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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Α. Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

           ΣΜΗΜΑ: Α' 

    Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10, Αζήλα, ΣΚ 10184 

    Σειέθσλν : 210 3375317-8  

           FAX: 210 3375001 

Β. Γ/ΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

    ΣΜΗΜΑ Β’ 

    Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/θεο, Μνζράην, 18346 

           Σειέθσλν : 210 4802523 

     FAX : 210 4802669 

2. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡ/ΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γ.Γ.Γ.Δ. 

ΣΜΗΜΑ Α’ 

Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/θεο, Μνζράην, 18346 

       Σειέθσλν : 210 4802202 

 FAX : 210 4802209 

        ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ   

                   ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

  

Αζήλα,  12 / 11 / 2015 

Αξηζ. Πξση:  ΓΔΑΦ  Α  1148240  ΔΞ 2015 

 

ΠΡΟ:  Ωο Π.Γ. 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες ζτεηικά με ηην εκκαθάριζη ηων δηλώζεων θορολογίας 

ειζοδήμαηος θορολογικού έηοσς 2014 για ηα άηομα με αναπηρία 

 

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ππεξεζίεο καο, 

αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ κε αλαπεξία, ζαο επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: 

 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4172/2013, 

απαιιάζζνληαη από ην θόξν νη κηζζνί, νη ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ 

ρνξεγνύληαη ζε άηνκα κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ νγδόληα ηνηο εθαηό (80%). 

    Με ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΠΟΛ. 1088/2015 Απόθαζεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΟΛ. 1132/2015 Απόθαζε, 

θαζνξίζηεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδνληαη από ηνπο 

θνξνινγνύκελνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο θαη ηελ παξνρή ηεο σο άλσ 

θνξνινγηθήο απαιιαγήο. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο δε δηαζέηεη 
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γλσκάηεπζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο από ΚΔ.Π.Α., Α..Τ.Δ., Α.Ν.Τ.Δ., Α.Α.Τ.Δ., Α.Τ.Δ. 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, θαζώο θαη από Ννκαξρία, 

κπνξεί, αλ ιακβάλεη ζύληαμε από αζθαιηζηηθό θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, επεηδή έρεη 

αλαπεξία ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80%, λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ή απόθαζε 

ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ θνξέα, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη, θαηόπηλ 

ηαηξηθήο θξίζεο από ηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή, ζπληαμηνδνηήζεθε κε πνζνζηό 

αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 80% θαζώο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα 

δηαξθέζεη ε αλαπεξία απηή. 

   ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο γηα 

ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο απαιιαγήο πξνζθνκίζεη απόθαζε από 

αζθαιηζηηθό θνξέα, κε ηελ νπνία παραηείνεηαι ε ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ αλαπεξίαο γηα 

ρξόλν αόξηζην, ηόηε ε ελ ιόγσ απόθαζε κπνξεί λα γίλεη δεθηή κόλν εθόζνλ ε 

πηζηνπνηνύκελε από ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή αλαπεξία είλαη ζε ηζρύ ην θνξνινγηθό 

έηνο ζην νπνίν απνθηώληαη ηα εηζνδήκαηα. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ αλαγξάθεηαη ε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο αλαπεξίαο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ. θαη ε 

ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, από ηελ νπνία 

βεβαηώλεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο. 

   Τπελζπκίδεηαη όηη εθόζνλ έρεη εθδνζεί γλσκάηεπζε αλαπεξίαο από ΚΔ.Π.Α. ή Α..Τ.Δ. 

θ.ιπ., ηόηε ιακβάλνληαη ππόςε νη γλσκαηεύζεηο απηέο θαη όρη νη βεβαηώζεηο ή απνθάζεηο 

ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ θνξέσλ. 

