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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1229
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς
διαβίωσης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν,
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 33, σύμφωνα
με το οποίο ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει
απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ΄
εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, του
άρθρου 37, σύμφωνα με το οποίο ο τύπος των πράξεων
προσδιορισμού του φόρου καθορίζεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα, υπογράφονται από τον Γενικό
Γραμματέα ή άλλον ειδικά οριζόμενο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης και κοινοποιούνται στο πρόσωπο
στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου της παρ. 3 του
άρθρου 41, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος
καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου στον
φορολογούμενο, του άρθρου 62 και του άρθρου 63.
2. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 και του άρθρου 31 του
ν. 3986/2011, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α΄18),
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3522/2006 (Α΄276).
6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94)
και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως
ισχύουν.
7. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
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γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016
και την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Α.Α.ΔΕ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία
5294 ΕΞ 17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), (Β΄ 968), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017
απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
(Β΄2743), όπως ισχύει.
10. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
από φυσικά πρόσωπα, τα οποία απέκτησαν εισόδημα
στο έτος αυτό και για το οποίο υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Για το φορολογικό έτος 2014 στις περιπτώσεις που
φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, παρά την υποχρέωσή τους να υποβάλουν φορολογική δήλωση εντός του
2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 67 του
ν. 4172/2013, δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει:
α) φορολογητέα ύλη για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης,
β) ποσό φόρου προς καταβολή και
γ) ότι το ποσό προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.
Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29
ν. 3986/2011, το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31
του ν. 3986/2011 και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
(άρθρο 44 του ν. 4111/2013) στα φυσικά πρόσωπα, κατά
περίπτωση.
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Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου
συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη
σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του
φόρου.
2. Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία
που λαμβάνονται μεταξύ άλλων από:
α) τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή
συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
για το φορολογικό έτος 2014 και
β) από διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32
ν. 4172/2013, τα οποία αποστέλλονται ετησίως δυνάμει
της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 απόφασης ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του φορολογικού έτους
2014 υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στη
δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 ή προέρχονται
από ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη
στην ΑΑΔΕ, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς
διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας και εν γένει από κάθε διαθέσιμη πληροφορία από
τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση, με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013, η οποία
εξυπηρετεί την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων, των παρακρατούμενων φόρων ή των
δαπανών.
3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου
προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Στην εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο
προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του
φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη
της μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τον κατ΄ εκτίμηση
προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Τα
στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
4. Επί του ποσού του φόρου που προσδιορίζεται με
την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου δεν
υπολογίζονται πρόστιμα του ν. 4174/2013, υπολογίζεται
όμως ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013. Ως αφετηρία υπολογισμού του τόκου λαμβάνεται η λήξη της
προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά
καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει
από την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού.
5. Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται με βάση τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 5 του ΚΦΔ. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην
προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του
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δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα
να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική
ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό
έτος 2014 δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση
αυτή, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύει
να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση την υποβληθείσα
δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά και βεβαιώνονται
οι οφειλές που προσδιορίζονται με την πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου. Στην περίπτωση που με βάση τη
δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό
οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το
δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του φορολογούμενου με
την ως άνω διαδικασία λήγει την 31/12/2020 (λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής) και επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 4174/2013 περί εκπρόθεσμης δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη διοικητικού ή τυχόν διορθωτικού
προσδιορισμού δύναται να εκδίδεται και να κοινοποιείται
έως την 31.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄
της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013. Για τον υπολογισμό των τόκων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 δεν
υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από
την υποβολή της δήλωσης μέχρι την έκδοση της πράξης
διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
7. Η δήλωση του φορολογούμενου με τα συνοδευτικά
έγγραφα υποβάλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan)
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεσή της
και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που
προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της
υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής
του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα, που
αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα
του φορολογουμένου, αποτελεί γι΄ αυτόν αποδεικτικό
υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
8. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέγει την
αποστολή αίτησης με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην
οποία δημοσιοποιείται ο κατάλογος των διευθύνσεων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών
της ΑΑΔΕ για την αποστολή μηνυμάτων (https://www.
aade.gr/menoy/aade/epikoinonia).
9. Ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του
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οφειλόμενου με βάση την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής, εκτός αν υποβάλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, οπότε και εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην παρ. 6 της παρούσας.
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10. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του
φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 63 ΚΦΔ.

