
- Στο ΣτΕ προσέφυγε 
φορολογούμενος για τη συνταγ-
ματικότητα του ΦΑΠ 

- Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1176013 
ΕΞ 15.11.2013 
Υπόχρεος σε δήλωση ΦΑΠ για 
μισθωμένο ακίνητο.

- Κατασχέσεις σε επιχειρήσεις με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 
50.000 ευρώ

- Ο.Α.Ε.Ε.: 
«Παγώνουν» για δύο χρόνια οι 
ασφαλιστικές εισφορές

- ΠΟΛ.1246/13.11.2013 
Οδηγίες για την εφαρμογή της 
ΠΟΛ.1066/2013 απόφασης σχε-
τικά με την επιστροφή ΦΠΑ 
στους αγρότες του ειδικού καθε-
στώτος.

- ΠΟΛ.1247/15.11.2013 
Διαδικασίες λειτουργίας της δια-
δικτυακής εφαρμογής ενημέρω-
σης της 
εκκαθάρισης του Φόρου Ακί-
νητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυ-
σικών προσώπων έτους 2011, 
εκτύπωση των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων – δηλώσεων και 
ημερομηνία ανάρτησης των ση-
μειωμάτων αυτών.

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
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Φορολογικά | Οικονομικά

 Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014 
Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη 

υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής
 δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του 

πραγματικού χρόνου διακοπής 

Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 20/06/2014 με το ΔΕΣ Γ 1052327 
ΕΞ 27.3.2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης 
διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρό-

νου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 25/07/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/
ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21.2.2003 και 
1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28.5.2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον 
υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η 
έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 25/07/2014.

Επιπλέον, για την ενημέρωση των φορολογουμένων, η υπηρεσία μας, έχει 
προβεί σε ενέργειες για την ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού με το θέμα 
κειμένου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων (www.gsis.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ
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 Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 
1088596 ΕΞ 11.6.2014 
Φορολογική μεταχεί-

ριση εργασιών ανακαί-
νισης σε ακίνητο που 
έχει δωρεάν παραχω-

ρηθεί 

Σχετικά με όσα αναφέρο-
νται στο ανωτέρω έγγρα-
φό σας, σας ενημερώνου-

με ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του ν. 4172/2013, 
ως εισόδημα από ακίνητη περι-
ουσία θεωρείται, μεταξύ άλλων, 
το εισόδημα που προκύπτει από 
τη δωρεάν παραχώρηση χρή-
σης γης και ακινήτων. Το εισό-
δημα από δωρεάν παραχώρηση 
τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 
τρία τοις εκατό (3%) της αντικει-
μενικής αξίας του ακινήτου.
Όσον αφορά τα θέματα που 
αφορούν στην υπεραξία από 
ανέγερση κτίσματος από τον 
μισθωτή σε έδαφος κυριότη-
τας τρίτου (δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 41 
του ν. 4172/2013) καθώς και 
την εισφορά ακίνητης περιου-
σίας για την κάλυψη ή αύξηση 
κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 41 και 
67Α του ν. 4172/2013, όπως αυ-
τές ισχύουν μετά την τροποποί-
ησή τους με το ν. 4254/2014, οι 
οποίες κοινοποιήθηκαν με την 
ΠΟΛ.1122/28.4.2014 διαταγή 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσί-
ων Εσόδων. Ειδικά για τον χρόνο 
απόδοσης του φόρου υπερα-
ξίας του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 41, 
αυτός θα καθορισθεί με την έκ-
δοση απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (παρ. 6 άρθρου 
67Α).

Ο Δ/ντής α/α
Αργυρώ Γράψα

 Αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1085785 ΕΞ 4.6.2014 
Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε κοινωνία κληρονόμων 

Σε απάντηση σχετικής αίτησης, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 
152Α') ορίζεται, ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελ-
μα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (απλογραφικά ή δι-
πλογραφικά), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος.

2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 ορίζεται ότι εξαι-
ρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέρι-
ου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώ-
τη έναρξη εργασιών.

