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ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 398 ηος 

ν.4512/2018 (Α΄5), με ηιρ οποίερ πποζηέθηκε παπάγπαθορ 50 ζηο άπθπο 72 

ηος ν. 4174/2013 (Α΄170)».  

1. Σαο θνηλνπνηνχκε, ζπλεκκέλα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 398 ηνπ 

λ.4512/2018, «Ρςθμίζειρ για ηην εθαπμογή ηων Διαπθπωηικών Μεηαππςθμίζεων ηος 

Ππογπάμμαηορ Οικονομικήρ Πποζαπμογήρ και άλλερ διαηάξειρ», κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε 

παξάγξαθνο 50 ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4174/2013 θαη παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο  γηα 

ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο, φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ πξνζηίκσλ ή ησλ 

πξφζζεησλ θφξσλ. 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 

50 ηνπ άξζξν 72 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 398 ηνπ λ.4512/2018, εθδφζεθε ε Απφθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ ΠΟΛ 1012/2018 (Β' 

126) αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ δεηεκάησλ πξνζεζκηψλ, θαηαβνιήο, αξκνδηνηήησλ θαη 

θάζε αλαγθαίνπ ζέκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 398 ηνπ 

λ.4512//2018, σο πξνο ηελ κείσζε ησλ πξνζηίκσλ ή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ. 

 

2. Δηδηθφηεξα, κε ηηο αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη παξέρεηαη ζηνλ  θνξνινγνχκελν 

ε δπλαηφηεηα λα απνδερζεί, κε αλέθθιεηε θαη αλεπηθχιαθηε δήισζε, ε νπνία 

http://www.aade.gr/
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ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφξνπ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, 

    α)  ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ έρεη εθδνζεί αιιά δελ έρεη 

θνηλνπνηεζεί κέρξη ηελ 17.1.2018 ή  

    β) ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ ζα εθδνζεί θαηφπηλ 

πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, ν νπνίνο έρεη θνηλνπνηεζεί κέρξη ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία. 

Πεξαηηέξσ σο θίλεηξν γηα ηελ εμφθιεζε ηεο πξνθχπηνπζαο νθεηιήο εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο  πξάμεο, παξέρεηαη ε κείσζε ζην 60% ηνπ επηβιεζέληνο 

κε ηελ παξαπάλσ πξάμε  πξνζηίκνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58, 58Α παξ.2, 

59 ή 72 παξ. 17 ηνπ Κ.Φ.Γ.  ή ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ  ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2523/1997. 

3. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη ηα νξηδφκελα αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ ή ηνπ 

πξφζζεηνπ θφξνπ εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ εθθξεκψλ ζηηο 17.1.2018 ππνζέζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ φξν «εθθξεκείο» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, 

πεξηιακβάλνληαη  νη ππνζέζεηο : 

   α) πνπ εθθξεκνχζαλ ελψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ησλ ηαθηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηφπηλ άζθεζεο 

ελδηθνθαλνχο ή δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ηαθηηθνχ ελδίθνπ κέζνπ ή αίηεζεο αλαίξεζεο  

   β) γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχζε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο ή δηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο ή ηαθηηθνχ ελδίθνπ κέζνπ ή αίηεζεο αλαίξεζεο 

   γ) πνπ είραλ ζπδεηεζεί θαη δελ είρε εθδνζεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε  ή είρε 

εθδνζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε αιιά δελ είρε θνηλνπνηεζεί ζην θνξνινγνχκελν. 

  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ επί ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, απαηηείηαη ε 

ππνβνιή αίηεζεο - αλέθθιεηεο δήισζεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή ηεο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο απνδνρήο, εθαξκνδνκέλεο αλάινγα ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017. 

Δπλφεην είλαη φηη ηα νξηδφκελα αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ ή ηνπ πξφζζεηνπ 

θφξνπ γηα θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ. έρνπλ 

εθαξκνγή επί ησλ θχιισλ ειέγρνπ ή ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ. 

Σε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζηηθήο εθαξκνγήο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ 

λ.4509/2017, δειαδή γηα πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ έσο 31.12.2017, επηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αλέθθιεηεο δήισζεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο δηελεξγείηαη καηαπσάρ ε 
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εθθαζάξηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο Γηνηθεηή ΑΑΓΔ ΠΟΛ.1214/2017 

(Β’ 4618 ), γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηεηθέζηεξε θχξσζε. 

Σηελ αλέθθιεηε δήισζε αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηηο πξάμεηο ή ζηηο απνθάζεηο (ΓΔΓ ή δηθαζηεξίνπ) 

ηηο νπνίεο απηφο απνδέρεηαη. 