ȵȻȴɃɅɃȻȸɇȸ ɅȿȸɆɏɀȸɇ ɌɃɆɃɉ

ȸ "Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ Ƀʔɸɿʄɼʎ" (Ɉ.Ƀ.) ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ʉʔɸɿʄɼ ʅɹʖʌɿ
ʏɻʆ ɸʇʊʔʄɻʍɼ ʏɻʎ. ɀʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ʋʄɻʌʙʆɸʏɸ ʅɹʌʉʎ ɼ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ɲʐʏɼʎ, ʃɳʆʉʆʏɲʎ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ʏʌʊʋʘʆ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʋʉʐ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʉɿ ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɸʎ ʅɸ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ
ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ȵȿ.ɈȰ. Ɉɲ 9 ʋʌʙʏɲ ʗɻʔʀɲ
ʏɻʎ Ɉ.Ƀ. ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏʉʆ Ȱ.Ɍ.ɀ. ʍɲʎ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ
ʄɲɽʙʆ, ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ʆɲ ɸʄɹɶʖɸʏɸ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʋʄɻʌʘʅɼʎ
ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆɸʏɸ ɲʋʊ ʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ɼ ʏɲ ȵȿ.ɈȰ., ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ɲʆɲɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʉʌɽɼʎ Ɉ.Ƀ.

Ʌʌʉʍʉʖɼ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȶʃɷʉʍɻʎ:

ɈȰɉɈɃɈȸɈȰ ɃɌȵȻȿȸɇ:

ɇɉɁɃȿȻȾɃ ɅɃɇɃ
ɃɌȵȻȿȸɇ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɃɌȵȻȿȸɇ:
Ɉʑʋʉʎ Ʌʄɻʌʘʅɼʎ:
ȴ.Ƀ.ɉ.:
ȵʀɷʉʎ Ɍʊʌʉʐ:
Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃʊ ȶʏʉʎ:

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɃɌȵȻȿȵɈȸ:
Ȱ.Ɍ.ɀ.:
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ:

ȵ

ɇɻʅɸʀʘʍɻ:
1. ȵɳʆ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɲʐʏɼʎ , ʉ
ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʅɸʆʉʎ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ɷɼʄʘʍɻ ʔʊʌʉʐ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ, ɻ
ʋʌɳʇɻ ʋɲʑɸɿ ʆɲ ɿʍʖʑɸɿ ɲʐʏʉɷɿʃɲʀʘʎ.
2. Ƀ ʔʊʌʉʎ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʔɳʋɲʇ ɸʆʏʊʎ 30 ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ.
3. ȵʆʏʊʎ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ
ʋʌɳʇɻʎ ʐʋɳʌʖɸɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɸʆɷɿʃʉʔɲʆʉʑʎ
ʋʌʉʍʔʐɶɼʎ ʍʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ȵʋʀʄʐʍɻʎ ȴɿɲʔʉʌʙʆ.
4.
ȵʋʀ ʏʉʐ ʋʉʍʉʑ ʏɻʎ ʉʔɸɿʄɼʎ ɽɲ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʃɲɿ ʏʊʃʉɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɲʌɽ. 53 ʆ.
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ȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ ɅɃɉ
ȰɁɈȻɇɈɃȻɍɃɉɁ ɇɈɃɉɇ
ȾɏȴȻȾɃɉɇ ɈɃɉ ȵɁɈɉɅɃɉ
ȵ1 Ɉȸɇ ȴȸȿɏɇȸɇ
ɌɃɆɃȿɃȳȻȰɇ

ɲʌɿɽ. ʖʌɻʅ.
ʃɲʏɲʄ.
ɲʌɿɽ. ɸɿɷ/ʍɻʎ ʋʌɳʇɻʎ

ɲʌ. ʔʉʌʉʄ. ʅɻʏʌʙʉʐ

3. ȿɃȻɅȰ ɇɉɀȲȵȲȰȻɃɉɀȵɁȰ ɅɃɇȰ

ɉʋʊʖʌɸʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉʐ

ɇʐɺʑɶʉʐ/ɀ.ɇ.ɇ.

ɇʐɺʑɶʉʐ/ɀ.ɇ.ɇ.

