Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Αριθ.Πρωτ: ∆12Α 1103636 ΕΞ2014
Ορθή επανάληψη ως προς την ηµεροµηνία της παρ. 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄
2. ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375318
ΦΑΞ: 210 3375001
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον υπολογισµό προστίµων εκπρόθεσµης
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, οικονοµικού
έτους 2014.
Σε απάντηση του ∆ΗΛΕ∆ 0026902 ΕΞ 2014 εγγράφου σας, σας ενηµερώνουµε τα
εξής:
1. Σύµφωνα µε τις παρ. 18 και 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΚΦ∆), στις
δηλώσεις χρήσεων ως και 31/12/2013 εφαρµόζονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθ. 1
και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής σε πιστωτική ή µηδενική δήλωση του άρθ. 4
του ν. 2523/1997.
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, σε
περίπτωση µη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από
την επόµενη ηµέρα από την ηµεροµηνία κατά την οποία έληξε η κατά νόµο
προθεσµία υποβολής της δήλωσης.
3. Συνεπώς, οι διευκρινίσεις που δόθηκαν µε την ΠΟΛ.1317/2.12.1997 ερµηνευτική
εγκύκλιο, ισχύουν και για τις φορολογικές δηλώσεις οικονοµικού έτους 2014
(εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση 2013), σύµφωνα µε την οποία ως κατά
τον νόµο προθεσµία θεωρείται και η µετά από παράταση προθεσµία, εφόσον η
παράταση δόθηκε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδόθηκε µε βάση
εξουσιοδοτική διάταξη νόµου.
4. Εποµένως για τις εκπρόθεσµες δηλώσεις οικονοµικού έτους 2014 που θα
υποβληθούν µετά την 14/7/2014, θα επιβληθεί:
α. πρόσθετος φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόµενου µε τη δήλωση φόρου
για κάθε µήνα καθυστέρησης, µε αφετηρία υπολογισµού την 15η Ιουλίου 2014.

β. για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν
προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, επιβάλλεται το πρόστιµο του άρθρου 4 παρ. 1
εδάφιο 1 του ν. 2523/1997, µε τον περιορισµό το καταβλητέο σε κάθε µία περίπτωση
ποσό, να µην ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η Γ.Γ.∆ΗΜ .Ε.ΣΟ∆ΩΝ
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