 

2. Πεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

ΠΟΛ. 1088/2015 & ΠΟΛ. 1132/2015 απνθάζεηο, ζηηο νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί ηα 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη: 

Α. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο από κία γλσκαηεύζεηο 

αλαπεξίαο, ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθώλ θνξέσλ, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί από ηηο 

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ ΚΔ.Π.Α., Α..Τ.Δ., Α.Τ.Δ. ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, Α.Ν.Τ.Δ., Α.Α.Τ.Δ. ή ηεο Ννκαξρίαο θαη ηζρύνπλ παξάιιεια γηα 

ην ίδην θνξνινγηθό έηνο, πηζηνπνηώληαο δηαθνξεηηθά πνζνζηά αλαπεξίαο, ηόηε γίλεηαη 

δεθηό όηη ιακβάλεηαη ππόςε ε ηειεπηαία εθδνζείζα γλσκάηεπζε. 

Β. Καηόπηλ εξσηήκαηνο πνπ ππέβαιε ε ππεξεζία καο ζηελ Α.Τ.Δ. ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηνπ ρνξεγνύκελνπ πνζνζηνύ 

αλαπεξίαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, όηαλ απηό δελ αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζώκα ηεο 

γλσκάηεπζεο πνπ πξνζθνκίδνπλ ζηηο Γ.Ο.Τ., ε Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, κε ην αξηζ. 1917/15/1739314/28.09.2015 έγγξαθν, καο δηεπθξίληζε ηα εμήο: 
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- ε πεξίπησζε κεηάηαμεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ ζηελ θαηάζηαζε ηεο Μονίμος Διαθεζιμόηηηαρ, 

ζύκθσλα κε ην Ν.Γ. 330/1947(Α-84), ν αζηπλνκηθόο παξαπέκπεηαη ελώπηνλ ηηο ΑΤΔ, 

θαηόπηλ δηαηαγήο ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκηθνύ Πξνζσπηθνύ/Α.Δ.Α.. Δμεηάδεηαη από ηελ 

Δπηηξνπή θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 148/1992(Α-72), εθόζνλ θξηζεί όηη 

πάζρεη από πάζεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο «νξηζηηθή θαη αλεπίδεθηε ζεξαπείαο», ην 

πνζνζηό αλαπεξίαο πνπ ηνπ ρνξεγείηαη ηζρύεη εθόξνπ δσήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

αθνινπζεί ε επαλεμέηαζή ηνπ γηα ηειηθή θξίζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 3007/1954(Α-217) από ηελ Αλαζεσξεηηθή Τγεηνλνκηθή 

Δπηηξνπή, θαηόπηλ εθ λένπ δηαηαγήο ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκηθνύ Πξνζσπηθνύ/Α.Δ.Α., εληόο 

ηξηκήλνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο από ηε ρξνλνινγία δεκνζηεύζεσο ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο κε ηελ νπνία ηέζεθε ζηελ σο άλσ θαηάζηαζε. 

-ε πεξίπησζε διενέπγειαρ ζςνηαξιοδοηικήρ ανάκπιζηρ, πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε 

γλσκάηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 51 § 3 ηνπ Π.Γ. 169/2007 (Α-210),ν 

Αζηπλνκηθόο παξαπέκπεηαη ελώπηνλ ηεο Αλσηάηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηόπηλ 

δηαηαγήο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ/Α.Δ.Α., πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε γλσκάηεπζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 51 § 3 ηνπ Π.Γ. 169/2007 (Α-210). Μεηά ηελ έθδνζε 

γλσκάηεπζεο από ηελ Δπηηξνπή, αθνινπζεί ε έθδνζε νξηζηηθήο γλσκάηεπζεο από ηελ 

Α..Τ.Δ., ε νπνία ηειηθά δηαβηβάδεηαη ζην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηηο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηειηθώο απνθαίλνπζα όζνλ αθνξά ζην 

πνζνζηό αλαπεξίαο ησλ Αζηπλνκηθώλ, είλαη ε Α..Τ.Δ.. 

