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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 
 
 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ  
     ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄, Β΄, Γ΄ 
     Σειέθσλν     : 210 3375204 
2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
      ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ 
      Σειέθσλν     : 2103375-456, -149 
3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΔΜΜΔΖ     
     ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
     ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄, Β΄ 
     Σειέθσλν     : 210 3375350 
4. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ & ΠΔΡΗΟΤΗΟΛΟΓΗΟΤ 
     ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄, Β΄ 
     Σειέθσλν     : 210 3375878-880, 872-875 
5.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ 
     ΣΜΖΜΑ Α’ 
     Σειέθσλν: 210 3636059 
      
     Σαρ. Γ/λζε    : Καξ. εξβίαο 8 
     Σαρ. Κσδ.     : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
     FAX              : 210 – 3375354 
   

 
 
 
 
 
 
ΑΓΑ: 
ΦΔΚ: 2556 Β’/24-7-2017 
 
Αζήλα,  20   Ηνπιίνπ 2017 
 
       ΠΟΛ. 1110 
 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 
 
ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο 
 

Θέκα: α) Ρύζκηζε νθεηιώλ βάζεη δειώζεωλ πνπ ππνβάιινληαη ζύκθωλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Πέκπηνπ Μέξνπο «Οηθεηνζειήο 

Απνθάιπψε Φνξνινγεηέαο Ύιεο Παξειζόληωλ Δηώλ» (άξζξα 57-61) ηνπ 

λ. 4446/2016 (Α΄240), θαη β) ξύζκηζε δεηεκάηωλ κε θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο 

ή απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 - 61 ηνπ λ. 4446/2016 (Α’ 240) θαη εηδηθφηεξα ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 61, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν  
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Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ λα ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο δειψζεσλ θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ απηψλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4174/2013 (Α’ 170) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997 (Α΄ 79) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ» ηνπ Μέξνπο Πξψηνπ ηνπ λ. 4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 94) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 1, 2, 

13, 14, 17 θαη 41, φπσο ηζρχνπλ.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ πξψηνπ 

άξζξνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α’ 222), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, 

φπσο ηζρχνπλ. 

6. Σελ αξηζ. 1/20.01.2016 (ΦΔΚ 18/Τ.Ο.Γ.Γ./20.01.2016) πξάμε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, φπσο 

ηζρχνπλ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4174/2013 θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 απηνχ, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο θαη λα αλαζέηεη θαζήθνληά ηνπ 

ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 

β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, φπσο ηζρχνπλ. 

8. Σελ αξηζ. Γ6Α 1036682 ΔΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 θαη 558) απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ζέκα 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», φπσο 

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

λ. 4389/2016, φπσο ηζρχνπλ. 
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9. Σελ ΠΟΛ. 1006/2017 (Β΄43) απφθαζε Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4174/2013, κε ηηο νπνίεο 

εμνπζηνδνηείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ λα νξίδεη ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4174/2013 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, φπσο 

ηζρχνπλ. 

11. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 

   Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Άξζξν 1 

Ρύζκηζε νθεηιώλ βάζεη δειώζεωλ πνπ ππνβάιινληαη ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Πέκπηνπ Μέξνπο «Οηθεηνζειήο 

Απνθάιπψε Φνξνινγεηέαο Ύιεο Παξειζόληωλ Δηώλ» (άξζξα 57-61) ηνπ 

λ. 4446/2016 

 

Ο θνξνινγνχκελνο, ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο λα εμνθιήζεη 

εκπξφζεζκα, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηηο νθεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ  βάζεη δειψζεσλ 

πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο σλ άξζξσλ 57 έσο 61 ηνπ λ. 

4446/2016 δχλαηαη λα ηηο ππαγάγεη, απηέο ή ην ηπρφλ ππφινηπφ ηνπο, θαη 

πάλησο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο, ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΓ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ησλ νθεηιψλ απηψλ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 

43 ηνπ ΚΦΓ, πθίζηαληαη θαη ινηπέο βεβαησκέλεο νθεηιέο πνπ ππνρξεσηηθά 

ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΓ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη 

θαηφπηλ επηινγήο ηνπ λα ξπζκίζεη κφλν ηηο νθεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ δπλάκεη 

δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο 61 ηνπ λ. 

