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Ωο Π.Γ.

Θέμα: «Παποσή διεςκπινίζεων για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 54
ηος ν. 4174/2013 ζε πεπίπηωζη ςποβολήρ ηποποποιηηικήρ δήλωζηρ παπακπαηούμενος
θόπος ζηα ειζοδήμαηα από μεπίζμαηα, ηόκοςρ και δικαιώμαηα.»
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ
ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδνληαη νη θαηεγνξίεο

πιεξσκώλ

πνπ

ππόθεηληαη

ζε

παξαθξάηεζε

θόξνπ

θαη

θαζνξίδνληαη

νη

ζπληειεζηέο

παξαθξάηεζεο θόξνπ πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε θαηεγνξία.
Δπηπξόζζεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λόκνπ απηνύ νξίδεηαη όηη ν
θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 64 απνδίδεηαη ην αξγόηεξν
κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε
παξαθξάηεζε

πιεξσκήο

εθηόο

από

ηνπο

θόξνπο

πνπ

παξαθξαηνύληαη

από

ηνπο

ζπκβνιαηνγξάθνπο.
2.

Με ηελ ΠΟΛ.1011/2014 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ

θαζνξίζηεθε ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν θάζε δήισζεο απόδνζεο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ζηα
εηζνδήκαηα από κεξίζκαηα, ηόθνπο θαη δηθαηώκαηα.
Με ηελ απόθαζε απηή νξίδεηαη επίζεο όηη νη ππόρξενη θαηαρσξνύλ ζε ειεθηξνληθή θόξκα ηα
ζηνηρεία όισλ ησλ δηθαηνύρσλ.
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3.

Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη όηη

αλ ν θνξνινγνύκελνο δηαπηζηώζεη, όηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή
δήισζε. Αλ ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε εληόο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηόηε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή
δήισζε επέρεη ζέζε αξρηθήο δήισζεο θαη ζεσξείηαη όηη θαη νη δύν, αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή
έρνπλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα.
4.

Όπσο δηεπθξηλίζζεθε κε ην αξηζ. Γ12Α 1164337 ΔΞ 2014/11.12.2014 έγγξαθν, νη

ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη όηαλ γίλεηαη κεηαβνιή ζηε δεινύκελε
θνξνινγεηέα ύιε ή δειώλεηαη λέα θνξνινγεηέα ύιε ή ηξνπνπνηνύληαη ή ζπκπιεξώλνληαη
νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο δήισζεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθεία απόθαζε πνπ θαζηεξώλεη ηνλ ηύπν θαη
ην πεξηερόκελό ηεο.
5.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4174/2013 ζε

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν
θνξνινγνύκελνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, εθόζνλ ππέρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε από ηνλ
Κώδηθα ή ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, δελ ππνβάιιεη ή
ππνβάιεη εθπξόζεζκα δήισζε παξαθξάηεζεο θόξνπ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν εθαηό (100) επξώ ζε
πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο δελ είλαη ππόρξενο ηήξεζεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ (πεξίπησζε
β’), δηαθόζηα πελήληα (250) επξώ ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξόηππα (πεξίπησζε γ’) θαη πεληαθόζηα
(500) επξώ ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ
κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά πξόηππα (πεξίπησζε δ’).
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη δελ
επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ απηνύ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξόζεζκεο
ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ, εθόζνλ ε ζρεηηθή αξρηθή
δήισζε έρεη ππνβιεζεί εκπξόζεζκα.
6.
ζε

Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ηεζεί

ιεηηνπξγία

ε

ειεθηξνληθή

εθαξκνγή

γηα

ηελ

ππνβνιή

ησλ

δειώζεσλ απόδνζεο

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζηα εηζνδήκαηα από κεξίζκαηα, ηόθνπο θαη δηθαηώκαηα κε απνηέιεζκα
νη ζρεηηθέο δειώζεηο λα ππνβάιινληαη ρεηξόγξαθα ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Υ., ην ππνζύζηεκα εζόδσλ
ησλ νπνίσλ ζπρλά δελ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαρώξεζε ησλ δειώζεσλ απηώλ όηαλ πεξηιακβάλνπλ
πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο εγγξαθέο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ηπρόλ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε απόδνζεο
παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηε δηόξζσζε κηαο παξάιεηςεο κεηά ηε λόκηκε
πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο απόδνζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ γηα πιεξσκέο από ηελ
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ίδηα θαηεγνξία (π.ρ. δηθαηνύρνο πνπ εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηειήθζε ζηελ αξρηθή δήισζε
απόδνζεο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, ακνηβέο κειώλ ΓΣ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ
κεξηζκάησλ θαη εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ καδί κε ηηο ππόινηπεο πιεξσκέο
κεξηζκάησλ ζηελ αξρηθή δήισζε απόδνζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζηα εηζνδήκαηα από
κεξίζκαηα), ππέρεη ζέζε ηξνπνπνηεηηθήο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ πξνβιέπεηαη μερσξηζηό
έληππν δήισζεο απόδνζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ γηα πιεξσκέο ηεο απηήο θαηεγνξίαο.
Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο απόδνζεο παξαθξαηνύκελνπ
θόξνπ ζηα εηζνδήκαηα από κεξίζκαηα, ηόθνπο ή δηθαηώκαηα, θαηά πεξίπησζε, γηα ηε δηόξζσζε
κηαο παξάιεηςεο, δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο εθπξνζέζκνπ, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί εκπξόζεζκα
δήισζε απόδνζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ γηα πιεξσκέο ηεο απηήο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα
πεξηιακβαλόηαλ θαη ε παξαιεηπόκελε πιεξσκή (αξρηθή δήισζε).

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.)
4.

Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’,

ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα
3.

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο 7

– Τ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ
4. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
5. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.

2.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

3.

Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

4.

Γ/λζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ.

5.

Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α΄ - Β΄
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