν και εκείνες που εκκρεµούν ενώπιον των 
ανωτέρων Επιτροπών. 
Ακόµα, στην περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 18, ορίζεται ότι εξαιρούνται οι 
υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί ειδικά 
συνεργεία ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990. 
 
7. Κατ' εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 
4002/2011 (ΑΊ80) έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους 
οποίους επιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρµόδιας 
ελεγκτικής αρχής, µπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των παραγράφων 1 και 3 του 
παρόντος εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της ως άνω 
πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από τη 
δηµοσίευση του σχετικού νόµου. 
 
8. Λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την περίπτωση γ) δηλώσεις µε τους 
ευνοϊκούς όρους της παρούσας παραγράφου µπορούν να υποβληθούν µέχρι 
30.9.2011, και δεδοµένου ότι στην εν λόγω ρύθµιση υπάγονται οι υπόχρεοι στο φόρο 
που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός 10 ηµερών από την επίδοση της έγγραφης 
πρόσκλησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ), η εν λόγω 
επίδοση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι 20 Σεπτεµβρίου 2011. Στην περίπτωση που 
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η επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης έχει πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου (22.8.2011), η υποβολή των δηλώσεων µπορεί 
να γίνει µέχρι 10.9.2011.  
 
Είναι αυτονόητο ότι οι υπόχρεοι στο φόρο µπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις 
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την επίδοση της 
έγγραφης πρόσκλησης. 
 
9. Επίσης, οι ∆.Ο.Υ. υποχρεούνται τις πιο πάνω δηλώσεις των περιπτώσεων α' και γ' 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και νόµου να τις καταχωρούν σε χειρόγραφο 
βιβλίο, ανά κατηγορία φόρου, στο οποίο θα αναγράφονται:  
α) αύξων αριθµός της χειρόγραφης καταχώρησης, 
β) η ηµεροµηνία υποβολής, 
γ) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και ο Α.Φ.Μ. 
δ) ο αύξων αριθµός της καταχώρησης στο µηχανογραφικό σύστηµα (TAXIS), 
ε) η φορολογική ή διαχειριστική περίοδος που αφορά η δήλωση,  
στ) το ποσό του φόρου και 
ζ) ο αριθµός διπλοτύπου καταβολής της πρώτης δόσης ή του συνολικού ποσού, κατά 
περίπτωση. 
Οι ∆.Ο.Υ. θα λάβουν άµεσα οδηγίες για τη µηχανογραφική υποστήριξη της ρύθµισης 
αυτής από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων.  
 
II. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο I ανωτέρω, όσον αφορά το ΦΠΑ, 
διευκρινίζονται τα εξής: 
 
1. Στις ρυθµίσεις των διατάξεων αυτών εµπίπτουν οι περιοδικές και εκκαθαριστικές 
δηλώσεις ΦΠΑ, έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
έκτακτες δηλώσεις για καταβολή στο δηµόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί 
αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, δηλώσεις 
αποθεµάτων, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών ή 
λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών 
καθώς και δηλώσεις Intrastat. 
 
2. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την περίπτωση η) στην εν λόγω ρύθµιση 
υπάγονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν φορολογικές περιόδους που 
έχουν λήξει µέχρι 31.12.2010, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις ή πίνακες µπορούν να 
υπαχθούν στη ρύθµιση εφόσον η προθεσµία υποβολής τους έληξε µέχρι την 
ηµεροµηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόµου (14.7.2011). 
 
3. Σε περίπτωση που µε τις ανωτέρω δηλώσεις ή πίνακες δεν προκύπτει φόρος για 
καταβολή δεν επιβάλλεται το πρόστιµο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του 
ν.2523/1997 για την εκπρόθεσµη υποβολή τους. 
 
4. Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που υποκείµενος στο φόρο 
εξέπεσε φόρο ή του επιστράφηκε ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή 
στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασµό του ή ως εκδότης δεν 
απέδωσε το φόρο, µε βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, και 
καταβάλλει το φόρο αυτό µε βάση τη διάταξη της περίπτωσης γ), δεν απαλλάσσεται 
από την επιβολή του προστίµου που προβλέπεται από τις διατάξεις του. 
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III. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. 
Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του 
ν.4002/2011 (ΑΊ80), δεν επιβάλλεται πρόστιµο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 
του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α' 179), εφόσον υποβληθούν µέχρι την ίδια ως άνω 
προθεσµία αρχικές ή συµπληρωµατικές καταστάσεις και ισοζύγια του άρθρου 20 του 
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, (Α'84). 
 
