
  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

                                                                                          Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε 

Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ θαη ηε 

ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Μέξνπο 

Πέκπηνπ «Οικειοθελής Αποκάλσψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άξζξα 

57-61), ηνπ λ. 4446/2016 κε ην αθφινπζν πεξηερφκελν: 

 

«ΜΔΡΟ Α’ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Τποβολή και εκκαθάριζη δηλώζεων 

1. Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ αξκφδην θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία 

πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ.  

2. Οη δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα, ππνβάιινληαη ζε δχν αληίηππα. 

3. Δπί ηνπ ζψκαηνο ησλ ρεηξφγξαθα ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ αλαγξάθεηαη ξεηά 

φηη «ε δήισζε ππνβάιιεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 61 ηνπ λ. 

4446/2016». Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο δήισζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλαγξάθεηαη επηπιένλ απφ ηνλ ππφρξεν θαη  φηη «Γελ εκπίπησ ζηηο 

εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4446/2016». Η αλαγξαθή ησλ 

αλσηέξσ εμνκνηψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 70). 

Αλ δελ αλαγξαθνχλ νη σο άλσ θξάζεηο, ζεσξείηαη φηη ε ππνβιεζείζα δήισζε δελ 

εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 - 61 ηνπ λ. 4446/2016. 

4. Δθφζνλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα, θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ 

βηβιίν κεηαγξαθήο δειψζεσλ, ην νπνίν αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ άξζξσλ 57 έσο 61 

ηνπ λ. 4446/2016, αλά θνξνινγία, αλά έηνο, θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: 

α) Ο αχμσλ αξηζκφο ρεηξφγξαθεο θαηαρψξεζεο, ν νπνίνο είλαη θαη ν αξηζκφο ηεο 

δήισζεο. 

β) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

γ) Τν νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. 

δ) Τν Α.Φ.Μ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. 



ε) Τν έηνο πνπ αθνξά ε ππνβαιιφκελε δήισζε. 

ζη) Τν πνζφ ηνπ πξνθχπηνληνο θφξνπ. 

δ) Ο ηπρφλ πξφζζεηνο θφξνο. 

5. Οη δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε, 

εθθαζαξίδνληαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην έηνο πνπ αθνξνχλ. Η 

αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζα πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζή 

ηεο ππνινγίδνληαο ηνλ πξφζζεην θφξν, θαηά πεξίπησζε, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

57 θαη 58 ηνπ λ.4446/2016. 

 

Άρθρο 2 

Γηλώζεις θορολογίας ειζοδήμαηος 

1. Γηα ηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ απφδνζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαη ινηπψλ θφξσλ, 

ηειψλ, εηζθνξψλ, εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Παξάξηεκα ηνπ λ.4174/2013, 

εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο 61 ηνπ λ.4446/2016. 

2.  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 57 – 61 ηνπ λ.4446/2016, νη 

δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα.  

3. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ρεηξφγξαθεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηε Γ.Ο.Υ. πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, 

δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα πνζά ηα νπνία δειψλνληαη.  

Όηαλ δελ είλαη δηαζέζηκα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

Απνθάζεηο γηα ηνλ ηχπν θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ 

εθδίδνληαη θαη’ έηνο απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψλνληαη 

απνδεηθλχνληαη κε θάζε δηαζέζηκν πξφζθνξν κέζν. 

4. Αλ ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψλνληαη πξνέξρνληαη απφ γλσζηή πεγή, δειψλνληαη 

ζηνλ νηθείν θσδηθφ ηεο δήισζεο. Σε πεξίπησζε πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο απφ 

άγλσζηε θαη κε θαηνλνκαδφκελε πεγή, δειψλνληαη ζηνλ θσδηθφ 507, γηα ηηο ρξήζεηο 

κέρξη 31.12.2013, θαη ζηνλ θσδηθφ 403, γηα ρξήζεηο απφ 1.1.2014. Ωο πξνο ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 12 ηεο 

ΠΟΛ 1095/2011 εγθπθιίνπ. 

  

Άρθρο 3 

Γηλώζεις ΦΠΑ 

1. Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα.  

2. Δηδηθά γηα ηηο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ζα γίλεηαη ρξήζε 

ησλ αθφινπζσλ εληχπσλ, κε ηε δηφξζσζε ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθψλ φπνπ απαηηείηαη: 

 α) γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ έσο 31.12.2013 ην έληππν Φ2 050 

ΔΚΓΟΣΗ 2011(2ε), πνπ νξίζηεθε κε ηελ  ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/2011 (Β΄1688), φπσο 

ηζρχεη,   

 β) γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο απφ 1.1.2014 θαη εθεμήο ην έληππν Φ2 050 

ΔΚΓΟΣΗ 2016, πνπ νξίζηεθε κε ηελ  Α ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1084/2016 (Β΄1943) θαη 

 γ) γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ιήμε έσο θαη 31.12.2013, ην έληππν 

Φ1009/12, πνπ νξίζηεθε κε ηελ ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012 (Β΄565), γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ. 

