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Θέμα: Δκκαθάριζη ηροποποιηηικών δηλώζεων Φόροσ Διζοδήμαηος Φσζικών 

Προζώπων και Δνιαίοσ Φόροσ Ιδιοκηηζίας Ακινήηων    

  

 Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 19 θαη 34 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (λ.4174/2013 

ΦΕΚ 170 Α΄) ν θνξνινγνύκελνο πνπ δηαπηζηώλεη όηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε πεξηέρεη ιάζνο ή 

παξάιεηςε, ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, θαηαβάιινληαο ηελ επί πιένλ δηαθνξά θόξνπ ή 

δηθαηνύκελνο επηζηξνθή ηνπ ππεξβάιινληνο θόξνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα. Σπλεπώο, 

νη ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη εληαίνπ θόξνπ ηδηνθηεζίαο 

αθηλήησλ θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπο ζα αληηκεησπίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ 

δηαδηθαζίεο: 

 

Γηλώζεις Φόροσ Διζοδήμαηος Φσζικών Προζώπων 

 

1. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη μηδενικό θαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη πνζό γηα θαηαβνιή, ηόηε βεβαηώλεηαη ην νθεηιόκελν πνζό 

θαη θαηαβάιιεηαη απηό ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθώλ 

πξνζώπσλ. 

2. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη μηδενικό θαη κε ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη πνζό πξνο επηζηξνθή, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη κε 

Αηνκηθό Φύιιν Έθπησζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4174/2013.  

3. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη πιζηωηικό θαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ απνηειέζκαηνο ή κεδεληθό 

απνηέιεζκα ηόηε βεβαηώλεηαη ε δηαθνξά σο αρξεώζηεηα εηζπξαρζέλ πνζό θαη θαηαβάιιεηαη απηό 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

4. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη πιζηωηικό θαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη αύμεζε ηνπ πηζησηηθνύ απνηειέζκαηνο ηόηε ε επηπιένλ 

δηαθνξά επηζηξέθεηαη κε  Αηνκηθό Φύιιν Έθπησζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

Ν. 4174/2013. 

5. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη πιζηωηικό θαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη απνηέιεζκα ρξεσζηηθό, ηόηε βεβαηώλεηαη ην πνζό πνπ 
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αθνξά ζην πηζησηηθό απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο δήισζεο σο αρξεώζηεηα εηζπξαρζέλ θαζώο θαη ην 

νθεηιόκελν πνζό βάζεη ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαη θαηαβάιινληαη απηά ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

6. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη χρεωζηικό θαη θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη αύμεζε ηνπ ρξεσζηηθνύ απνηειέζκαηνο, ηόηε 

βεβαηώλεηαη ε επηπιένλ δηαθνξά θαη θαηαβάιινληαη ηα νθεηιόκελα πνζά ηεο αξρηθήο θαη ηεο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

7. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη χρεωζηικό θαη θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη κείσζε ηνπ ρξεσζηηθνύ απνηειέζκαηνο ή 

κεδεληθό απνηέιεζκα, ηόηε κεηώλεηαη κε Αηνκηθό Φύιιν Έθπησζεο ε αξρηθή βεβαίσζε θαηά ην 

πνζό ηεο δηαθνξάο, (αξρηθά νθεηιόκελν πνζό-ηειηθά νθεηιόκελν πνζό) θαη θαηαβάιιεηαη ην 

ελαπνκέλνλ ππόινηπν απηήο ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή βεβαίσζε.  

8. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη χρεωζηικό θαη θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη πηζησηηθό απνηέιεζκα, ηόηε κεδελίδεηαη κε 

Αηνκηθό Φύιιν Έθπησζεο ε αξρηθή βεβαίσζε θαη ην πξνο επηζηξνθή, βάζεη ηεο ηξνπνπνηεηηθήο 

δήισζεο πνζό, επηζηξέθεηαη κε Αηνκηθό Φύιιν Έθπησζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

42 ηνπ Ν. 4174/2013.  

  

 

Δνιαίος Φόρος Ιδιοκηηζίας Ακινήηων 

 

1. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη μηδενικό θαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη πνζό γηα θαηαβνιή, βεβαηώλεηαη ην νθεηιόκελν πνζό θαη 

θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηνλ Εληαίν Φόξν Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ. 

2. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη χρεωζηικό θαη θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη αύμεζε ηνπ ρξεσζηηθνύ απνηειέζκαηνο, 

βεβαηώλεηαη ε επηπιένλ δηαθνξά θαη θαηαβάιινληαη ηα νθεηιόκελα πνζά ηεο αξρηθήο θαη ηεο 

ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηνλ Εληαίν Φόξν Ιδηνθηεζίαο 

Αθηλήησλ. 

3. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο είλαη χρεωζηικό θαη θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο πξνθύςεη κείσζε ηνπ ρξεσζηηθνύ απνηειέζκαηνο ή 

κεδεληθό απνηέιεζκα, κεηώλεηαη, κε Αηνκηθό Φύιιν Έθπησζεο, ε αξρηθή βεβαίσζε θαηά ην πνζό 

ηεο δηαθνξάο (αξρηθά νθεηιόκελν πνζό-ηειηθά νθεηιόκελν πνζό) θαη θαηαβάιιεηαη ην ελαπνκέλνλ 

ππόινηπν απηήο, ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή βεβαίσζε. Δειαδή παξακέλεη ν αξηζκόο ησλ αξρηθώλ 

δόζεσλ θαη κεηώλεηαη αλαινγηθά ην πνζό ηεο θάζε κίαο εμ απηώλ. 

 

 Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα θάζε επόκελε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ιακβάλνληαο ππόςε ην 

απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνηεηηθήο . 

 

 

          ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                            ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΣΖΑΚΗ 
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