
Αριθμ. 23501/439/10.7.2014 
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής 

απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, 
Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 

εργασίες, για το Β' ημερολογιακό εξάμηνο 2014 

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των ερ-
γαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύ-
σεις και εργασίες για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2014, τις τριάντα 

(30) ώρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες 
ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας ερ-
γαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργα-
ζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες 
στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την 
ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι 
της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώριση της υπε-
ρωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο «Ειδικό 
Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό 
των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται 
στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4−7−1932 καθώς και επί των επιχειρή-
σεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορ-
φή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 
27.6/4−7−1932.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
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- Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Γ99/1/139/18.7.2014 
Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμή-
νου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδό-
μους 

- ΠΟΛ.1174/14.7.2014 
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. 
(ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκ-
πρόθεσμων τροποποιητικών δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων οικονομικών ετών 
2013 και προηγούμενα

- ΠΟΛ.1176/14.7.2014 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) 
«Υποβολή καταστάσεων φορολο-
γικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών», όπως ισχύει 

- Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1095210 ΕΞ 
25.6.2014 
Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα 
που αφορούν στο κύρος των αλλο-
δαπών 
δημοσίων εγγράφων, που προσκο-
μίζονται από τους ενδιαφερόμενους 
στις Δ.Ο.Υ.

- ΠΟΛ.1175/14.7.2014 
Παράταση χρόνου υποβολής των 
συγκεντρωτικών καταστάσεων για 
τις συναλλαγές του ημερολογιακού 
έτους 2013



Η καταβολή Δωροσήμου 
στους εργατοτεχνίτες οι-
κοδόμους θα διενεργηθεί 

με δύο διαφορετικούς τρόπους και 
ειδικότερα :

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικο-
δόμους που υπέβαλαν το έντυπο 
«Δήλωση Τραπεζικού Λογαρια-
σμού Πληρωμής Δωροσήμου Ερ-
γατοτεχνιτών Οικοδόμων».
Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υπο-
καταστημάτων.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αποστολή Καταστάσεων

Για την καταβολή Δωροσήμου 
εκτυπώνονται και αποστέλλονται 
από την Διεύθυνση Εφαρμογών 
– Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακο-
λούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης 
:
• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής 
Δωροσήμου οικοδόμων των οποί-
ων η καταβολή γίνεται από το Υπο-
κατάστημα .
• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής 
Δωροσήμου οικοδόμων των οποί-
ων η καταβολή γίνεται μέσω τρα-
πεζών.
• Έκτακτες καταστάσεις χειρόγρα-
φης πληρωμής δωροσήμου, που 
αποστέλλονται μετά την ημ/νία 
έναρξης πληρωμής Δωροσήμου 
για εργατοτεχνίτες οικοδόμους 
των οποίων η πίστωση των υπαρ-
κτών λογ/σμών απορρίφθηκε από 
τις τράπεζες για οποιονδήποτε 
λόγο.
• Συγκεντρωτική κατάσταση πλη-
ρωμής Δωροσήμου ανά Περιφε-
ρειακό Υποκ/μα.
• Επιπροσθέτως αποστέλλεται ανα-
λυτική κατάσταση οικοδόμων κατά 

Υποκ/μα με ποσά δωροσήμου που 
η καταβολή τους δεν είναι δυνα-
τή λόγω παραγραφής. Η εν λόγω 
κατάσταση αποστέλλεται από την 
Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα 
Σχεδιασμού και Παρακολούθησης 
Εφαρμογών Ασφάλισης μία φορά 
το έτος κατά την πληρωμή Δώρου 
Πάσχα (Δωρόσημο Α΄ τετραμή-
νου) και περιλαμβάνει ποσά για 
τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει 
πενταετία από την πρώτη του επο-
μένου έτους της έκδοσης εντολής 
πληρωμής.

1.2 Δικαιολογητικά
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν 
προσέρχονται στο Υποκατάστημα 
για την πληρωμή σ΄ αυτούς του 
Δωροσήμου θα πρέπει να προσκο-
μίζουν την αστυνομική τους ταυ-
τότητα ή διαβατήριο και επιπρο-
σθέτως:

• Για τους απογραφέντες μέχρι 
03/02/2002 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντο-
λών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογ/
μου Ασφ/νου.
• Για τους απογραφέντες από 
04/02/2002 και μετά Βεβαίωση 
Απογραφής Ασφ/νου ή Απόσπα-
σμα Λογαριασμού Ασφ/νου.
1.3 Διαχείριση περιπτώσεων για 
πληρωμή δωροσήμου με χειρό-
γραφη διαδικασία.
Σε όσες περιπτώσεις η καταβολή 
Δωροσήμου γίνει με την χειρό-
γραφη διαδικασία με Υ.Σ (απορρι-
φθέντες λογ/μοί από τράπεζες) θα 
πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικα-
σία που περιγράφεται στο Γενικό 
Έγγραφο Γ99/1/110/22.7.2002.
Μετά τη λήξη της χρονικής πε-
ριόδου καταβολής του Δωρο-
σήμου τα Υποκαταστήματα του 