3. Επίσης, σύμφωνα με το Δ12Α 1118408 ΕΞ 2013/25.7.2013 για την επιβο-
λή του τέλους επιτηδεύματος, σε περιπτώσεις προγενέστερης συμμετοχής 
σε κοινωνία κληρονόμων και δεδομένου ότι αυτές συστήνονται υποχρε-
ωτικά εκ του νόμου και λόγω θανάτου, γίνεται δεκτό ότι, εφόσον οι φο-
ρολογούμενοι δεν έχουν ασκήσει άλλη επιχείρηση (πέραν της κοινωνίας 
κληρονόμων) ή ελευθέριο επάγγελμα, τότε θεωρείται ως πρώτη έναρξη 
η επόμενη έναρξη που τυχόν θα πραγματοποιήσουν, από την οποία θα 
ξεκινήσει η πενταετής απαλλαγή τους από το τέλος επιτηδεύματος, με την 
προϋπόθεση ότι η έναρξη αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προ-
βλεπόμενες ημερομηνίες.. Επομένως, για τις ατομικές εμπορικές επιχειρή-
σεις και την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος που εξαιρούνται 
από το τέλος επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από 
την πρώτη έναρξη εργασιών, δεν προσμετράται ως πρώτη έναρξη η έναρ-
ξη που προηγήθηκε λόγω της υποχρεωτικής εκ του νόμου σύστασης της 
κοινωνίας.

4. Περαιτέρω, στην 633/2004 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 
ΠΟΛ.1013/31.3.2005 διαταγή μας, αναφέρεται ότι η κοινωνία κληρονόμων 
που συστήνεται εκ του νόμου προκειμένου οι κληρονόμοι να καταστούν 
συνδικαιούχοι κατ' ιδανικά μερίδια της εταιρικής μερίδας σε Ε.Π.Ε. θανό-
ντος αποτελεί κοινωνία δικαιώματος η οποία δεν ασκεί καμία επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Επιχειρηματική δραστηριότητα ασκεί το νομικό πρό-
σωπο στο οποίο η κοινωνία κληρονόμων αποτελεί μέλος.

5. Επομένως, αφού η κοινωνία κληρονόμων συστήνεται εκ του νόμου 
προκειμένου οι κληρονόμοι να υπεισέρθουν στη θέση θανόντος μέλους 
εταιρίας και στην ουσία αποτελεί κοινωνία δικαιώματος χωρίς να ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος. 
Στις περιπτώσεις όμως που έχει καταλογιστεί τέλος επιτηδεύματος στις εν 
λόγω κοινωνίες κληρονόμων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 4 της ΠΟΛ.1167/2.8.2011 Α.Υ.Ο., δηλαδή ο υπόχρεος υποβάλλει 
αίτηση διαγραφής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, 
δίδονται οι κατωτέρω διευ-
κρινίσεις αναφορικά με την 

επιβολή της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για το οικονομικό έτος 
2014:

1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή 
της απαλλαγής από την ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης, της παραγρ. 
2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, 
σε όλες τις κατηγορίες των ανέργων 
και για λόγους ίσης φορολογικής 
μεταχείρισης, ζητήθηκαν και χορη-
γήθηκαν στην Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικά αρ-
χεία των μακροχρόνια ανέργων που 
είναι εγγεγραμμένοι κατά την 31η 
Ιανουαρίου 2014 στους καταλό-
γους των Ταμείων Ανεργίας, καθώς 
και όσων λαμβάνουν επίδομα ανερ-
γίας κατά την ίδια ημερομηνία. 

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται, 
σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, όσοι είναι 
εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον δώ-
δεκα (12) συνεχόμενους μήνες, δη-
λαδή για το παρόν οικονομικό έτος 
πριν και κατά την 31/01/2013.

Στις περιπτώσεις που τα παραπά-
νω ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι 
ορθώς ενημερωμένα, οι φορολο-
γούμενοι δύνανται να προσέλθουν 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά τη λήψη 
του εκκαθαριστικού σημειώματος 
και να υποβάλλουν αίτηση για δι-
αγραφή του ποσού, όπως ορίζει η 
ΑΥΟ – ΠΟΛ.1167/2.8.2011.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να 
απαλλαγεί ένας άνεργος από την 
επιβολή της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για το οικονομικό έτος 
2014, οι προϋποθέσεις που πρέπει 

να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι 
εξής:

α) Να λαμβάνει κατά την 31/01/2014 
επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το 
Γ.Ε.Ν.Ε. ή το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή να είναι 
εγγεγραμμένος στο μητρώο των 
ανέργων των παραπάνω οργανι-
σμών για τουλάχιστον δώδεκα (12) 
συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε 
να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια 
άνεργος. Στις περιπτώσεις αυτές 
προσκομίζει βεβαίωση από τον 
εκάστοτε Οργανισμό.

β) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν 
έχει κατά το φορολογικό έτος 2014 
πραγματικά εισοδήματα που προ-
έρχονται από Α΄, Γ, Δ΄, Ε΄ και Ζ΄ πηγή 
(από ακίνητα, κινητές αξίες, εμπο-
ρικές ή γεωργικές επιχειρήσεις, 
ελευθέριο επάγγελμα) και επιπλέον 
μέχρι την ημερομηνία της αίτησης 
ούτε από ΣΤ΄ πηγή (μισθωτές υπη-
ρεσίες). Το γεγονός αυτό θα ελεγ-
χθεί κατά την υποβολή της φορο-
λογικής δήλωσης του φορολογικού 
έτους 2014 (που θα υποβληθεί κατά 
το 2015).

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια του 
πραγματικού εισοδήματος, για τις 
ανάγκες εφαρμογής αυτής της εξαί-
ρεσης, δεν περιλαμβάνονται τα ει-
σοδήματα που προσδιορίζονται με 
βάση τις αντικειμενικές δαπάνες 
διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη 
απόκτησης περιουσιακών στοιχεί-
ων.

2. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 
3986/2011, όπως αυτές τροποποι-
ήθηκαν με την παραγρ 5β του άρ-

θρου 38 του ν. 4024/2011, εξαιρού-
νται από την επιβολή της εισφοράς, 
για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινη-
τικά ανάπηροι με ποσοστό αναπη-
ρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) 
και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν 
βαριά κινητική αναπηρία 80% ακρι-
βώς.

Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινη-
τική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαι-
ρούνται μόνο από την εισφορά και 
όχι από την επιβολή του φόρου ει-
σοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει 
να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον 
ίδιο τον φορολογούμενο, στην πε-
ρίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώ-
της σελίδας της δήλωσης (έντυπο 
Ε1) στους κωδικούς 913-914.

3. Τονίζεται ότι, τα εισοδήματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 
2238/1994 (η αποζημίωση λόγω λύ-
σης εργασιακής σχέσης), όπως επί-
σης και οι αμοιβές υπαλλήλων της 
Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί 
Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δη-
λώνονται στους κωδικούς 657-658 
του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκει-
μένου κατά την εκκαθάριση να μην 
υπολογιστεί εισφορά για αυτά.

Τέλος, τα ποσά της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 
του ν. 2238/1994 (τα εφάπαξ των 
ταμείων πρόνοιας και των ασφαλι-
στικών οργανισμών) δηλώνονται 
στους κωδικούς 781-782 του πιο 
πάνω πίνακα και καθόσον δεν απο-
τελούν εισόδημα επίσης δεν υπάγο-
νται σε εισφορά αλληλεγγύης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΑΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΠΟΛ.1166/20.6.2014 
Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014 



 
    
 

ΠΟΛ: 1167
Κοινοποίηση των διατάξε-
ων των Κ.Υ.Α. Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομι-
κών 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ 
Β1215) και 34637/04.09.2013 
(ΦΕΚ Β2183) και παροχή σχετι-

κών οδηγιών.

Κατόπιν πληροφόρησης 
από την Δ/νση Προϋπο-
λογισμού Γενικής Κυβέρ-

νησης (πρώην Δ20η) σας κοινο-
ποιούμε, για ενημέρωση, τις υπ. 
αριθμ. 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ 
ΒΊ215) και 34637/04.09.2013 
(ΦΕΚ Β΄2183) Κοινές Αποφάσεις 
Υπουργών Εσωτερικών και Οι-
κονομικών, οι οποίες εκδόθηκαν 
κατ. εξουσιοδότηση των διατάξε-
ων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου 
της από 30.04.2012 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων εφαρμογής των 
νόμων 3864/2010, 4021/2011, 
4046/2012, 4051/2012 και 
4071/2012» (ΦΕΚ Α΄103) που 
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α΄180), 
όπως ισχύει, μαζί με τις υπ. αριθμ. 
47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3389), 
25969/25.07.2013 (ΦΕΚ Β΄181 3), 
46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β΄3186) 
και 14242/23.04.2014 (ΦΕΚ 
Β΄1010) Κ.Υ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές 
διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές 
των Δήμων προς το Ελληνικό 
Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» 
τους με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνο-
λικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη 
απαλλαγή πρόσθετων φόρων, 
προστίμων, επιβαρύνσεων, κα-
θώς και προσαυξήσεων εκπρό-
θεσμης καταβολής

Σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ 
1086/2013 με την οποία σας δό-
θηκαν οδηγίες εφαρμογής των 
προαναφερθεισών διατάξεων.
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Σας ενημερώνουμε ότι με τις 
διατάξεις της υποπαράγρα-
φου Α3 του άρθρου πρώτου 

του ν.4254/2014 (Α,85) προβλέπε-
ται ότι:

α) Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που 
διέκοψαν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα ή προέβη-
σαν σε δήλωση αδράνειας εργα-
σιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την 
ΠΟΛ.1102/14.7.2005 και δεν εμπί-
πτουν στις διατάξεις της παραγρά-
φου 8 του άρθρου δευτέρου του 
ν.3845/2010 (Α, 65) ή συνεχίζουν 
την επαγγελματική τους δραστη-
ριότητα και δεν είναι ασφαλισμέ-
νοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται, οι 
ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη 
αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος, 
μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές 
τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 
2013 και ο μέσος όρος του συνολι-
κού οικογενειακού φορολογητέου 
εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη 
δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ,

β) Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχα-
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων του Ε.Τ.Α.Α. οι οποίοι έχουν 
απολέσει την ασφαλιστική τους ικα-
νότητα λόγω οφειλών στον ασφα-
λιστικό τους φορέα, δικαιούνται, οι 
ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη 
αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος, 
μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές 
τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 
2013 και ο μέσος όρος του συνολι-
κού οικογενειακού φορολογητέου 
εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη 
δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ,

γ) Οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του 
Ο.Γ.Α., των οποίων το ασφαλιστικό 
δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της 
περίπτωσης 5 της υποπαραγρά-

φου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012 (Α,222) και δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για τη χο-
ρήγηση σύνταξης, και τα προστα-
τευόμενα μέλη αυτών, δικαιούνται 
παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 
28.2.2015 και
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας και Οικονομικών 
καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδι-
κότερα θέματα και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
ανωτέρω.
Για την υλοποίηση των προα-
ναφερομένων εκδόθηκε η ΚΥΑ 
αριθ.Φ.80000/7870/305/16.6.2014 
«Καθορισμός διαδικασίας και δι-
καιολογητικών για παροχές ασθέ-
νειας σε είδος, κατ΄εφαρμογή του 
άρθρου πρώτου υποπαράγραφος 
Α3 του ν.4254/2014(Α, 85)», η οποία 
βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο 
προς δημοσίευση.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες των φορέων, αφού ελέγ-
ξουν ότι πληρούνται οι προβλεπό-
μενες προϋποθέσεις (οφειλές και 
εισοδήματα) προβαίνουν στη χο-
ρήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 
με θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας 
του ασφαλισμένου και τυχόν μελών 
οικογενείας αυτού, μέχρι 28/2/2015 
με την ένδειξη « άρθρο πρώτο υπο-
παράγραφος Α3 του ν.4254/2014».

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλω-
σης διακόπτεται άμεσα η ασφαλι-
στική ικανότητα και αναζητούνται 
οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες 
για ιατροφαρμακευτική και νοση-
λευτική περίθαλψη.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΕΔΟΥΛΗ

 Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12777/505/18.6.2014 
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας 
σε είδος κατ’ εφαρμογή ων διατάξεων της υποπαραγράφου 

Α3 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α,85) 
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συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 19 και 34 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν.4174/2013 ΦΕΚ 170 Α') ο φορο-
λογούμενος που διαπιστώνει ότι η 
φορολογική δήλωση που υπέβαλε 
περιέχει λάθος ή παράλειψη, υπο-
βάλλει τροποποιητική δήλωση, 
καταβάλλοντας την επί πλέον δια-
φορά φόρου ή δικαιούμενος επι-
στροφή του υπερβάλλοντος φόρου, 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του ίδιου 
Κώδικα. Συνεπώς, οι τροποποιητι-
κές δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων και ενιαίου φό-
ρου ιδιοκτησίας ακινήτων κατά την 
εκκαθάριση τους θα αντιμετωπίζο-
νται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με 
τις παρακάτω διαδικασίες:

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυ-
σικών Προσώπων

1. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
μηδενικό και κατά την εκκαθάριση 
της τροποποιητικής δήλωσης προ-
κύψει ποσό για καταβολή, τότε βε-
βαιώνεται το οφειλόμενο ποσό και 
καταβάλλεται αυτό σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για τη φορολο-
γία εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων.

2. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
μηδενικό και με την εκκαθάριση 
της τροποποιητικής δήλωσης προ-
κύψει ποσό προς επιστροφή, η 
επιπλέον διαφορά επιστρέφεται με 
Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν.4174/2013.

3. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
πιστωτικό και κατά την εκκαθάρι-

ση της τροποποιητικής δήλωσης 
προκύψει μείωση του πιστωτικού 
αποτελέσματος ή μηδενικό αποτέ-
λεσμα τότε βεβαιώνεται η διαφορά 
ως αχρεώστητα εισπραχθέν ποσό 
και καταβάλλεται αυτό σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις για τη 
φορολογία εισοδήματος φυσικών 
προσώπων.

4. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
πιστωτικό και κατά την εκκαθάριση 
της τροποποιητικής δήλωσης προ-
κύψει αύξηση του πιστωτικού απο-
τελέσματος τότε η επιπλέον διαφο-
ρά επιστρέφεται με Ατομικό Φύλλο 
Έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013.

5. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
πιστωτικό και κατά την εκκαθάρι-
ση της τροποποιητικής δήλωσης 
προκύψει αποτέλεσμα χρεωστικό, 
τότε βεβαιώνεται το ποσό που αφο-
ρά στο πιστωτικό αποτέλεσμα της 
αρχικής δήλωσης ως αχρεώστητα 
εισπραχθέν καθώς και το οφειλόμε-
νο ποσό βάσει της τροποποιητικής 
δήλωσης και καταβάλλονται αυτά 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις για τη φορολογία εισοδήματος 
φυσικών προσώπων.

6. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
χρεωστικό και κατά την εκκαθάρι-
ση της τροποποιητικής δήλωσης 
προκύψει αύξηση του χρεωστικού 
αποτελέσματος, τότε βεβαιώνεται 
η επιπλέον διαφορά και καταβάλ-
λονται τα οφειλόμενα ποσά της 
αρχικής και της τροποποιητικής δή-
λωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για τη φορολογία εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων.

7. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
χρεωστικό και κατά την εκκαθάρι-
ση της τροποποιητικής δήλωσης 
προκύψει μείωση του χρεωστικού 
αποτελέσματος ή μηδενικό αποτέ-
λεσμα, τότε μειώνεται με Ατομικό 
Φύλλο Έκπτωσης η αρχική βεβαί-
ωση κατά το ποσό της διαφοράς, 
(αρχικά οφειλόμενο ποσό-τελικά 
οφειλόμενο ποσό) και καταβάλλε-
ται το εναπομένον υπόλοιπο αυτής 
σύμφωνα με την αρχική βεβαίωση.

8. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
χρεωστικό και κατά την εκκαθάρι-
ση της τροποποιητικής δήλωσης 
προκύψει πιστωτικό αποτέλεσμα, 
τότε μηδενίζεται με Ατομικό Φύλ-
λο Έκπτωσης η αρχική βεβαίωση 
και το προς επιστροφή, βάσει της 
τροποποιητικής δήλωσης ποσό, 
επιστρέφεται με Ατομικό Φύλλο Έκ-
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινή-
των

1. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρι-
σης της αρχικής δήλωσης είναι μη-
δενικό και κατά την εκκαθάριση της 
τροποποιητικής δήλωσης προκύψει 
ποσό για καταβολή, βεβαιώνεται το 
οφειλόμενο ποσό και καταβάλλεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησί-
ας Ακινήτων.

2. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
χρεωστικό και κατά την εκκαθάρι-
ση της τροποποιητικής δήλωσης 
προκύψει αύξηση του χρεωστικού 

 ΠΟΛ.1164/13.6.2014 
Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
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Σε απάντηση της από .........  επι-
στολής σας σχετικά με το πιο 
πάνω θέμα και όσον αφορά 

στα θέματα της αρμοδιότητάς μας 
σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορο-
λογική νομοθεσία (άρθρα 1 και 34 
του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Πα-
ροχών κλπ., ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν. 2961/01) ως δωρεά φορολογείται 
κάθε μεταβίβαση οποιουδήποτε πε-
ριουσιακού στοιχείου:

α) είτε η κτήση της περιουσίας γίνεται 
με δωρεά κατά τις διατάξεις του Αστι-
κού Κώδικα (άρθρα 496 επ.),