IV. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΤΑΚ ΚΑΙ ΦΑΠ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο I. ( Γενικά και Φορολογία 
Εισοδήµατος) όσον αφορά τις δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ 
Νοµικών Προσώπων διευκρινίζονται τα εξής: 
 
1. Στις δηλώσεις που υποβάλλονται επισυνάπτονται υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα 
φύλλα υπολογισµού αξίας των ακινήτων. Εάν όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία στο 
φύλλο υπολογισµού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή επέρχεται εξώδικη λύση 
της διαφοράς. Αν όµως διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, για τον 
προσδιορισµό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται οι 
πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
2. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός 
σχεδίου, στις οποίες εφαρµόζεται στις 14.7.2011 το αντικειµενικό σύστηµα 
προσδιορισµού της αξίας τους, δηλώνεται υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία η αξία 
του χρόνου της πρώτης εφαρµογής του αντικειµενικού συστήµατος στην περιοχή, 
εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ηµεροµηνία της πρώτης 
εφαρµογής. 
 
3. Για τις δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 δεν επιβάλλεται ούτε το αυτοτελές πρόστιµο των 
1.500 ευρώ, που επιβλήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3763/2009, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3842/2010.  
 
V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ. ∆ΩΡΕΩΝ. ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ή 
ΠΡΟΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο I ανωτέρω, όσον αφορά τη φορολογία 
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών και µεταβιβάσεων ακινήτων 
διευκρινίζονται τα εξής: 
 
1. Στις ρυθµίσεις των διατάξεων αυτών εµπίπτουν οι εκπρόθεσµες δηλώσεις φόρου, 
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, µεταβίβασης ακινήτων, Φ.Α.Υ. 
και Τ.Σ.Α. (αρχικές ή συµπληρωµατικές) εφόσον µέχρι τις 14.7.2011 (ηµεροµηνία 
κατά την οποία κατατέθηκε το νοµοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων) είχε λήξει η 
προθεσµία υποβολής των δηλώσεων αυτών. 
 
2. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός 
σχεδίου, στις οποίες εφαρµόζεται στις 14.7.2011 το αντικειµενικό σύστηµα 
προσδιορισµού της αξίας τους, δηλώνεται υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία η αξία 
του χρόνου της πρώτης εφαρµογής του αντικειµενικού συστήµατος στην περιοχή, 
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εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ηµεροµηνία της πρώτης 
εφαρµογής. 
 
Για όσες δηλώσεις ο τρόπος υπολογισµού της αξίας των ακινήτων γίνεται µε την 
εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου (πρώτη εφαρµογή αντικειµενικού 
συστήµατος) τότε επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς µε την προϋπόθεση ότι όλα 
τα προβλεπόµενα στοιχεία στα συνηµµένα φύλλα υπολογισµού της αξίας των 
ακινήτων είναι ειλικρινή. Στις περιπτώσεις όµως που διαπιστωθεί ανακρίβεια αυτών, 
για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται 
οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
VI. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 
Η ανωτέρω ρύθµιση καταλαµβάνει, µε τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και τις 
ειδικές φορολογίες, µεταξύ των οποίων: το φόρο κύκλου εργασιών, το φόρο 
ασφαλίστρων, το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, το τέλος καρτοκινητής 
τηλεφωνίας, τα τέλη χαρτοσήµου εκτός από τα τέλη χαρτοσήµου συναλλαγµατικών 
και γραµµατίων σε διαταγή, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, 
την εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων που δεν περιλαµβάνονται στις υποπεριπτώσεις δδ) έως 
και ηη) της περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 18, (όπως για παράδειγµα ο ειδικός 
φόρος τηλεοπτικών διαφηµίσεων κλπ.), µε εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. 
 
Αναφορικά µε τα τέλη χαρτοσήµου διευκρινίζεται ότι, στη ρύθµιση υπάγονται τα 
τέλη χαρτοσήµου που οφείλονται για οποιαδήποτε αιτία, τα οποία δεν έχουν 
αποδοθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδοσης, µε εξαίρεση τις συναλλαγµατικές και 
τα γραµµάτια σε διαταγή. 
 
Εποµένως, η ρύθµιση καταλαµβάνει και τα τέλη χαρτοσήµου που αποδίδονται κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Τ.Χ. (εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάρτιση 
του εγγράφου), εφόσον βέβαια το σχετικό έγγραφο είχε καταρτιστεί µέχρι τη 
δηµοσίευση του νόµου. 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 


