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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ 
                                                                            

ΑΓΑ:  
                                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                              

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              Αζήλα, 5 Μαΐνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Β’             

 

                        ΠΟΛ:1099   

Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10                                      ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σατ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πληροθορίες: Θ. Καθιακάλεο 

Σηλέθωνο: 210 – 3375312 

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ: Πρόζθεηες διεσκρινίζεις ζτεηικά με ηον σπολογιζμό ηων δόζεων καηά ηην 

σποβολή ηων δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ηων νομικών προζώπων 

και νομικών ονηοηήηων ηοσ άρθροσ 45 ηοσ ν.4172/2013.  

 

        Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγθπθιίνπ 

καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ, κεηαμύ άιισλ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 

4172/2013 ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ θαη δόζεθαλ 

νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:      

 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, όηη ε δήισζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα από ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνύ 

έηνπο. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππό εθθαζάξηζε, ε 

δήισζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηα εηζνδήκαηα 

πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο εθθαζάξηζεο 

πέξαλ ηνπ έηνπο ππνβάιιεηαη πξνζσξηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε έηνπο κέζα ζε 

έλα (1) κήλα από ηε ιήμε ηνπ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ππνβνιήο νξηζηηθήο δήισζεο 

ζπγρξόλσο κε ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο. Γηα ηα δηαιπόκελα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο 

νληόηεηεο, γηα ηα νπνία δελ επηβάιιεηαη από ην λόκν εθθαζάξηζε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη 
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κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηε δηάιπζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηε δηάζεζε κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπο.   

 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμύ 

άιισλ, όηη ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε νθηώ (8), θαη’ αλώηαην όξην, ηζόπνζεο κεληαίεο 

δόζεηο από ηηο νπνίεο ε πξώηε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππόινηπεο 

επηά (7) κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα από ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα 

θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππό εθθαζάξηζε ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη 

εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο.   

   3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ελόςεη ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 

2014 ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ κέζσ δηαδηθηύνπ, ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο taxisnet, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα: 

   Η πξώηε δόζε ηνπ θόξνπ θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη όρη αξγόηεξα από ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.   

   Δπίζεο, γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο κε θνξνινγηθό έηνο 

1.01.2014 – 31.12.2014 πνπ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνλ Μάην ηνπ 

2015, ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε νθηώ (8) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, από ηηο νπνίεο ε 

πξώηε (1ε) θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππόινηπεο επηά (7) κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ησλ επόκελσλ κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο, ήηνη ε δεύηεξε (2ε) δόζε 

κέρξη ηηο 30.06.2015, ε ηξίηε (3ε) δόζε κέρξη ηηο 31.07.2015, θ.ν.θ., κε ηελ ηειεπηαία δόζε 

λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 31.12.2015.  

   Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο κε θνξνινγηθό έηνο 1.01.2014 – 

31.12.2014 πνπ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνλ Ινύλην ηνπ 2015, ε 

θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε επηά (7) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, από ηηο νπνίεο ε πξώηε 

(1ε) θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππόινηπεο έμη (6) κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ησλ επόκελσλ κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο, ήηνη ε δεύηεξε (2ε) δόζε κέρξη ηηο 

31.07.2015, ε ηξίηε (3ε) δόζε κέρξη ηηο 31.08.2015, θ.ν.θ., κε ηελ ηειεπηαία δόζε λα 

θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 31.12.2015, θαζόζνλ, θαηά ξεηή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ δελ κπνξεί λα 

εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.  

   Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ αλάινγα θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο 

κε θνξνινγηθό έηνο 1.07.2014 – 30.06.2015 θαη επνκέλσο, όηαλ απηά ππνβάιινπλ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2015, ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε νθηώ (8) 

ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, από ηηο νπνίεο ε πξώηε (1ε) θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο 
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δήισζεο θαη νη ππόινηπεο επηά (7) κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ επόκελσλ κελώλ από 

ηελ ππνβνιή ηεο, ήηνη ε δεύηεξε (2ε) δόζε κέρξη ηηο 30.11.2015, ε ηξίηε (3ε) δόζε κέρξη ηηο  

31.12.2015 θ.ν.θ., κε ηελ ηειεπηαία δόζε λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 31.05.2016, θαζόζνλ, 

θαηά ξεηή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, ε 

θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε νθηώ (8), θαη’ αλώηαην όξην, ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο. Αλ ε 

ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ δήισζεο γίλεη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη 

ζε επηά (7) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, από ηηο νπνίεο ε πξώηε (1ε) θαηαβάιιεηαη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππόινηπεο έμη (6) κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ επόκελσλ 

κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο, κε ηελ ηειεπηαία δόζε λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 30.06.2016, 

θαζόζνλ, θαηά ξεηή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

λ.4172/2013, ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ 

έηνπο.  

   Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη όηη όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ εθαξκόδνληαη αλάινγα 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο 

ζηελ εκεδαπή θαη αλήθεη ζε πνζνζηό πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζε αιινδαπό λνκηθό 

πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, ρξεζηκνπνηεί ην θνξνινγηθό έηνο απηνύ, ην νπνίν ιήγεη ζε 

εκεξνκελία δηαθνξεηηθή ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ή ηεο 30εο Ινπλίνπ.  

  ε όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο ηα πξόζηηκα εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, από ηελ επόκελε 

εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο (ήηνη, κεηά ηηο 30.06.2015 γηα 

θνξνινγηθό έηνο από 1.01.2014 έσο 31.12.2014 ή κεηά ηηο 31.12.2015 γηα θνξνινγηθό έηνο 

από 1.07.2014 έσο 30.06.2015, αληίζηνηρα).             

  Σνλίδεηαη, όηη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη 

γηα ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2015 θαη επόκελσλ.  

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν       Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

  Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο              ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ         

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο  
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη 

αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγώλ Taxis – Taxisnet Ηιεθηξνληθήο 

Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία  

Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΗ. - 

Σκήκα Γ’, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (5), Β' (10) 

6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

8. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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