 



Άρθρο 4 

Γηλώζεις ηελών και ειδικών θορολογιών 

Οη δειψζεηο γηα ηέιε, εηζθνξέο, εηδηθνχο θαη ινηπνχο θφξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4174/2013 θαη 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηζρχνπλ, ππνβάιινληαη 

ρεηξφγξαθα. 

 

Άρθρο 5 

Γηλώζεις ζηοιτείων ακινήηων, Φόροσ Μεγάλης Ακίνηηης Περιοσζίας, Δνιαίοσ 

Σέλοσς Ακινήηων, Φόροσ Ακίνηηης Περιοσζίας, Δνιαίοσ Φόροσ Ιδιοκηηζίας 

Ακινήηων και Διδικού Φόροσ Ακινήηων 

 

1.  Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο Φ.Μ.Α.Π. θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαζψο θαη δειψζεηο Δ.Τ.ΑΚ. θαη Φ.Α.Π. λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιινληαη 

ρεηξφγξαθα. 

Με ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ζπλππνβάιινληαη θαη ηα θχιια ππνινγηζκνχ ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απαιιαγή 

αθηλήησλ ή εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα.  

2.  Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο Δ.Φ.Α. ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπλππνβάιινληαη θαη ηα θχιια ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο 

ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κε βάζε ηηο νηθείεο απνθάζεηο 

δηθαηνινγεηηθά.  

3. Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο Δ9 εηψλ 2010 θαη επνκέλσλ ππνβάιινληαη 

απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κε εμαίξεζε ηηο δειψζεηο ησλ απνβησζάλησλ 

θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηνπο γηα ηα έηε πξηλ ηε 

δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπο.  

Δπί ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «λ. 4446/2016». 

Σε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ θπζηθά πξφζσπα 

αλαγξάθεηαη ε θξάζε «δελ εκπίπησ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 60 

ηνπ λ. 4446/2016». Η σο άλσ ζεκείσζε εμνκνηψλεηαη κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 70). Αλ δελ αλαγξαθνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ιεθηηθφ, φπσο αθξηβψο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, ζεσξείηαη φηη ε 

δήισζε δελ εκπίπηεη ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57-61 ηνπ λ. 4446/2016. 

4. Μεηά ηελ ππνβνιή δειψζεσλ Δ9, δειψζεηο - πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ Δ.Τ.ΑΚ. θαη 

Φ.Α.Π. θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ΔΝΦΙΑ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ζπληίζεληαη θαη εθθαζαξίδνληαη ειεθηξνληθά, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ειεθηξνληθή 



εθαξκνγή, θαη ν ηπρφλ επηπιένλ πξνζδηνξηζζείο πξφζζεηνο θφξνο δηαγξάθεηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Υ., κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνρξένπ. 

 

Άρθρο 6 

Γηλώζεις θορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροτών, κερδών από 

ηστερά παίγνια και μεηαβίβαζης ακινήηων 

1. Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο κε ηε ρξήζε ησλ επλντθψλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 57 έσο θαη 61 ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα.  

2. Με ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ζπλππνβάιινληαη θαη ηα θχιια ππνινγηζκνχ ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά.  

 

 

ΜΔΡΟ Β’ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ Δ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Άρθρο 7 

Γιαδικαζία σπαγωγής ζηη ρύθμιζη ζε περιπηώζεις ελέγτοσ 

1. Σηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο ησλ άξζξσλ 57 έσο 61 ηνπ λ. 4446/2016 κπνξνχλ 

λα ππαρζνχλ θαη θνξνινγνχκελνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί ή ζα εθδνζεί 

εληνιή ειέγρνπ κέρξη ηελ 31.05.2017, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 60 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

2. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. ή ηνπ Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή ηνπ Δηδηθνχ 

Σπλεξγείνπ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1914/1990, ή ηεο Υ.Δ.Γ.Γ.Δ., 

ππάιιεινο ησλ νπνίσλ δηελεξγεί ή ζα δηελεξγήζεη έιεγρν βάζεη εληνιήο ειέγρνπ 

πνπ έρεη εθδνζεί ή ζα εθδνζεί κέρξη ηελ 31-05-2017 θαη εθφζνλ δελ έρεη 

θνηλνπνηεζεί ζηνλ θνξνινγνχκελν ε εληνιή ειέγρνπ ή ε πξφζθιεζε παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4174/2013, ζπληάζζεη ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζεο θαη 

θνηλνπνηεί  ζηνλ θνξνινγνχκελν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

4174/2013, εηδηθή πξφζθιεζε πξνθεηκέλνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα αζθήζεη ην 

ζρεηηθφ δηθαίσκα πεξί ππνβνιήο δειψζεσλ.  

