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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπιίνπ 2016 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΆΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ  Β’- Α’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με 

βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.). 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), αλ ν 

θνξνινγνύκελνο δηαπηζηώζεη, όηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή 

θνξνινγηθή δήισζε (παξ. 1).  

Αλ ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιεη 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 (παξ. 2).  

Σξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ έθδνζε 

εληνιήο ειέγρνπ από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο 

ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πεξί 

εθπξόζεζκεο δήισζεο (παξ. 3). 

2. Σν Ν..Κ. (Β’ Σκήκα), κε ηελ αξηζ. 14/2016 γλσκνδόηεζή ηνπ, πνπ έγηλε 

απνδεθηή από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαη ηελ νπνία ζαο 

θνηλνπνηνύκε ζπλεκκέλε, δηεπθξίληζε, κε αθνξκή εξώηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ηα 

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 

Σασ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πληποθοπίερ: 

Σηλέθωνο:      

Μ. Γξάγθνπ - Υξ. Μήιηνπ 

210 - 3375312 

ΦΑΞ:             210 - 3375001 

ΠΟΛ.1114 

 

ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. 

ΑΔΑ: ΩΓ24Η-3ΞΔ



2 
 

αθόινπζα όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Κ.Φ.Γ.: 

α) Καηαξρήλ, ζηελ θαηά ην άξζξν 19 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) έλλνηα ηεο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, ν λνκνζέηεο πεξηέιαβε ηόζν ηελ ππό ηζρύ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 62 ηνπ λ.2238/1994 πξνβιεπόκελε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε, κε ηελ νπνία ν 

θνξνινγνύκελνο επαύμαλε ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ, όζν θαη ηελ θαηά ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.2238/1994 αλαθιεηηθή δήισζε, κε ηελ νπνία ν 

θνξνινγνύκελνο απέβιεπε ζηε κείσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ πξνέθππηαλ από 

ηελ αξρηθή δήισζή ηνπ.  

β) Η, κεηά ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ, ππνβνιή 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο (ελ είδεη ζπκπιεξσκαηηθήο ηνηαύηεο), από ηελ νπνία 

πξνέθπςε απμεκέλε θνξνινγεηέα ύιε ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο αξρηθήο δήισζεο θαη 

ζπλαθνινύζσο επί πιένλ θαηαβιεηένο θόξνο, αλάγεηαη ζηε ζθαίξα ηεο βνύιεζεο θαη 

ησλ λόκηκσλ επηινγώλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, αθνύ, σο έρεη θξηζεί, ε, ππέξ ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, ζεζπηζκέλε παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο επηβνιήο ηνπ θόξνπ από 

ην Γεκόζην ζπληζηά γλήζηα παξαγξαθή (ηΔ 3643/2013, 1378/2006, 2950/2005, 

1626/2001 θ.α.) θαη σο εθ ηνύηνπ ε εμ απηήο παξαίηεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ είλαη θαζ’ 

όια επηηξεπηή (ηΔ 3788/2005). 

Δπνκέλσο, ππό ην θαζεζηώο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Φ.Γ., ε πξνβιεπόκελε ζε 

απηό ηξνπνπνηεηηθή δήισζε πεξηιακβάλεη ηόζν ηε δήισζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

επαύμεζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ απηνύ πνπ ηελ ππνβάιιεη (θαη αληηζηνηρεί 

ζηελ πξναλαθεξζείζα πξώελ ζπκπιεξσκαηηθή) θαη ε ππνβνιή ηεο είλαη ππνρξεσηηθή, 

όζν θαη ηε δήισζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνέθππηαλ 

από ηελ αξρηθή δήισζε (θαη αληηζηνηρεί ζηελ πξναλαθεξζείζα πξώελ αλαθιεηηθή) θαη ε 

ππνβνιή ηεο δελ έρεη ραξαθηήξα ππνρξεσηηθόηεηαο, αιιά αλάγεηαη ζηε ζθαίξα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ηειεί ππό ηνλ ρξνληθό πεξηνξηζκό ηεο ππνβνιήο 

ηεο κέρξη ηελ έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ 

Γεκνζίνπ πξνο επηβνιή ηνπ θόξνπ. 

γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνύλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πξώελ ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο ησλ νπνίσλ ε 

ππνβνιή είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ή κεηά ηελ 

παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ λα επηβάιεη ηνλ θόξν, ε θνξνινγηθή αξρή 

λνκίκσο απνδέρζεθε ηελ ππνβνιή ηνπο θαη επέβαιε ηνλ, δπλάκεη απηώλ, πξνθύςαληα 

θύξην θαη πξόζζεην θόξν, θαζώο επίζεο λνκίκσο ππήγαγε ηελ εηαηξεία ζηηο επεξγεηηθέο 
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4321/2015 θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ ππάξρεη λόκηκε 

δπλαηόηεηα γηα ηελ εθ λένπ επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ σο άλσ επηβαξύλζεσλ.  

 

 

                   Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 Η Πποϊζηαμένη ηος Αςηοηελούρ                                   ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

                   Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ                            

 

 

 

 

ςνημμένα:  

Η αξηζ. 14/2016 γλσκνδόηεζε ηνπ Ν..Κ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

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

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β’ 

 
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο- Αθαδεκίαο 68 – 10678 ΑΘΗΝΑ 

2. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 

3. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ. 

4. ύιινγν Δξγαδνκέλσλ Γ.Ο.Τ. όιεο ηεο Υώξαο 

5. Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξνινγίαο 

6. Γεληθό Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Λ. Κεθηζίαο 1 – 11523 ΑΘΗΝΑ 

 

ΙΙΙ.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 
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2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ  

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (2), Β' (5), Γ’ (2) 

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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