4446/2016. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΓ θαη ζηελ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ 

ΠΟΛ 1277/2013.    
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Άξζξν 2 

Ρύζκηζε δεηεκάηωλ κε θαηαβνιήο νθεηιήο ή απώιεηαο ξύζκηζεο γηα 

δειώζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 57 

έωο θαη 60 ηνπ λ. 4446/2016 

  

1.ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (αξρηθψλ ή 

ηξνπνπνηεηηθψλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 60 ηνπ λ. 

4446/2016, θαη είηε: 

α) κε θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο εθάπαμ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ, είηε 

β) απψιεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο νθεηιψλ, ζηελ νπνία έρεη ππαρζεί ε 

νθεηιή θαηά ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, ν θνξνινγνχκελνο εθπίπηεη ησλ 

επλντθψλ ξπζκίζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 60 ηνπ λ. 

4446/2016. 

2. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ., ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθαλ νη σο άλσ δειψζεηο 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1  θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

απφθαζεο Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ. ΠΟΛ. 1006/2017 (Β’ 43), πξνβαίλεη ζε νίθνζελ 

εθθαζάξηζε (ζηηο πεξηπηψζεηο άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ) ή επαλεθθαζάξηζε ησλ 

δειψζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ησλ 

άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 2523/1997. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθνξάο ηνπ 

πξφζζεηνπ θφξνπ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 2523/1997 σο εκεξνκελία 

εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο πνπ ππεβιήζε θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4446/2016. Γηα ηελ 

νθεηιφκελε δηαθνξά πξφζζεηνπ θφξνπ ππνινγίδεηαη ηφθνο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ θχξηνπ 

θφξνπ, βάζεη ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 57 έσο θαη 60 ηνπ λ. 4446/2016. 

  

Άξζξν 3 

Ρύζκηζε εηδηθώλ δεηεκάηωλ κε θαηαβνιήο νθεηιήο ή απώιεηαο ξύζκηζεο 

γηα δειώζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 

ηνπ λ. 4446/2016 
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1. ε ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο είρε εθδνζεί εληνιή ειέγρνπ θαη νη 

θνξνινγνχκελνη ππέβαιαλ δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016, ν Πξντζηάκελνο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ πξνέβε ζηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4446/2016 θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ έθπησζε απφ ηηο επλντθέο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 57-60 ηνπ λ. 4446/2016, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνχλ ζηηο αθφινπζεο 

θαηά πεξίπησζε ελέξγεηεο. 

Δηδηθφηεξα:  

  α) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ρξφλν ελεκέξσζεο ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο 

γηα ηελ έθπησζε απφ ηηο επλντθέο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4446/2016 έρεη νινθιεξσζεί 

ν έιεγρνο, επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ησλ άξζξσλ 58, 58Α θαη 59 ηνπ λ. 

4174/2013 ή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015, θαηά πεξίπησζε. Σα πξφζηηκα ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2523/1997 επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ 

λ. 4472/2017. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ησλ άξζξσλ 58, 

58Α θαη 59 ηνπ λ. 4174/2013, δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε δελ 

απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θχξηνπ θφξνπ γηα ηε 

θνξνινγεηέα χιε πνπ έρεη δεισζεί κε ηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο.   Δθδίδεηαη, 

φκσο, λέα ή ζπκπιεξσκαηηθή εληνιή ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

επηβνιήο ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ κε ηελ θνηλνπνίεζε θιήζεο ηνπ άξζξνπ 62 

παξ.4 ηνπ ΚΦΓ. 

β) ε πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί εληνιή ειέγρνπ αιιά δελ έρεη νινθιεξσζεί ν 

έιεγρνο  θαη δηαπηζηψλεηαη ε κε θαηαβνιή ή απψιεηα ηεο ξχζκηζεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4446/2016, ηφηε, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο εληνιήο 

ειέγρνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ ησλ άξζξσλ 58, 

58Α θαη 59 ηνπ λ. 4174/2013 ή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015, ή ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ λ. 2523/1997 (θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1 ηνπ 

λ.4472/2017), ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4446/2016, αλεμαξηήησο ηνπ φηη γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο δελ 

επηβάιιεηαη θφξνο δπλάκεη νξηζηηθψλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ,  

γ) ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ έρεη επηιεγεί γηα έιεγρν, εθφζνλ 

ζην κέιινλ δηελεξγεζεί έιεγρνο ζα ηνπ επηβιεζνχλ θαη ηα πξφζηηκα ησλ 

άξζξσλ 58, 58Α θαη 59 ηνπ λ. 4174/2013 ή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015, ή 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2523/1997 (θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 
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παξ. 1 ηνπ λ.4472/2017) ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4446/2016, αλεμαξηήησο ηνπ φηη γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο 

δελ επηβάιιεηαη θφξνο δπλάκεη νξηζηηθψλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ.  