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ν θνξνινγνχκελνο, εθφζνλ ην επηιέμεη, πξνζέξρεηαη 

ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηεο Απφθαζεο Γηνηθεηή 

Α.Α.Γ.Δ., ΠΟΛ 1012/2018, θαη ηνπ ρνξεγείηαη ΔΗΓΗΚΟ ΣΖΜΔΗΩΜΑ (ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ΥΠΟΓΔΗΓΜΑ), φπνπ αλαγξάθεηαη ε πξνθχπηνπζα νθεηιή ζε εθαξκνγή ηεο ελ 

ιφγσ δηαδηθαζίαο, ην δε ηειηθψο νθεηιφκελν πνζφ πξνθχπηεη, αθνχ ππνινγηζζνχλ θαηά 

ηελ θαηαβνιή ηφθνη/πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, κεηά ηελ αθαίξεζε πνζψλ 

πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε αθαίξεζή ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ην 

δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο κέρξη θαη 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ ζεκεηψκαηνο ε πξνβιεπφκελε πξνζεζκία γηα ηελ 

θαηαβνιή αλαζηέιιεηαη. 

Αλ ε εμφθιεζε δελ δηελεξγεζεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ε αλσηέξσ κείσζε 

δελ ηζρχεη θαη παξακέλεη απαηηεηφ ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ.  

5. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4174/2013, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 398 

ηνπ λ.4512/2018 θαη θαζνξίδνληαη κε ηελ Απφθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ ΠΟΛ.1012/2018 

(Β΄126), ψζηε λα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ ή ηνπ 

πξφζζεηνπ θφξνπ ζην 60%,  δηαθξίλνληαη, κε θξηηήξην ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο πξάμεο θαη 

ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ή ηεο εθθαζάξηζεο κε βάζε ηελ ΠΟΛ.1214/2017, ζηηο 

εμήο πεξηπηψζεηο : 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΚΓΟΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 
ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΙΩΗ 
ΠΡΟΣΙΜΩΝ/ 

ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ/ 

ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΗ 
ΔΠΙΔΙΚΔΣΔΡΗ 

ΚΤΡΩΗ 

ΥΔΣΙΚΗ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

Απφ 17.1.2018 
& κεηά 

‘Έσο 
31.12.2017 

Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηαινγηζηηθήο πξάμεο 

Ζ εθθαζάξηζε γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο 
επηεηθέζηεξεο 

θχξσζεο δηελεξγείηαη 
εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο 
θαηαβνιήο 

παξ.2 
άξζξνπ 398 
λ.4152/2018 
(παξ. 50 ηνπ 
άξζξνπ 72 

ΚΦΓ) 

Απφ 1.1.2018 
Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο 
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο 

Ο ππνινγηζκφο ηεο 
επηεηθέζηεξεο 

θχξσζεο έρεη γίλεη 
θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

πξάμεο 
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Πξηλ ηελ 
17.1.2018 
(εθθξεκείο 

ππνζέζεηο ηεο 
παξ. 50 ηνπ 
άξζξ. 72 ηνπ 

ΚΦΓ ) 

Έσο 
31.12.2017 

(θαη αθνξνχλ 
ρξήζεηο πξν 

ΚΦΓ) 

Δληφο 30 εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο 
ΠΟΛ.1214/2017, εθφζνλ 
απηή θνηλνπνηείηαη απφ 

17.1.2018 & κεηά 

Γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
εθθαζάξηζε γηα 
ππνινγηζκφ ηεο 
επηεηθέζηεξεο 

θχξσζεο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 49 ηνπ 
λ.4509/2017 

παξ. 3,4 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο 
ΠΟΛ.1012/20

18 

Έσο 16.2.2018 
(30 εκέξεο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ 

λ.4152/2018) εθφζνλ ε 
εθθαζάξηζε ηεο 

ΠΟΛ.1214/2017 έρεη 
θνηλνπνηεζεί κέρξη 

16.1.2018 

Απφ 1.1.2018 
έσο 16.1.2018 
(θαη αθνξνχλ 
ρξήζεηο πξν 

ΚΦΓ) 
 

Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο αλέθθιεηεο 
δήισζεο αλεπηθχιαθηεο 

απνδνρήο 

 
Ο ππνινγηζκφο ηεο 

επηεηθέζηεξεο 
θχξσζεο έρεη γίλεη 

θαηά ηελ έθδνζε ηεο 
πξάμεο 

παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο 
ΠΟΛ.1012/20

18 
Οπνηεδήπνηε, 
έσο 16.1.2018 
(θαη αθνξνχλ 
ρξήζεηο ηνπ 

ΚΦΓ) 
 

Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο αλέθθιεηεο 
δήισζεο αλεπηθχιαθηεο 

απνδνρήο 

Έρνπλ επηβιεζεί ηα 
πξφζηηκα ησλ 

άξζξσλ 58, 58Α 
παξ. 2 ή 59 ηνπ ΚΦΓ 

 

6. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα (νη 

επηβαξχλζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ αλαινγνχλ ζηελ πξνθχπηνπζα νθεηιή δελ 

απεηθνλίδνληαη). 

