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ΑΠΟΦΑΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Έρνληαο ππ’ όςε:           

 
1. Σηο δηαηάμεηο:       
α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (ΦΔΚ170Α/26-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.                
β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο κε αξηζκό θαη εκεξνκελία πξσηνθ. Γ.ΟΡΓ.Α1036960ΔΞ2017/10-03-2017 
Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ968Β/22-03-2017) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζφδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)», όπσο αλαξηζκήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.     
γ. Σεο ΠΟΛ.1064/12-04-2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ1440Β/27-04-2017).          
2. Σελ ΠΟΛ.1069/04-03-2014 Δγθύθιην ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.         
3. Σελ κε αξηζκό θαη εκεξνκελία πξσηνθόιινπ Γ.Δ.Γ.1126366ΔΞ2016/30-08-2016 Απόθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Δ.Γ. (ΦΔΚ2759Β/01-09-2016), κε ζέκα «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο».   
4. Σελ Δ.2043/06-04-2020 Δγθύθιην ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., πξνο θνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζξνπ έθηνπ παξ. 4 ηεο από 30/03/2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ75Α/30-03-2020).     
5. Σελ κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 23/12/2019 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .............. Δλδηθνθαλή 
Πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «.......................................... ..................... .................... 
..................... ............... ...........» θαη Α.Φ.Μ.: ...................., θαηά ηεο κε αξηζκό ............/01-11-2019 
Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο 
γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018.                                     
6. Σελ σο άλσ πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο.                                               
7. Σηο απόςεηο ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο.                                                                                                     
8. Σελ Δηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο ηεο Γηεύζπλζεο 
Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο Απόθαζεο.      
      
 

Δπί ηεο από 23/12/2019 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .............. Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο 
ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «................................. ...................... .............. .................. 
.................... ...............» θαη Α.Φ.Μ.: ...................., ε νπνία αζθήζεθε εκπξνζέζκωο θαη κεηά από 
κειέηε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνλ ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ 
πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ππό θξίζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:          

 
Με ηελ κε αξηζκό ........../01-11-2019 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 

54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, 
επηβιήζεθε, ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξίαο, πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 100,00 €, γηα 
εθπξόζεζκε ππνβνιή πξώηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην ελ 
ιόγσ θνξνινγηθό έηνο, από ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο πξνέθπςε πηζηωηηθό απνηέιεζκα.              
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Η πξνζθεύγνπζα εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «......................... ............... ................. 
.................. ................. ..............» θαη Α.Φ.Μ.: ...................., κε ηελ κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 
23/12/2019 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ............. Δλδηθνθαλή Πξνζθπγή, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή 
θαη λα αθπξσζεί ε αλσηέξσ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο, 
πξνβάιινληαο ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:    
 
1.       
Η ηεθκαξηή δαπάλε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο αθηλήησλ δελ επεξεάδεη ην θνξνινγηθό απνηέιεζκα, σο 
έγηλε δεθηό θαη κε ηελ κε αξηζκό 1200/08-04-2019 απόθαζε ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ.   
 
2.             
Οη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ κε ηελ πξώηε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο 
πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018 ζπληζηνύλ δηόξζσζε ηεο ειιηπνύο νηθείαο 
αξρηθήο δήισζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1252/26-11-2018 Δγθπθιίνπ ηνπ Γηνηθεηή ηεο 
Α.Α.Γ.Δ., δεδνκέλνπ όηη δελ είρε δεισζεί, αξρηθώο, ε ηδηνρξεζηκνπνίεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ησλ 
θείκελσλ εληόο απηνύ δύν (2) βηνκεραληθώλ θηηξίσλ.  ύκθσλα δε κε ηελ ίδηα εγθύθιην, ζε 
πεξίπησζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ ή 
λνκηθώλ πξνζώπσλ ή λνκηθώλ νληνηήησλ γηα δηόξζσζε ειιηπνύο δήισζεο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη 
ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, δελ επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν ηεο πεξίπησζεο α) 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.).  Πξνο ηνύην γίλεηαη επίθιεζε ηεο κε 
αξηζκό 2540/10-09-2019 απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ.     
 