Σηελ εηδηθή πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία ηεο εληνιήο 

ειέγρνπ, ε θνξνινγηθή πεξίνδνο ή ππφζεζε θαζψο θαη ην είδνο θνξνινγίαο πνπ 

αθνξά ν θνξνινγηθφο  έιεγρνο.  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην 

δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 



4446/2016 γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο δειψζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

νθεηιφκελνπ πξφζζεηνπ θφξνπ.  

3. Γηα θάζε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4446/2016  

ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη ππεχζπλε δήισζε, ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε 

ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζηελ 

νπνία εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε (θαη ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο) ή κε εληνιήο ειέγρνπ ή  πξφζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ.4174/2013 ή  εηδηθήο πξφζθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

7 ηεο παξνχζαο, ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν ή ππφζεζε θαη ην είδνο ηεο θνξνινγίαο 

πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο, ηελ αξκφδηα Διεγθηηθή Υπεξεζία, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή ειέγρνπ, ηελ πξφζθιεζε ηνπ άξζξνπ 14 λ. 4174/2013 ή 

ηελ εηδηθή πξφζθιεζε, ηελ θνηλνπνίεζε (θαη ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο) ή κε 

πξνζσξηλνχ πξνζδηνξηζκνχ  θφξνπ, ηειψλ, εηζθνξάο ή πξνζηίκνπ. 

Καηφπηλ ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016, νη θνξνινγνχκελνη 

πξνζθνκίδνπλ θσηαληίγξαθα ησλ ππνβιεζεηζψλ δειψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ απηέο λα 

ζπλεθηηκεζνχλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Παξάιιεια νη Γ.Ο.Υ., νη νπνίεο 

παξαιακβάλνπλ ηηο δειψζεηο, ελεκεξψλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο θαη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηηο δειψζεηο απηέο. 

 

Άρθρο 8  

Περιπηώζεις σπαγωγής 

1. Οη θνξνινγνχκελνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 57 εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4446/2016, ήηνη 

έσο ηελ 23.1.2017, εθφζνλ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί ζε απηνχο πξνζσξηλφο 

δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 

ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή (12.12.2016) θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί νξηζηηθή 

πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή πξνζηίκσλ ή νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε 

θαηαινγηζηηθή πξάμε, κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο ηνπ λ. 4174/2013 δηαηάμεηο. 

Οξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ 

αθνξνχλ πξνζσξηλνχο δηνξζσηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο θφξνπ ή πξνζηίκσλ, νη 

νπνίνη είραλ ήδε θνηλνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ λ. 4446/2016  

ζηε Βνπιή, θνηλνπνηνχληαη κφλν κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ 

ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ νξηζηηθψλ πξάμεσλ 

ππνβάιινληαη δειψζεηο ζχκθσλα κε ην λ. 4446/2016, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

α. Δθφζνλ ε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δειψζεηο απηέο, δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγεηέα χιε ηνπ πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ 



πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη αθνξά ηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν θαη ην ίδην 

θνξνινγηθφ αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εληνιή ειέγρνπ, απηή ζα ιακβάλεηαη 

ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππφζεζεο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ αληηθείκελν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

θνξνινγηθή πεξίνδν. 

Οκνίσο, εθφζνλ ε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δειψζεηο απηέο, δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγεηέα χιε ησλ εθδνζεηζψλ πξάμεσλ 

νξηζηηθνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, θαη ππφ ηηο ίδηεο σο άλσ 

πξνυπνζέζεηο, νη εθδνζείζεο νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ ζα ηξνπνπνηνχληαη αλαιφγσο, κε αηηηνινγεκέλε πξάμε, ε 

νπνία ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην  φξγαλν πνπ ηηο εμέδσζε. 

β. Δθφζνλ ε θνξνινγεηέα χιε ησλ δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016 ππνιείπεηαη ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο ηνπ πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, απηή 

ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα εθδίδνληαη νη νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη 

επηβνιήο πξνζηίκσλ. 

Οκνίσο, εάλ ε θνξνινγεηέα χιε ησλ δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016 ππνιείπεηαη ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο ησλ εθδνζεηζψλ νξηζηηθψλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ, ζα γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ κε αηηηνινγεκέλε 

πξάμε, ε νπνία ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην  φξγαλν πνπ ηηο εμέδσζε, 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4174/2013. 