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποστέλλουν στη 
Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα 
Σχεδιασμού και Παρακολούθησης 
Εφαρμογών Ασφάλισης με κοινο-
ποίηση στην Διεύθυνση Ασφάλι-
σης – Εσόδων «Κατάσταση απο-
στελλομένων εντύπων άλλων πλην 
Α.Π.Δ.» με συν/νες σ΄ αυτή των κα-
ταστάσεων με τους ασφ/νους που 
πληρώθηκαν χειρόγραφα (κατα-
στάσεις προκαταβολών).
Η ενημέρωση της Διεύθυνσης 
Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού 
και Παρακολούθησης Εφαρμογών 
Ασφάλισης είναι απαραίτητη προ-
κειμένου τα ποσά που καταβλή-
θηκαν να μην υπολογισθούν στο 
Δωρόσημο της επόμενης χρονικής 
περιόδου.
Για τον έγκαιρο υπολογισμό του 
επόμενου Δωροσήμου (Γ΄Τετρα-
μήνου 2014) παρακαλούμε όπως 
με ευθύνη των Προϊσταμένων 
Τμημάτων οι καταστάσεις αυτές 
να αποσταλλούν στη Διεύθυνση 
Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού 
και Παρακολούθησης Εφαρμο-
γών Ασφάλισης το αργότερο έως 
05/09/2014 και αντίγραφα αυτών 
να κοινοποιηθούν στην Διεύθυνση 
Ασφάλισης Εσόδων.
Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πε-
νταετία από την πρώτη του επό-
μενου έτους της έκδοσης εντολής 
πληρωμής το αντίστοιχο ποσό πα-
ραγράφεται και δεν συμπεριλαμ-
βάνεται σε επόμενο Δωρόσημο.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

2.1. Αποστολή Καταστάσεων με 
τους Οικοδόμους κάθε Υποκατα-
στήματος που θα πληρωθούν το 
Δωρόσημο μέσω πίστωσης των 
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Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/139/18.7.2014 
Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 

τραπεζικών τους λογαριασμών
Για τους οικοδόμους κάθε Υπο-
καταστήματος που εντάχθηκαν 
στον εν λόγω τρόπο καταβολής 
Δωροσήμου, εκτυπώνεται και απο-
στέλλεται «Ενημερωτική Κατάστα-
ση Πληρωμής Δωροσήμου μέσω 
Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον 
Α.Μ.Α. οικοδόμου, το Επώνυμο και 
το Όνομά του, το Όνομα πατρός, 
το συνολικό ποσό πληρωμής (ακα-
θάριστο), τις κρατήσεις, το καθαρό 
ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριμέ-
νο τετράμηνο και συμπληρωματι-
κά την τράπεζα στην οποία έγινε η 
πίστωση του Δωροσήμου και τον 
αριθμό του λογαριασμού.
2.2. Διαχείριση Καταβολής Δωρο-
σήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων 
που η πίστωση των υπαρκτών Λο-
γαριασμών τους απορρίφθηκε για 
οποιονδήποτε λόγο από τις Τρά-
πεζες όταν στάλθηκε το οριστικό 
αρχείο των δικαιούχων.
Το αρχείο με τα στοιχεία των οικο-
δόμων στους οποίους θα καταβλη-
θεί το Δωρόσημο μέσω πίστωσης 
των Τραπεζικών τους Λογαρια-
σμών στάλθηκε αρχικά για έλεγ-
χο στις Τράπεζες προκειμένου να 
εντοπιστούν οι απορριπτόμενες 
για οποιοδήποτε λόγο περιπτώ-
σεις και οι δικαιούχοι οικοδόμοι να 
προφτάσουν να συμπεριληφθούν 
στις αποστελλόμενες καταστάσεις 
για να πληρωθούν από τα Υποκα-
ταστήματα.
Δεν αποκλείεται ωστόσο στο τελι-
κό αρχείο που προέκυψε μετά τις 
απορρίψεις των Τραπεζών κατά τη 
διαδικασία του ελέγχου, να περι-
λαμβάνονται οικοδόμοι (εκτιμάται 
ότι θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις 
αν όχι καμία) που έκλεισαν το λο-
γαριασμό τους στο διάστημα που 

μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου 
ελέγχου του δοκιμαστικού αρχεί-
ου και του οριστικού. Οι περιπτώ-
σεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε 
έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυ-
πωθούν και θα σας αποσταλούν 
από την Διεύθυνση Εφαρμογών 
– Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακο-
λούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης 
μετά την ημερομηνία έναρξης 
πληρωμής του Δωροσήμου από τα 
Υποκαταστήματα.