 
 

Ο δεύηεξνο πξνβαιιόκελνο ιόγνο θαη ηζρπξηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο 
ηπγράλεη βαζηκόηεηαο θαη γίλεηαη απνδεθηόο, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό πνπ αλαπηύζζεηαη 
αθνινύζσο:     
  
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 (Τπνβνιή ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ) παξ. 1 
θαη παξ. 2 εδ. πξώην ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο 
ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο»          
(ΦΔΚ167Α/23-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη        
«1. Τα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ειεθηξνληθά θαη φια ηα 
εηζνδήκαηά ηνπο ζηελ Φνξνινγηθή Δηνίθεζε.       
2. Η δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ην ηέινο ηνπ 
θνξνινγηθνχ έηνπο.».    
 
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 (Τπνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο θνξνινγηθήο 
δήιωζεο) παξ. 1 θαη 2 θαη παξ. 3 πεξ. α) θαη β) ηνπ Ν.4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ170Α/26-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 397 παξ. 2 ηνπ Ν.4512/2018 (ΦΔΚ5Α/17-01-2018) θαη 
ηζρύνπλ από ηελ 17/01/2018, νξίδεηαη όηη                                
«1. Αλ ν θνξνινγνχκελνο δηαπηζηψζεη φηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηελ Φνξνινγηθή 
Δηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή 
δήισζε.     
2. Αλ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηφηε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε επέρεη 
ζέζε αξρηθήο δήισζεο θαη ζεσξείηαη φηη θαη νη δχν, αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή, έρνπλ ππνβιεζεί 
εκπξφζεζκα.                                                             
3.  
α) Τξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ 
πξνζσξηλνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ απφ ηελ Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο.           
β) Τξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε εληνιήο ειέγρνπ ή 
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ηεο πξφζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, έρεη φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
εθπξφζεζκεο δήισζεο.».        
 

Δπεηδή, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Γ12Α 1164337 ΔΞ 2014 θαη 
εκεξνκελία 11/12/2014 εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν.4174/2013)», νξίδεηαη όηη       
«3. Επνκέλσο, ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη φηαλ γίλεηαη κεηαβνιή ζηελ 
δεινχκελε θνξνινγεηέα χιε ή δειψλεηαη λέα θνξνινγεηέα χιε ή ηξνπνπνηνχληαη ή 
ζπκπιεξψλνληαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία απφθαζε πνπ 
θαζηεξψλεη ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελφ ηεο.».   
 
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο Α.1211/28-05-2019 Απόθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ2007Β/31-05-2019), κε ζέκα «Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θνξνινγηθνύ έηνπο 2018, θπζηθώλ 
πξνζώπωλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 
Ν.4172/2013», νξίδεηαη όηη          
«2. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θνξνινγηθνχ έηνπο 2018, ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013 πνπ δελ έρνπλ 
ππνβιεζεί κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαη ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο δελ έρεη 
ιήμεη, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 29ε Ινπιίνπ 2019.».         
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο Α.1302/29-07-2019 Απόθαζεο ηνπ 
Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ3057Β/29-07-2019), κε ζέκα «Δκπξόζεζκε ππνβνιή ηωλ 
δειώζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θνξνινγηθνύ έηνπο 2018, θπζηθώλ πξνζώπωλ ηνπ 
άξζξνπ 3 θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013», 
νξίδεηαη όηη      
«2. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θνξνινγηθνχ έηνπο 2018, ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013 πνπ δελ έρνπλ 
ππνβιεζεί κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαη ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία δελ έρεη ιήμεη, 
ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα ρωξίο θπξώζεηο κέρξη ηελ 30ε Ινπιίνπ 2019.».             

 
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή 

αξρηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ 
νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, ρσξίο ηελ 
επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ εθπξόζεζκεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), ήηαλ ε 30/07/2019.     

 
 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 (Γηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο) παξ. 1 πεξ. α) θαη 

