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1. Τισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ ιςχφουν, και ειδικότερα τισ διατάξεισ 

του άρκρου 33, ςφμφωνα με το οποίο ο Γενικόσ Γραμματζασ δφναται να εκδίδει 

απόφαςθ ςχετικά με τον τρόπο προςδιοριςμοφ  τθσ κατ’ εκτίμθςθ φορολογθτζασ φλθσ 

και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ, του άρκρου 

37, ςφμφωνα με το οποίο  ο τφποσ των πράξεων προςδιοριςμοφ του φόρου κακορίηεται 

με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα, υπογράφονται από  τον  Γενικό Γραμματζα ι 

άλλον ειδικά οριηόμενο υπάλλθλο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και κοινοποιοφνται ςτο 

πρόςωπο ςτο οποίο αφορά ο προςδιοριςμόσ φόρου,  τθσ παρ. 3 του άρκρου 41, 

ςφμφωνα με τθν οποία ςε περίπτωςθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου, ο 

οφειλόμενοσ φόροσ καταβάλλεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πράξθσ του προςδιοριςμοφ  φόρου ςτον φορολογοφμενο, του άρκρου 62  και του 

άρκρου 63.  

2.  Τισ διατάξεισ του ν. 4172/2013 (Αϋ167), όπωσ ιςχφουν.   

3.  Τισ διατάξεισ του άρκρου 29 και του άρκρου 31 του ν. 3986/2011, όπωσ ιςχφουν.  

4.   Τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του ν. 4111/2013 (Αϋ 18), όπωσ ιςχφουν. 

5. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 του ν.3522/2006  (Αϋ276).  

6. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» 

του ν. 4389/2016 (Αϋ94) και ειδικότερα των άρκρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπωσ 

ιςχφουν. 

7. Τθν υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ 

Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 

του ν. 4389/2016 και τθν υπϋ αρικ. 39/3/30.11.2017 απόφαςθ του Συμβουλίου 

Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Α.Α.ΔΕ.»  (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)  

και τθν υπό ςτοιχεία 5294 ΕΞ 17-1-2020 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν « 

Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

8.  Τθν υπό ςτοιχεία Δ. ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), (Βϋ 968),  όπωσ 

τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 

9. Τθν υπό ςτοιχεία Δ. ΟΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017 απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ «Με εντολι 

Διοικθτι» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ,  (Βϋ2743),  όπωσ ιςχφει. 
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10. Το γεγονόσ ότι διαπιςτϊκθκε θ μθ υποβολι δθλϊςεων φόρου ειςοδιματοσ 

φορολογικοφ ζτουσ 2014 από φυςικά πρόςωπα, τα οποία απζκτθςαν ειςόδθμα ςτο 

ζτοσ αυτό και για το οποίο υπιρχε υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4172/2013.  

11. Το γεγονόσ ότι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

1. Για το φορολογικό ζτοσ 2014 ςτισ περιπτϊςεισ που φορολογοφμενοι, φυςικά 

πρόςωπα, παρά τθν υποχρζωςι τουσ να υποβάλουν φορολογικι διλωςθ εντόσ του 

2015  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 3 και 67 του ν. 4172/2013, δεν τθν 

υπζβαλαν, εκδίδεται πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν 

προςϊπων με τθν προχπόκεςθ ότι από τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ προκφπτει: 

α)  φορολογθτζα φλθ για τον κατ’ εκτίμθςθ προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ 

υποχρζωςθσ,  

β)  ποςό φόρου προσ καταβολι και  

γ) ότι το ποςό προσ βεβαίωςθ για τον φορολογοφμενο υπερβαίνει το ποςό των τριάντα  

(30) ευρϊ. 

Με τθν ίδια πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ  υπολογίηεται θ ειδικι ειςφορά 

αλλθλεγγφθσ του άρκρου 29 ν. 3986/2011, το τζλοσ επιτθδεφματοσ  του άρκρου 31 του 

ν. 3986/2011 και ο φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ (άρκρο 44 του ν. 4111/2013) ςτα 

φυςικά πρόςωπα, κατά περίπτωςθ. 

      Σε περίπτωςθ εγγάμων ι μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ δφναται να εκδίδεται πράξθ 

εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου και για τουσ δφο ςυηφγουσ/μζρθ ςυμφϊνου 

ςυμβίωςθσ, εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται θ ζγγαμθ ςχζςθ ι το Σφμφωνο 

Συμβίωςθσ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του 

φόρου.  