β) είτε πραγματοποιείται με παροχή, 
παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιου-
δήποτε περιουσιακού στοιχείου χω-
ρίς να καταβάλλεται αντάλλαγμα και 
χωρίς να υπάρχει νόμιμη προς τούτο 
υποχρέωση, έστω κι αν γι' αυτή δεν 
καταρτίστηκε έγγραφο (άτυπη δω-
ρεά ή ελευθεριότητα) (παρ. 1 περίπτ. 
Β' άρθρο 34). Ο φόρος είναι συνάρ-
τηση του ύψους της μεταβιβαζόμε-
νης περιουσίας και της συγγενικής 
σχέσης του δικαιοδόχου προς το δι-

 ΠΟΛ.1164/13.6.2014 
Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

αποτελέσματος, βεβαιώνεται η επι-
πλέον διαφορά και καταβάλλονται 
τα οφειλόμενα ποσά της αρχικής 
και της τροποποιητικής δήλωσης 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησί-
ας Ακινήτων.

3. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης της αρχικής δήλωσης είναι 
χρεωστικό και κατά την εκκαθάρι-

ση της τροποποιητικής δήλωσης 
προκύψει μείωση του χρεωστικού 
αποτελέσματος ή μηδενικό αποτέ-
λεσμα, μειώνεται, με Ατομικό Φύλ-
λο Έκπτωσης, η αρχική βεβαίωση 
κατά το ποσό της διαφοράς (αρχικά 
οφειλόμενο ποσό-τελικά οφειλόμε-
νο ποσό) και καταβάλλεται το ενα-
πομένον υπόλοιπο αυτής, σύμφωνα 
με την αρχική βεβαίωση. Δηλαδή 
παραμένει ο αριθμός των αρχικών 

δόσεων και μειώνεται αναλογικά το 
ποσό της κάθε μίας εξ αυτών.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 
για κάθε επόμενη τροποποιητική 
δήλωση λαμβάνοντας υπόψη το 
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της 
τελευταίας τροποποιητικής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

καιοπάροχο, ενώ η φορολογική υπο-
χρέωση γεννιέται κατά κανόνα κατά 
το χρόνο σύστασης της δωρεάς που 
στην περίπτωση της χρηματικής πα-
ροχής συμπίπτει με την παράδοση 
των χρημάτων.

Όταν δικαιούχος της κτήσης αιτία 
δωρεάς είναι νομικό πρόσωπο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
επιδιώκει αποδεδειγμένα σκοπούς 
εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε 
ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή 
εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή 
κοινωφελείς, ο οικείος φόρος προσ-
διορίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 
0,5%. Ειδικότερα οι χρηματικές δωρε-
ές προς τα παραπάνω πρόσωπα υπό-
κεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με 
συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό 
(0,5%) μετά την αφαίρεση αφορολο-
γήτου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ κατ' 
έτος, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23 
του ν. 3943/2011 αρμόδιος για την 
παραλαβή των δηλώσεων φόρου 
δωρεάς και τη βεβαίωση του φόρου 
είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της πε-
ριφέρειας της κατοικίας ή έδρας του 
δωρεοδόχου. 

Ωστόσο, με τις διατάξεις της περ. βα) 

της ενότητας Β του άρθρου 43 του 
Κώδικα καθιερώνεται ρητή απαλλα-
γή τόσο από την επιβολή του φόρου 
δωρεάς όσο και από την υποχρέωση 
υποβολής των οικείων δηλώσεων 
φόρου για δωρεές χρηματικών πο-
σών ή άλλων κινητών περιουσιακών 
στοιχείων από ανώνυμους και μη 
δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές δι-
οργανώνονται σε πανελλαδικό επίπε-
δο με την πρωτοβουλία φορέων για 
σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρω-
πικούς.

2. Με βάση τα προεκτεθέντα μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι οι χρηματικές 
δωρεές, που πραγματοποιούνται από 
ανώνυμους δωρητές προς το Σύλλο-
γό σας μέσω των κουμπαράδων που 
βρίσκονται τοποθετημένοι στην Επι-
κράτεια εμπίπτουν στην απαλλακτική 
διάταξη της περ. βα) της ενότητας Β 
του άρθρου 43 του Κώδικα και κατά 
συνέπεια για τις δωρεές αυτές απαλ-
λάσσεστε τόσο από την υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς 
όσο και από την καταβολή του οικεί-
ου φόρου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ

 Αρ. πρωτ.: Δ13Α 1088562 ΕΞ 5.6.2014 
Φορολογική αντιμετώπιση των κουμπαράδων είσπραξης δωρεών