5. ɌɃɆɃɇ ɅɃɉ ɅȰɆȰȾɆȰɈȸȺȸȾȵ
ɅɆɃȾȰɈȰȲɃȿȸ ɅɆɃȸȳ. ȶɈɃɉɇ
ȰɅɄ ɀȻɇȺɏɈȸ ȵɆȳȰɇȻȰ- ɇɉɁɈȰɂȵȻɇ
ȰɅɄ ɈɃȾɃɉɇ - ɀȵɆȻɇɀȰɈȰ- ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ
ȰɅɄ ȵɅȻɍȵȻɆȸɀȰɈȻȾȸ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ

4. ȵȾɅɈɏɇȵȻɇ-ɀȵȻɏɇȵȻɇ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
Ƀ ȴȻɃȻȾȸɈȸɇ Ɉȸɇ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.
ȳȵɏɆȳȻɃɇ ɅȻɈɇȻȿȸɇ

ɉʋʊʖʌɸʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉʐ

ɅɃɇɃ ɅȿȸɆɏɀȸɇ

ɇʐɺʑɶʉʐ/ɀ.ɇ.ɇ.

ɇʐɺʑɶʉʐ/ɀ.ɇ.ɇ.

ɇɉɁɃȿȻȾȰ ɅɃɇȰ

ɇʑɺʐɶʉʎ/ɀ.ɇ.ɇ.

ɇʑɺʐɶʉʎ/ɀ.ɇ.ɇ.
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ɌɃɆɃɇ ɅɃɉ ȰɁȰȿɃȳȵȻ

2.ɌɃɆɃɇ: ȾȿȻɀȰȾȰɇ
ɌɃɆɃɇ ȾȿȻɀȰȾȰɇ ȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ
ɀȵȻɏɇȵȻɇ ȰɅɄ ɈɃ ɌɃɆɃ

ȴ. ȰɁȰȿɉɇȸ ȵȻɇɃȴȸɀȰɈɏɁ, ȵȾɅɈɏɇȵɏɁ ȰɅɄ ɈɃ ȵȻɇɃȴȸɀȰ, ɀȵȻɏɇȵɏɁ ɌɃɆɏɁ…, ȾɈȿ.
1. ɇɉɁɃȿȻȾɃ ȵȻɇɃȴȸɀȰ
ɉʋʊʖʌɸʉʐ
ɇʐɺʑɶʉʐ/ɀ.ɇ.ɇ.

ȴȻȰɌɃɆȰ ɇɉɀɎȸɌȻɇɀɃɉ

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)

(-)

ɈȵȿɃɇ ȵɅȻɈ/ɈɃɇ ɌɃɆɃɇ ɅɃȿɉɈ. ȴȻȰȲ.

(-)

ȵȻȴ. ȵȻɇɌ. Ȱȿȿ/ȳȳɉȸɇ

ɉʋʊʖʌɸʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉʎ

(-)

ɇɉɁɃȿȰ Ɍ.ȵ.

ɅɃɇɃ ȵȴɆȰɇ
ɅɃɇɃ ɉɅɃȾȰɈȰɇɈȸɀȰɈɏɁ

ɇɉɁɃȿȻȾɃ ȵȻɇɃȴȸɀȰ
ɈȵȾɀȰɆɈɃ ȵȻɇɃȴȸɀȰ
ȵȻɇɃȴȸɀȰ ȵɅȻȲɃȿȸɇ ȵȻɇɌɃɆȰɇ
ɇɉNɈȵȿȵɇɈȸɇ ȵȻɇɌɃɆȰɇ
ɅɃɇɃ ȵȻɇɌɃɆȰɇ
ȵȻɇɌɃɆȰ ɅɃɉ ɅȰɆȰȾɆȰɈȸȺȸȾȵ
ȳ3. ɈȵȿɃɇ ȵɅȻɈȸȴȵɉɀȰɈɃɇ

ȳ2. ȵȾȾ.ȵȻȴ. ȵȻɇɌɃɆȰ Ȱȿȿȸȿȵȳȳɉȸɇ
ɇɉɁɃȿȻȾɃ ȵȾɈȻɀɏɀȵɁɃ ȵȻɇɃȴȸɀȰ
ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɀȵɁȰ ȵɅȻɍȵȻɆ. ȴɆȰɇɈ.
ȰɉɈɃɈȵȿȸ ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɀȵɁȰ … ȾɈȿ.
ɌɃɆ. ȰɉɈɃɈ. ɌɃɆ/ɁɏɁ ɅɃɇɏɁ

(+)

ɇɉɀȲ/ɁȰ ɅɃɇȰ

ɇʑɺʐɶʉʎ/ɀ.ɇ.ɇ.