2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ εθπξνζέζκνπ νη 

Πξντζηάκελνη ησλ Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ δηαπηζηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ 

δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο, ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. 

ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθαλ νη σο άλσ δειψζεηο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηηο ππνβιεζείζεο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 57 θαη 58 ηνπ λ. 4446/2016 δειψζεηο, δελ δηελεξγήζεθε εμσινγηζηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ, ιφγσ απνθαηάζηαζεο ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ 

παξαβάζεσλ, ε κε θαηαβνιή ή ε απψιεηα ηεο ξχζκηζεο δελ επεξεάδεη ηνλ 

πξνζδηνξηζζέληα βάζεη ησλ σο άλσ δειψζεσλ θφξν θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηνλ 

εθ λένπ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κε εμσινγηζηηθφ ηξφπν. 

 

 

Άξζξν 4 

Άξζε επηβιεζέληωλ κέηξωλ δηαζθάιηζεο ηωλ ζπκθεξόληωλ ηνπ Γεκνζίνπ 

επί ππνβνιήο δειώζεωλ ηνπ λ.4446/2016 

 

   ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέηξα δηαζθάιηζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ ε νηθεία ησλ κέηξσλ θνξνινγηθή νθεηιή 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή Δηδηθή Έθζεζε Διέγρνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ ππνβιεζείζα δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4446/2016, ηα νξηδφκελα 

ζηελ αξηζ. ΠΟΛ.1282/2013 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., φπσο ηζρχεη, πνζνζηά ησλ 

θαηαβιεηέσλ πνζψλ γηα ηελ άξζε ησλ σο άλσ κέηξσλ, ππνινγίδνληαη επί ησλ 

πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο. 

       Σπρφλ θαηαβιεζέληα πνζά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4446/2016 ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ άξζε ησλ  

δηαζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1282/2013, φπσο ηζρχεη. 
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Άξζξν 5 

Ρύζκηζε εηδηθόηεξωλ δεηεκάηωλ γηα ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ 

 

1.ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θνξνινγνχκελνο ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη 

δειψζεηο θνξνινγηψλ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο 

θαη 60 ηνπ λ.4446/2016 θαη έρεη εθπέζεη ησλ ζρεηηθψλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ, δεηά 

ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ησλ θνξνινγηψλ απηψλ, ν πξντζηάκελνο ηεο 

Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ νη δειψζεηο ρνξεγεί ην πηζηνπνηεηηθφ κεηά ηελ 

επαλεθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, θαη 

ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ. 

2.ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θνξνινγνχκελνο έρεη ππνβάιεη δειψζεηο 

ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 59 έσο θαη 60 

ηνπ λ.4446/2016 θαη δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ ηπρφλ επηπιένλ 

πξνζδηνξηζζέληνο πξφζζεηνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ. ΠΟΛ 

1006/2017 (Β’ 43), απηφο δηαγξάθεηαη νίθνζελ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. 

 

Η Απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

  

                              Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 

                             ΑΡΥΖ ΓΖΜΟIΩΝ  ΔΟΓΩΝ 

                            ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
 
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. ΟΛΔ ΟΙ  Γ.Ο.Τ. 
2. ΟΛΔ ΟΙ Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 
3. ΚΔΝΣΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΓΑΛΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ (ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) 
4. ΚENΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 

 
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡ. ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 2, 111 48 ΓΑΛΑΣΙ 
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡ. ΠΔΙΡΑΙΑ, ΝΟΣΑΡΑ 38-40, 185 10 ΠΔΙΡΑΙΑ 
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡ. ΘΔ/ΝΙΚΗ, ΒΑ.ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 38, 546 23 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡ. ΠΑΣΡΑ, ΑΚΣΗ ΓΤΜΑΙΩΝ 18, 262 22 ΠΑΣΡΑ 
5. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΩΝ 

(ΓΙ.Π.Α.Δ.Δ.)  
 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 
1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
2. ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
3. ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
4. ΓΡΑΦΔΙΟ. ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
5. Γ/NH ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γ.Γ.Γ.Δ.  
6. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ 
7. Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ - ΣΜΗΜΑΣΑ Α', Β', Γ'. 
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