 

Παπάδειγμα 1ο  

Έζησ φηη χζηεξα απφ έιεγρν εθδίδεηαη ζηηο 20.12.2017 πξάμε δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 2014, κε ηελ νπνία βεβαηψζεθε δηαθνξά 

θφξνπ πάλσ απφ 50% ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε δήισζε, ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θνξνινγνχκελν 10.1.2018. Ο θνξνινγνχκελνο ππνβάιιεη 25.1.2018 

δήισζε αλέθθιεηεο απνδνρήο ηεο πξάμεο. Δθφζνλ θαηαβάιιεη κέρξη 24.2.2017 ηελ 

πξνθχπηνπζα νθεηιή, ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 58 ΚΦΓ κεηψλεηαη ζην 60% θαη ην 

ππφινηπν δηαγξάθεηαη, σο εμήο: 

  

 

 

 

 

 ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡ. 50 ΑΡΘ. 72 

ΚΦΓ 

Κύπιορ θόπορ 20.000€ 20.000€ 

Ππόζηιμο άπθ. 58 ΚΦΓ  10.000€ 6.000€ (=10.000*60%) 

ΤΝΟΛΟ 30.000€ 26.000 
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Παπάδειγμα 2ο 

Έζησ φηη χζηεξα απφ έιεγρν εθδίδεηαη ζηηο 29.12.2017 πξάμε δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ γηα ηε ρξήζε 2012, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θνξνινγνχκελν 

16.1.2018.  

Ο θνξνινγνχκελνο ππνβάιιεη ζηηο 30.1.2018 δήισζε αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ηεο 

πξάμεο θαη θαηαβάιεη ηελ πξνθχπηνπζα νθεηιή εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο, ψζηε 

λα επσθειεζεί ηεο κείσζεο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ.  

Σηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θαηαξράο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 

ηνπ λ.4509/2017 θαη θαηφπηλ απηέο ηεο παξαγξάθνπ 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ, σο 

αθνινχζσο: 

 

 
Ύζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επηεηθέζηεξε θχξσζε αληί ηνπ αξρηθψο 

επηβιεζέληνο πξφζζεηνπ θφξνπ 12.000€ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 8577€, ην νπνίν ηζνχηαη 

κε ην 50% ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο θφξνπ πιένλ ηφθνπ ππνινγηδφκελνπ απφ 1.1.2014 έσο 

30.1.2018, ήηνη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αλέθθιεηεο δήισζεο. Καηφπηλ εθαξκνγήο 

δειαδή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 ν αξρηθψο επηβιεζείο πξφζζεηνο 

θφξνο κεηψλεηαη θαηά 3.423€ (ήηνη 12.000-8577= 3423). 

Σηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ε ζπλνιηθή πξνθχπηνπζα νθεηιή ησλ 15.146€ εμνθιεζεί εληφο ηεο 

νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ην επηβιεζέλ κε ηηο επηεηθέζηεξεο δηαηάμεηο πξφζηηκν 8577€ 

κεηψλεηαη πεξαηηέξσ θαηά 40%, ήηνη θαηά 8577Φ40%= 3431€, θαη ζπληάζζεηαη Α.Φ.ΔΚ γηα 

ηε δηαγξαθή ηνπ πνζνχ απηνχ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη ζπλνιηθφ φθεινο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν 3423+3431= 

6854€ , θαη αληί ηνπ αξρηθψο επηβιεζέληνο πξφζζεηνπ θφξνπ 12.000€ ηειηθά θαηαβάιιεηαη 

πξφζηηκν 5146€ (=12.000-6854). 