(-)

ɅɆɃȾȰɈ. ɌɃɆɃɉ

ɌɃɆɃɇ 10%

ɉʋʊʖʌɸʉʎ

ɌɃɆɃɇ 5%

ɲʌ. ʋʌɳʇɻʎ

ɅɆȰɂȸ ȵȾɈȻɀɏɀȵɁɃɉ ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɉ ɌɃɆɃɉ ȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ ɌɉɇȻȾɏɁ ɅɆɃɇɏɅɏɁ (ɲʌɽ. 33 ʆ. 4174/2013 ȾɌȴ) ɇȵȿ. 1/2

Ȳ. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɀȵɁɃɉ

(+)

(+)

ɌɃɆɃɇ ȾȿȻɀȰȾȰɇ
ɀȵȻɏɇȵȻɇ ȰɅɃ ɈɃ ɌɃɆɃ
ɌɃɆɃɇ ɅɃɉ ȰɁȰȿɃȳȵȻ ȾɈȿ.
ɌɃɆɃɇ ɅɃɉ ɅȰɆȰȾɆȰɈȸȺȸȾȵ ȾɈȿ
ɀȵȻɏɇȸ ȵɅȻɇɈɆɃɌȸɇ ɌɃɆɃɉ
ȾɉɆȻɃɇ ɌɃɆɃɇ (+/-)
ȳ4. ɌɃɆɃɇ ɅɃȿɉɈȵȿɃɉɇ ȴȻȰȲȻɏɇȸɇ
ɈȵȾɀ.
ɈȵȾɀ. ȴȰɅȰɁȸ 10%
ȴȰɅȰɁȸ 5%
ɉɅɃɍɆȵɃɉ
ɇɉȷɉȳɃɉ / ɀ.ɇ.ɇ.
ȳ. ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸ
ȾɉɆȻɃɇ ɌɃɆɃɇ
ɅɃɇȰ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɇɉȷɉȳɃɉ/ɀ.ɇ.ɇ.:
ȳ1. ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸ ɌɃɆɃɉ ȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ
ɇɉɁɃȿȻȾɃ ȵȾɈȻɀɏɀȵɁɃ ȵȻɇɃȴȸɀȰ
ɅɆɃɇɈ. ȴȻȰɌɃɆȰ ȰɁɈȻȾ. ȴȰɅȰɁɏɁ
ȵȾɅɈɏɇȵȻɇ ȵȻɇɃȴ-ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɀȵɁȰ
ɌɃɆɃȿɃȳȸɈȵɃ ȵȻɇɃȴȸɀȰ

ɌɃɆ. ȵɈɃɇ

ȴȸɀɃɇȻȰ ɃȻȾɃɁ. ɉɅȸɆ. (ȴ.Ƀ.ɉ.)

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
Ʌ
ȰɁȵɂȰɆɈȸɈȸ ȰɆɍȸ ȴȸɀɃɇȻɏɁ ȵɇɃȴɏɁ
Ȱ. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɉɅȸɆȵɇȻȰɇ

ɇɉȷɉȳɃɉ ɉɅɃɍɆȵɃ
ɀ.ɇ.ɇ. ɉ

www.aade.gr
ɉɅɃɍɆȵɃɇ

ɇɉɁ
ɃȿȰ
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ɇȸɀȵȻɃ ȰɅɃɈɉɅɏɇȸɇ ɈɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ȾȰȻ ɈɏɁ ɅȿȸɆɃɌɃɆȻɏɁ

ȳȵɏɆȳȻɃɇ ɅȻɈɇȻȿȸɇ

Ƀ ȴȻɃȻȾȸɈȸɇ Ɉȸɇ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

Ɉɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ɻ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ, ʄɼʔɽɻʃɲʆ ʐʋʊʗɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹɲʎ ʑʄɻʎ ʃɲɿ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʐʆ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɼ ʍɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ 3 ʃɲɿ 67 ʏʉʐ ʆ. 4172/2013,
ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2014.

ɅɆȰɂȸ ȵȾɈȻɀɏɀȵɁɃɉ ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɉ ɌɃɆɃɉ ȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ ɌɉɇȻȾɏɁ ɅɆɃɇɏɅɏɁ (ɲʌɽ. 33 ʆ. 4174/2013 ȾɌȴ) ɇȵȿ. 2/2

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02046842310200008*