παξ. 2 πεξ. α) ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη                   
«1. Γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ θνξνινγνχκελν ή 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εθφζνλ ππέρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ ηνλ Κψδηθα ή ηελ θνξνινγηθή 
λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ:        
α) Δελ ππνβάιιεη ή ππνβάιιεη εθπξφζεζκα ή ππνβάιιεη ειιηπή δήισζε πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα 
ή θνξνινγηθή δήισζε απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ.                            
2. Τα πξφζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη σο εμήο:   
α) Εθαηφ (100) επξψ, ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ζρεηηθά κε ηελ 
πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ……………………........……………………….……….…………… .».    
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ II παξ. 2 πεξ. α) ηεο ΠΟΛ.1252/20-11-2015 
Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ γηα ηελ εθαξκνγή 
ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Γέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (N.4174/2013, 
άξζξα 53 – 62)», νξίδεηαη όηη                  
«II. ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 – 62.    
2. Γηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο (άξζξν 54).       
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α) Με ππνβνιή, εθπξόζεζκε ππνβνιή, ειιηπήο ππνβνιή δειώζεωλ από ηηο νπνίεο δελ 
πξνθύπηεη ππνρξέωζε θαηαβνιήο θόξνπ θαη δειώζεωλ πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα [παξ. 1 
πεξ. α)].        
Γηα θάζε παξάβαζε κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο, απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ (πηζησηηθέο θαη κεδεληθέο δειψζεηο), θαζψο θαη θνξνινγηθήο 
δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία αθνξά θνξνινγηθά έηε, ππνζέζεηο θαη πεξηφδνπο απφ 
01/01/2014 θαη κεηά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν εθαηφ (100) επξψ (πεξ. α) ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ πεξ. α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54).  ...............................................................................................                   
Ειιηπήο δήισζε είλαη ε δήισζε ε νπνία δελ είλαη πιήξεο σο πξνο ηελ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 
ηππηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαγξαθεί φια ηα ηππηθά ζηνηρεία, απηά δελ 
είλαη πιήξε ή δελ έρνπλ αλαγξαθεί θαηά ηξφπν ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.  
............................................................................................................................................................... 
Επηζεκαίλεηαη φηη πξφζηηκν ππνβνιήο ειιηπνχο δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα θαηά ην άξζξν 
54 παξ. 2 πεξ. α) ηνπ Κ.Φ.Δ., πξνβιέπεηαη κφλνλ ζηηο θνξνινγίεο Κεθαιαίνπ.  ................................. 
 

 
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθωλ 2 θαη 4 ηεο ΠΟΛ.1215/26-11-2018 Δγθπθιίνπ 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., κε ζέκα «πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1252/2015 Δγθπθιίνπ, αλαθνξηθά 
κε ηελ κε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ηεο πεξίπηωζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 
Ν.4174/2013 θαηά ηελ δηόξζωζε πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ δειώζεωλ θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ (Δ1, Ν, Δ2, Δ3 θαη 
ινηπώλ ζπλππνβαιιόκελωλ εληύπωλ)», νξίδεηαη όηη    
«2. Πεξαηηέξσ, φπσο δηεπθξηλίζζεθε ζηελ πεξ. α) ηεο παξ. 2 ηνπ θεθαιαίνπ II ηεο ΠΟΛ.1252/2015 
εγθπθιίνπ ...............................................................................................................................................  
 Ειιηπήο δήισζε είλαη, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ εγθχθιην, ε δήισζε ε νπνία 
δελ είλαη πιήξεο σο πξνο ηελ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ηππηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ή, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ έρνπλ αλαγξαθεί φια ηα ηππηθά ζηνηρεία, απηά δελ είλαη πιήξε ή δελ έρνπλ αλαγξαθεί θαηά 
ηξφπν ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.  ................................................................... 
Επηζεκαίλεηαη φηη πξφζηηκν ππνβνιήο ειιηπνχο δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, θαηά ην 
άξζξν 54 παξ. 2 πεξ. α) Κ.Φ.Δ., πξνβιέπεηαη, κε βάζε ηελ ΠΟΛ.1252/2015 εγθχθιην, κφλν ζηηο 
θνξνινγίεο Κεθαιαίνπ.    
4. Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο δελ 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ειιηπνχο δήισζεο, ζπλάγεηαη φηη ε δηφξζσζε 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ (έληππα Ε1 θαη Ν) ή ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ κε απηέο εληχπσλ 
(Ε2, Ε3 θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εκπίπηεη ζηελ έλλνηα 
ηεο δηφξζσζεο ειιηπνχο δήισζεο θαη, ζπλεπψο, θαηά ηελ ππνβνιή ηέηνησλ ηξνπνπνηεηηθψλ 
δειψζεσλ δελ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηεο πεξ. α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., αθφκε θη 
αλ απηέο ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα.».       
 