γ. Δθφζνλ κε ηελ θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο 

δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016, απνθαζίζηαληαη πλήρως θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε 

φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηνπο 

πξνζσξηλνχο πξνζδηνξηζκνχο θφξνπ θαη πξνζηίκσλ θαζψο θαη γηα ηηο νξηζηηθέο 

πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη πξνζηίκσλ. 

δ. Δθφζνλ κε ηε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο 

δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016, απνθαζίζηαληαη μερικώς θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε 

φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηνπο 

πξνζσξηλνχο πξνζδηνξηζκνχο θφξνπ θαη πξνζηίκσλ θαζψο θαη γηα ηηο νξηζηηθέο 

πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη πξξνζηίκσλ. 

ε. Δθδνζείζεο νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή επηβνιήο 

πξνζηίκσλ, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ λ. 

4446/2016 (12-12-2016) θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ σο άλσ λφκνπ (23-1-2017), κεηά ηελ ππνβνιή δειψζεσλ 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηξνπνπνηνχληαη κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ νξγάλνπ 

πνπ ηηο εμέδσζε, εθαξκνδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε. Πξάμεηο πνπ 

θνηλνπνηήζεθαλ κεηά ηελ 12-12-2016 θνηλνπνηνχληαη εθ λένπ κεηά ηελ πάξνδν ηεο 



αλσηέξσ ηξηαθνλζήκεξεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ λφκνπ, είηε σο έρνπλ, είηε αθνχ ηξνπνπνηεζνχλ, θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζηηθέο πξνζεζκίεο 

εθθηλνχλ κεηά ηελ σο άλσ εθ λένπ θνηλνπνίεζή ηνπο. 

2. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 57, γηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή, εληφο εμήληα 

(60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4446/2016 εθφζνλ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί ζε 

απηφλ εληνιή ειέγρνπ ή πξφζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ. 4174/2013, θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή (12-12-2016). 

Πξνζσξηλνί δηνξζσηηθνί πξνζδηνξηζκνί θφξνπ ή πξνζηίκσλ, θνηλνπνηνχληαη κφλν 

κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ. 

Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ θαη 

κέρξη ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, εθφζνλ δελ έρεη 

εθδνζεί νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016, εθφζνλ έρεη ήδε 

θνηλνπνηεζεί, ηελ 12-12-2016 εληνιή ειέγρνπ ή πξφζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη πξηλ ηελ πάξνδν 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηέο ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί 

πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε νη δειψζεηο απηέο 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

β. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ θαη έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο 

δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα 

ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.   

Δθφζνλ κε ηε θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο 

ηνπ λ. 4446/2016 απνθαζίζηαληαη πιήξσο ή κεξηθψο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε 

φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, έρνπλ εθαξκνγή ηα 

νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, αληηζηνίρσο. 

3. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ηηο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 57, γηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή,  εληφο 

ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ ή ηεο πξφζθιεζεο 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, ή ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ε εληνιή ειέγρνπ ή ε πξφζθιεζε 
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παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ κεηά 

ηελ θαηάζεζε ηνπ λ. 4446/2016 ζηε Βνπιή (12-12-2016). 

Πξνζσξηλνί δηνξζσηηθνί πξνζδηνξηζκνί θφξνπ ή πξνζηίκσλ, θνηλνπνηνχληαη κφλν 

κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ. 

Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εληνιή θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ θαη 

κέρξη ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, εθφζνλ δελ έρεη 

εθδνζεί νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή δειψζεσλ ηνπ λ. 4446/2016, εθφζνλ ε εληνιή ειέγρνπ 

ή ε πξφζθιεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013 ή ε εηδηθή 

πξφζθιεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θνηλνπνηείηαη κεηά ηελ 12-12-

2016, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη πξηλ ηελ πάξνδν 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηέο ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί 

πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε νη δειψζεηο απηέο 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

β. Σε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ηνπ λ. 4446/2016 ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ θαη έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο 

δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ή πξνζηίκνπ, ηφηε έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα 

ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.   

Δθφζνλ κε ηελ θνξνινγεηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο δειψζεηο 

ηνπ λ. 4446/2016, απνθαζίζηαληαη πιήξσο ή κεξηθψο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζε 

φιεο ηηο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, έρνπλ εθαξκνγή ηα 

νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, αληηζηνίρσο. 

4. Οη ππνβαιιφκελεο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4446/2016 δειψζεηο, επαιεζεχνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη πξηλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνβεί ζηελ έθδνζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο εθδνζείζαο νξηζηηθήο πξάμεο, εθφζνλ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.» 
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