 

 
ΓΙΑΦΟΡΔ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘ. 
49 Ν.4509/2017 
(ΔΠΙΔΙΚΔΣΔΡΗ 

ΚΤΡΩΗ) 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡ. 50 ΑΡΘ. 72 
Ν. 4512/2018( ΜΔΙΩΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΣΟ 60%) 

Κύπιορ θόπορ 10.000€  10.000€ 10.000€ 

Ππόζθεηορ 
θόπορ ν.2523/97  

12.000€   5146€ 
(8577Φ60%) 

Ππόζηιμο παπ. 
17 άπ. 72 ΚΦΓ 

 8.577€ 
(=10.000*50%
+(0,73%*49* 

10.000)) 

8.577€  

ΤΝΟΛΟ 22.000€  18.577€ 15.146€ 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ επηζηξνθή, ζπκςεθηζκφ, δηαγξαθή πνζψλ πνπ 

θαηαβιήζεθαλ πξηλ ηελ 1/1/2018, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4509/2017, 

θαη πξηλ ηελ 17/1/2018, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4512/2018, ζα 

δηεπθξηληζηνχλ κε λεφηεξν έγγξαθν. Πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηηο σο άλσ 

εκεξνκελίεο θαη κεηά, θαηά πεξίπησζε, δηαγξάθνληαη, επηζηξέθνληαη ή ζπκςεθίδνληαη. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 
 
 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

Συνημμένα: 

- Υπόδειγμα Ειδικού Σημειώματορ 

- Διατάξειρ τηρ παπ. 2 τος άπθπος 398 τος ν.4512 (ΦΕΚ Α’ 5/17-1-2018) 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α    Γ Ι Α Ν Ο Μ Η  

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄. 

2. Υπεξεζία TAXISnet γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠΣ. 

3. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ. 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ (κφλν νη αξηζ. 1 θαη 4) 

2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ 

3. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄ (κφλν νη αξηζ. 1 θαη 6) 

4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄ (εθηφο αξηζ. 4, 10, 11)  

5. Απνδέθηεο Πίλαθα Η (κφλν αξηζ. 1 θαη 4) 

6. Γξαθείν Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

7. Γξαθείν Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηή. 

2. Γξαθείν Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 

3. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο.  

4. Γηεχζπλζε Διέγρσλ 

5. ΓΖΛΔΓ ηκήκαηα (Θ΄, Γ΄) 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

 

 

ΔΙΓΙΚΟ  ΗΜΔΙΩΜΑ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΜΔΙΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΦΟΡΟΤ /ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡ. 

50 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 72 ΣΟΤ Ν.4174/2013 (ΚΦΓ) 

 

Τν πνζφ πξφζζεηνπ θφξνπ ή ηέινπο  / πξνζηίκνπ πνπ επηβάιιεηαη κε η…… αξηζκ. ……………………………………, 

…………………..…………………………………………………
1
  ………………………………………………………

2
 θαη ην 

νπνίν πξνέθπςε θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ  λ.4509/2017, γηα ηελ επηβνιή ηεο επηεηθέζηεξεο 

θχξσζεο, κεηψλεηαη ζην 60%, εθφζνλ ε πξνθχπηνπζα νθεηιή εμνθιεζεί έσο ………………………………………… 

 

 (Α) (Β)    
3 

(Γ)= (Α)- (Β) 

 ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ ΠΟΑ 
ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 49 ΣΟΤ 

Ν.4509/2017 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 
ΜΔΙΩΗ ΣΗ ΠΑΡ.50 

ΑΡΘΡΟΤ 72 
Ν.4174/2013 

ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΑ ΟΦΔΙΛΗ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡ.50 

ΑΡΘΡΟΤ 72 Ν.4174/2013 

ΚΤΡΙΟ ΦΟΡΟ 
/ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

ΦΟΡΟΤ/ 
ΣΔΛΗ/ΔΙΦΟΡΔ 

   

ΠΡΟΘΔΣΟ ΦΟΡΟ/ 
ΠΡΟΣΙΜΟ 

 

 

 

  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΔΛΗ/ 
ΠΡΟΣΙΜΟ 

 
 

   

ΤΝΟΛΟ 

     

 

 

 

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ θ.ιπ. ππνινγίδνληαη θαηά ηελ θαηαβνιή, ηφθνη / πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

 

     Ο Πποϊζηάμενορ                                                                                                                               Ο  Τπάλληλορ  

 

 

…………………………… 

Ζκεξνκελία/ Υπνγξαθή 

 

 

 

1
 Σπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο θαη θαηά πεξίπησζε ν ηχπνο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο π.ρ. νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, 

θχιιν ειέγρνπ, θ.ιπ.  

2
Σπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θ.ιπ. 

3 
Σηελ παξνχζα ζηήιε αλαγξάθεηαη ε κείσζε θαηά 40%  ηνπ πξνζηίκνπ/πξφζζεηνπ θφξνπ  
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