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 (Δηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία) παξ. 1 πεξ. 
α) θαη παξ. 2 εδ. δεύηεξν ηνπ Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) νξίδεηαη όηη         
«1. Ο όξνο «εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζόδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, 
πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε 
ρξήζεο γεο θαη αθηλήηωλ.  Εηδηθφηεξα, ην εηζφδεκα απηφ πξνθχπηεη απφ:              
α) Εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θηηξίσλ, θαηαζθεπψλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπο.        
2. Σν εηζόδεκα από ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεθκαίξεηαη όηη ζπλίζηαηαη ζην 
ηξία ηνηο εθαηό (3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.».     
 

Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1069/23-03-2015 Δγθπθιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα 
Γεκνζίωλ Δζόδωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Φνξνιόγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 
από αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 θαη 
40 Ν.4172/2013)», νξίδεηαη όηη     
«Γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην 
άξζξν 40 ηνπ Ν.4172/2013, ζρεηηθά κε ηελ θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία, 
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ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο:            
Ο φξνο «εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο θαη 
αθηλήησλ.             
1. ...........................................................................................................................................................            
ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεηε πεξηνπζία πεξηιακβάλεηαη θαη ην εηζόδεκα πνπ 
πξνθύπηεη ζηηο παξαθάηω πεξηπηώζεηο (ελδεηθηηθή απαξίζκεζε):                      
...............................................................................................................................................................   
v. Σν εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίωλ καδί κε ηα 
παξαξηήκαηα, ηα εμαξηήκαηα, ηηο απνζήθεο θαη ηηο γαίεο πνπ είλαη ζπλερόκελα κε απηά θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη γηα ηελ πξψηε ελαπφζεζε ησλ βηνηερληθψλ 
θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ............................................................................. .  Βηνκεραλνζηάζην 
είλαη ην θηίζκα πνπ έρεη εηδηθά αλεγεξζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο βηνηερλίαο θαη ηεο 
βηνκεραλίαο, ζην νπνίν έρνπλ κφληκα πξνζαξκνζηεί κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ................................ 
Δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εηζόδεκα από ηδηνρξεζηκνπνίεζε γεο ή αθηλήηωλ απνηειεί ηεθκαξηό 
εηζόδεκα γηα ηνλ θύξην ηνπ αθηλήηνπ θαη, ηαπηόρξνλα, εθπηπηόκελε δαπάλε όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ Ν.4172/2013.  ............................................................  
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απνηίκεζεο ηνπ 
εηζνδήκαηνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  .......................................................................................................    
Σν εηζόδεκα από ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δωξεάλ παξαρώξεζε ηεθκαίξεηαη όηη ζπλίζηαηαη ζην 
ηξία ηνηο εθαηό (3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.  ......................................................».    

 
 
Δπεηδή, είρε ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο, κέζσ δηαδηθηύνπ, θαηά ηελ 26/07/2019, ε κε αξηζκό 

θαηαρώξεζεο ......... αξρηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο γηα ην 
θνξνινγηθό έηνο 2018, από ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο είρε πξνθύςεη πηζησηηθό πνζό γηα 
επηζηξνθή 36.056,66 €.     
 

Δπεηδή, ππνβιήζεθε εθπξνζέζκσο, κέζω δηαδηθηύνπ, θαηά ηελ 08/10/2019, ε κε αξηζκό 
θαηαρώξεζεο ................ πξώηε ηξνπνπνηεηηθή δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο 
πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, από ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο 
πξνέθπςε, επίζεο, πηζηωηηθό πνζό γηα επηζηξνθή 36.056,66 €, ρσξίο λα δηαθνξνπνηεζεί ν 
θόξνο ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο, ν θόξνο πνπ είρε πξνθαηαβιεζεί θαηά ην πξνεγνύκελν 
θνξνινγηθό έηνο, ε πξνθαηαβνιή θόξνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο θαη ην ηέινο επηηεδεύκαηνο 
(ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο).       

 
Δπεηδή, αθνινύζσο, από ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο εθδόζεθε ε κε 

αξηζκό ................/01-11-2019 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ 
Ν.4174/2013) γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, κε ηελ νπνία επηβιήζεθε, ζε βάξνο ηεο 
πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο, πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 100,00 €, γηα εθπξόζεζκε ππνβνιή ηεο 
αλσηέξσ πξώηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, από ηελ νπνία δελ πξνέθπςε 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. α) ηνπ 
Ν.4174/2013 πνπ επηζύξεη ην ελ ιόγσ πξόζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 
παξ. 2 πεξ. α) ηνπ ίδηνπ λόκνπ.      