2. Θ πράξθ εκτιμϊμενου  προςδιοριςμοφ φόρου εκδίδεται  για ειςόδθμα που προκφπτει 

με βάςθ τα ςτοιχεία που  λαμβάνονται μεταξφ άλλων από: 

α) τα θλεκτρονικά αρχεία βεβαιϊςεων αποδοχϊν ι ςυντάξεων, αμοιβϊν από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ειςοδθμάτων από μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα  

για το φορολογικό ζτοσ 2014 και 
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β)  από διακζςιμα ςτοιχεία που αφοροφν λοιπά ειςοδιματα και αντικειμενικζσ δαπάνεσ 

διαβίωςθσ ι απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων των άρκρων 31 και 32 ν. 4172/2013, 

τα οποία αποςτζλλονται ετθςίωσ δυνάμει τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ 1033/2014 απόφαςθσ 

ι περιλαμβάνονται ςτθν τελευταία προ του φορολογικοφ ζτουσ 2014 υποβλθκείςα 

διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ και ςτθ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων ζτουσ 2014 ι 

προζρχονται από  θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, που είναι διακζςιμθ ςτθν ΑΑΔΕ, 

κακϊσ επίςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για τθν εφαρμογι τθσ 

διεκνοφσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο τθσ άμεςθσ φορολογίασ και εν γζνει από 

κάκε διακζςιμθ πλθροφορία από τρίτουσ που λαμβάνει θ Φορολογικι Διοίκθςθ, με 

βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4174/2013, θ οποία εξυπθρετεί τθν ανάγκθ 

διαςταφρωςθσ των δθλοφμενων ειςοδθμάτων, των παρακρατοφμενων φόρων ι των 

δαπανϊν. 

3.  Ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου ζχει ωσ 

το ςυνθμμζνο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Στθν 

εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου αναφζρεται ότι θ Φορολογικι Διοίκθςθ 

προζβθ ςτον εκτιμϊμενο προςδιοριςμό φόρου λόγω μθ υποβολισ διλωςθσ του 

φορολογοφμενου μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου 

προςδιοριςμοφ του φόρου. Επίςθσ, αναγράφονται τα ςτοιχεία εκείνα που ζλαβε υπόψθ 

τθσ  μζχρι τθν  ωσ άνω θμερομθνία για τον κατ’ εκτίμθςθ προςδιοριςμό τθσ 

φορολογικισ του υποχρζωςθσ. Τα ςτοιχεία αυτά δφνανται να αναφζρονται και ςε 

ξεχωριςτό φφλλο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πράξθσ του 

εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου. 

4. Επί του ποςοφ του φόρου που προςδιορίηεται με τθν πράξθ εκτιμϊμενου 

προςδιοριςμοφ του φόρου δεν υπολογίηονται πρόςτιμα του  ν. 4174/2013, 

υπολογίηεται όμωσ ο τόκοσ του άρκρου 53  του ν. 4174/2013. Ωσ αφετθρία 

υπολογιςμοφ του τόκου λαμβάνεται θ λιξθ τθσ προκεςμίασ κατά τθν οποία κα ζπρεπε 

να είχε αρχικά καταβλθκεί, βάςει του νόμου, ο φόροσ που προκφπτει από τθν πράξθ 

εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ. 

5.  Θ πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου κοινοποιείται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ 

περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ΚΦΔ. Ο φορολογοφμενοσ λαμβάνει ςτθν  

προςωπικι κυρίδα του ςτο taxisnet ειδοποίθςθ με διαδρομι (link) που τον οδθγεί ςτθν 

αντίςτοιχθ ςελίδα του δικτυακοφ  τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει 

και να εκτυπϊςει  τθν εκδοκείςα  πράξθ  προςδιοριςμοφ φόρου. Επιπρόςκετα 
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αποςτζλλεται θλεκτρονικι ειδοποίθςθ ςτθ δθλωκείςα από τον φορολογοφμενο 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

6. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του φόρου, ο 

φορολογοφμενοσ δφναται να υποβάλει χειρόγραφα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το  

φορολογικό ζτοσ 2014 διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ ςυνυποβάλλοντασ και τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ πράξθ εκτιμϊμενου 

προςδιοριςμοφ φόρου παφει να ιςχφει αυτοδικαίωσ, εκδίδεται άμεςα πράξθ 

διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου με βάςθ τθν υποβλθκείςα διλωςθ και τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά και βεβαιϊνονται οι οφειλζσ  που προςδιορίηονται με τθν πράξθ 

διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου. Στθν περίπτωςθ που με βάςθ τθ διλωςθ και τα 

δικαιολογθτικά προκφψει μικρότερο ποςό οφειλισ το επιπλζον βεβαιωκζν ποςό 

διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλζον καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται κατά τισ διατάξεισ 

του άρκρου 42 του ν. 4174/2013. Θ προκεςμία υποβολισ τθσ διλωςθσ του 

φορολογοφμενου με τθν ωσ άνω διαδικαςία λιγει τθν 31/12/2020 (λόγω ςυμπλιρωςθσ 

του χρόνου παραγραφισ) και  επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ του ν. 4174/2013 περί εκπρόκεςμθσ διλωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ πράξθ 

διοικθτικοφ ι τυχόν διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ δφναται να εκδίδεται και να 

κοινοποιείται ζωσ τθν 31.12.2021, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ.  2 του 

άρκρου 36 του ν. 4174/2013. Για τον υπολογιςμό των τόκων του άρκρου 53 του ν. 

4174/2013 δεν υπολογίηεται το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν υποβολι τθσ 

διλωςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου. 

7. Θ διλωςθ του φορολογοφμενου με τα ςυνοδευτικά ζγγραφα υποβάλλεται με 

ψθφιακι απεικόνιςθ (scan) μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτον 

Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ι (με φυςικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ. Είναι, επίςθσ, δυνατι θ κατάκεςι 

τθσ και ςτο γραφείο πρωτοκόλλου τθσ Δ.Ο.Υ. Θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ 

κεωρείται θ θμερομθνία που προκφπτει από τθ ςφραγίδα του Ταχυδρομείου ι τθσ 

υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ ι θ θμερομθνία αποςτολισ του μθνφματοσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου κατά περίπτωςθ. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ 

ταχυμεταφοράσ ι το αυτοματοποιθμζνο μινυμα, που αποςτζλλεται ωσ απάντθςθ ςτο 

θλεκτρονικό μινυμα του φορολογουμζνου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολισ 

τθσ διλωςθσ και επζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ εκ μζρουσ του αποδζκτθ. 
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8. Σε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ επιλζγει τθν αποςτολι αίτθςθσ με ψθφιακι 

απεικόνιςθ (scan) μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, μπορεί να ανατρζξει 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ (www.aade.gr), ςτθν οποία  δθμοςιοποιείται ο κατάλογοσ 

των διευκφνςεων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου των αρμοδίων υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ για 

τθν αποςτολι  μθνυμάτων (https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia). 

9. Ο φορολογοφμενοσ υποχρεοφται ςε καταβολι του οφειλόμενου με βάςθ τθν πράξθ 

εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ  πράξθσ αυτισ , εκτόσ αν υποβάλει διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, οπότε και 

εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 τθσ παροφςασ. 

10.  Κατά τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του φόρου ο φορολογοφμενοσ ζχει 

τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 ΚΦΔ.  

Θ απόφαςθ αυτι ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ. 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

 

 

                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ:  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΑΜΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Εκνικό Τυπογραφείο (για δθμοςίευςθ)  

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΣΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΕΩ) 

1.  Πλεσ οι Δ.Ο.Υ. 

2.  Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  

3.  Διεφκυνςθ Στρατθγικισ  Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί  ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ  και ςτθν Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ). 

ΙΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.  Γραφείο  Υπουργοφ Οικονομικϊν 

2.  Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματζωσ Φορολογικισ Ρολιτικισ και Δθμόςιασ Ρεριουςίασ  

4.  Αποδζκτεσ πινάκων Α, Β (εκτόσ των αρικ 1 και 2 αυτοφ), Γϋ(εκτόσ του αρικ.6),  Ηϋ,Θϋ,Θϋ, Ιϋ, ΙΑϋ, 

ΙΒϋΙΓϋ,ΙΔϋ,ΙΕϋ,ΙΣΤϋΙΗϋ,ΙΘϋ, ΙΘϋ,Κϋ,ΚΑϋ,ΚΒϋκαι ΚΓϋ. 

5.  Δ/νςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν 

ΙV. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.   

2. Γραφείο Γενικισ  Δ/ντριασ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3. Γραφεία Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων 

4. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ  

5. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.  

6. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ 

7. Δ/νςεισ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
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