 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη 

όηη απαιιάζζεηαη από ην θόξν ε ζύληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε αλάπεξνπο πνιέκνπ θαη 

ζε ζύκαηα ή νηθνγέλεηεο ζπκάησλ πνιέκνπ, θαζώο θαη ζε αλάπεξνπο  εηξεληθήο πεξηόδνπ, 

ζηξαηησηηθνύο γεληθά, πνπ ππέζηεζαλ βιάβε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο ή ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

   Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πξόζσπα απηά, ιόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηάο ηνπο βάζεη ηεο 

νπνίαο ιακβάλνπλ ηα ελ ιόγσ εηζνδήκαηα, εκπίπηνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο β’ 

ή γ’ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4172/2013 θαη σο εθ ηνύηνπ, δηθαηνύληαη θαη ηελ πξόζζεηε 

κείσζε θόξνπ ηνπ πνζνύ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξώ. 

   Δπνκέλσο, ζε ζπλέρεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 9 ηεο ΠΟΛ. 

1088/2015 δηαηαγήο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο κείσζεο θόξνπ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξώ 

γίλεηαη δεθηή θαη ε βεβαίσζε ζπληάμεσλ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γεληθνύ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη ιακβάλνπλ ηε ζύληαμε ηεο πεξ. γ’ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4172/2013, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ 

ακνηβώλ πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ θόξνπ. εκεησηένλ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηηο 

βεβαηώζεηο απηέο αλαγξάθεηαη, αληί ηεο σο άλσ δηάηαμεο, ε αληίζηνηρε δηάηαμε ηεο πεξ. α’ 
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ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2238/94 πνπ ίζρπε γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ 

κέρξη ηε ρξήζε 2013, απηέο γίλνληαη εμίζνπ δεθηέο, θαζόζνλ ελεκεξσζήθακε όηη, εθ 

παξαδξνκήο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνεγνύκελε ζε ηζρύ δηάηαμε. 

 

          Ακριβές ανηίγραθο                            Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                     Ο Προϊζηάμενος                                            ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

       ηοσ Ασηοηελούς Σμήμαηος Διοίκηζης                       ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑ 

 

  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 
Ι.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

3. Παλειιήληνο ύιινγνο Παξαπιεγηθώλ, Όζσλνο ηαζάηνπ 37-39, 11145, Αζήλα 

4. Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία, Δι. Βεληδέινπ 236, 163 41, Ηιηνύπνιε 

5. Δζληθή Γεληθή πλνκνζπνλδία Αλαπήξσλ & Θπκάησλ Πνιέκνπ Διιάδνο, Πηλδάξνπ 6, Αζήλα, Σ.Κ. 10671 

6. Έλσζε Αλαπήξσλ-Θπκάησλ ηξαηησηηθώλ Τπαμησκαηηθώλ-Οπιηηώλ ηξαηνύ Ξεξάο-Αέξνο-Θαιάζζεο 

Θεζ/θεο, Βαζ. Ηξαθιείνπ 26, Σ.Κ. 54624 

7. Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, Γεληθή Γ/λζε Μηζζώλ θαη πληάμεσλ, Κάληγγνο 29, 10682, Αζήλα 

8. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, Αγ. Κσλζηαληίλνπ 8, 102 41, Αζήλα 

9. ΟΓΑ – Παηεζίσλ 30 θαη Καπνδηζηξίνπ, 101 70, Αζήλα 

10. ΟΑΔΔ, Αθαδεκίαο 22, 106 71, Αζήλα 

11. ΔΣΑΑ, Μάξλε 22, 104 33, Αζήλα 

12. ΣΑΤΣΔΚΩ, Παηεζίσλ 54, 106 82, Αζήλα 

13. ΝΑΣ, Δζληθήο Αληίζηαζεο 1, 185 31, Πεηξαηάο 

14. Γεληθή Γξακκαηεία Πξόλνηαο, νισκνύ 60 θαη Παηεζίσλ, 104 32, Αζήλα 

 

ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Αλαπι. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

3. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΓΓΓΔ 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ 

6. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

7. Γξαθείν θ. Γ/ληή Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Α’ (2) – Φάθ. Σεθκεξίσζεο 
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