 
Δπεηδή, σζηόζν, ζηελ αλσηέξσ πξώηε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ζπκπεξηιήθζεθε ε αξρηθώο παξαιεθζείζα ηδηνρξεζηκνπνίεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ επηθάλεηαο 
8438η.κ. ζη... ....... ........... .............. θαη ησλ θείκελσλ εληόο απηνύ δύν (2) βηνκεραληθώλ θηηξίσλ 
επηθάλεηαο 765η.κ. θαη 408η.κ. πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο.  Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζζήθεο ππνβιήζεθε ζρεηηθό έληππν Δ2, ζην 
νπνίν δειώζεθε ην πξνβιεπόκελν εηήζην ζπλνιηθό ηεθκαξηό εηζόδεκα ησλ 12.775,39 € από ηελ 
ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ηξηώλ (3) αθηλήησλ (πνζνζηό 3% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο θάζε 
αθηλήηνπ).  Η κνλαδηθή κεηαβνιή πνπ επήιζε κε ηελ πξνζζήθε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ησλ 
αθηλήησλ ήηαλ ν ππνινγηζκόο, ζην έληππν Δ3, ηνπ ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο ησλ 12.775,39 € θαη ηεο 
ηζόπνζεο εθπηπηόκελεο ηεθκαξηήο δαπάλεο, ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε ζηα θνξνινγεηέα θέξδε.   
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Δπεηδή, ελ ηέιεη, ε κεηαβνιή πνπ ζπληειέζηεθε κε ηελ αλσηέξσ πξώηε ηξνπνπνηεηηθή 
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, 
απνηειεί ζηνηρείν κε ην νπνίν δηνξζώζεθε ε νηθεία αξρηθή δήιωζε θαη δελ δηαθνξνπνηήζεθε ην 
απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ θόξνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1215/26-11-2018 
Δγθπθιίνπ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ..  Καηά ηελ ππνβνιή δε ηέηνησλ εθπξόζεζκσλ ηξνπνπνηεηηθώλ 
δειώζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα εγθύθιην, δελ επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν ηεο πεξίπηωζεο α) ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.).     

         
 
Δπεηδή, θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θξίλνπκε όηη ε κε αξηζκό ......../01-11-2019 πξνζβαιιόκελε 

Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο 
πξέπεη λα αθπξωζεί.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα όινπο ηνπο αλωηέξω ιόγνπο      
 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε   
 
 

Σελ απνδνρή ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 23/12/2019 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ........... 
Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «............................. ................. 
................... ....................... ............. ...........» θαη Α.Φ.Μ.: .................... θαη ηελ αθύξωζε ηεο κε 
αξηζκό ............/01-11-2019 πξνζβαιιόκελεο Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ 
Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο.               
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Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέωζε ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο κε βάζε ηελ παξνύζα 
Απόθαζε:   

 
 

Φνξνινγηθό έηνο 2018                           
 
 

Η κε αξηζκό .........../01-11-2019 Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) 
ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο, σο αθνινύζσο:      

 

Δίδνο παξάβαζεο 
Βάζεη ειέγρνπ              

(ζε επξώ) 
Βάζεη Απόθαζεο Γ.Δ.Γ.   

(ζε επξώ) 

 Δθπξόζεζκε ππνβνιή πξώηεο ηξνπνπνηεηηθήο   
 δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ     
 πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45   
 ηνπ Ν.4172/2013 (πηζησηηθήο) (........../08-10-2019)                                                                
 [άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. α) θαη παξ. 2 πεξ. α) ηνπ   
 Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.)]      

100,00 0,00 

 
 
 
 
 
Δληειιόκεζα όπωο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηελ λόκηκε δηαδηθαζία ηελ 

παξνύζα Απόθαζε ζηελ ππόρξεε εηαηξεία.         
 
 
 
 
 
                                                                                                      Με εληνιή ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο 
                                                                                                      Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ                                            
                                                                               
                                                                                                                  Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο    
                                                                                                        Τπνδηεύζπλζεο Δπαλεμέηαζεο                           
                                                                                                          θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ε κ ε ί ω ζ ε :   
Καηά ηεο Απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε Πξνζθπγήο ελώπηνλ ηωλ αξκόδηωλ Γηνηθεηηθώλ 
Γηθαζηεξίωλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.     