Η διαχείριση της καταβολής Δωρο-
σήμου αυτών των περιπτώσεων θα 
γίνει με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο Γ.Ε. Γ99/1/110/22.7.2002.

Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει 
πριν την πληρωμή του δωροσή-
μου να προσκομίζει ο ενδιαφερό-
μενος τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται ώστε να καταχωρείται στο 
Μητρώο Ασφαλισμένων ο σωστός 
Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού.

3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Η καταβολή Δωροσήμου στους 
προαναφερόμενους οικοδόμους 
θα διενεργηθεί μέσω του συστή-
ματος, στο οποίο αφού καταχωρη-
θεί ο Α.Μ.Α. του οικοδόμου, εκτυ-
πώνεται το Ενημερωτικό Σημείωμα 
εις διπλούν.

Στο Ενημερωτικό Σημείωμα εκτυ-
πώνεται, πέραν των γνωστών 
στοιχείων (στοιχεία δικαιούχου 
– επωνυμία εργοδότη – Α.Μ.Ο.Ε. 
– χρονική περίοδος απασχόλη-
σης – ημέρες – αποδοχές – ποσό 
Δωροσήμου) και ο αριθμός της 
αστυνομικής ταυτότητας ή του δι-

αβατηρίου εφόσον αυτός είναι κα-
ταχωρημένος στο Μητρώο Ασφα-
λισμένων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός δεν 
εκτυπωθεί ή αυτός που εκτυπώ-
νεται διαφέρει απ΄ αυτόν που 
αναγράφεται στην ταυτότητα ή το 
διαβατήριο του δικαιούχου οικο-
δόμου, ο εκδότης καταχωρεί τον 
ελλείποντα ή ορθό. Το Ενημερω-
τικό Σημείωμα υπογράφεται από 
τον εκδότη και παραδίδεται στον 
δικαιούχο οικοδόμο.

Απόδειξη πληρωμής Δωροσήμου 
εκδίδεται από το Ταμείο στο οποίο 
παραδίδεται το ένα αντίγραφο του 
Ενημερωτικού Σημειώματος από 
τον δικαιούχο οικοδόμο.

Στα Υποκ/τα θα σταλεί «Αναλυτι-
κή Κατάσταση Πληρωμής Δωρο-
σήμου Οικοδόμων» την οποία θα 
πρέπει να φυλάσσει ο Προϊστάμε-
νος του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Οι πάσης φύσεως προκαταβολές 
Δωροσήμου με την χειρόγραφη 
διαδικασία (χειρόγραφο Υ.Σ.) κα-
ταχωρούνται στις «καταστάσεις 
προκαταβολών» οι οποίες απο-
στέλλονται άμεσα μετά τη λήξη 
του Δωροσήμου στη Διεύθυνση 
Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού 
και Παρακολούθησης Εφαρμογών 
Ασφάλισης και στη Διεύνθυνση 
Ασφάλισης Εσόδων .

• Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που 
εκδίδονται απαριθμούνται σε ετή-
σια βάση και η/οι αντίστοιχη/χες 
Καταστάσεις Πληρωμής Δωροσή-
μου κλασάρονται σε ειδικά κλασέρ, 
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με σχετική ένδειξη και φυλάσσο-
νται με ευθύνη του Προϊσταμένου 
του Τμήματος.

• Οι συνάδελφοι των Υποκ/των που 
θα απασχοληθούν στην καταβο-
λή Δωροσήμου μέσω του Ο.Π.Σ. 
– Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., παρακαλούνται 
να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο 
βημάτων διαδικασιών που τους 
χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η πληρωμή του Δωροσήμου θα 
πραγματοποιηθεί από 28/07/2014 
μέχρι 21/08/2014 κατά τις ημερο-
μηνίες 28, 29/07/2014 και 5, 6, 7, 
20, 21/08/2014 εντός του πρωϊνού 
ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/
των .
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
5.1 Όλα τα Υποκαταστήματα πρέ-
πει να ενημερώσουν με κάθε πρό-
σφορο μέσο, τους ενδιαφερόμε-
νους για τον τρόπο και τον χρόνο 
πληρωμής του Δωροσήμου.

5.2 Κατ’ εφαρμογήν των διατά-
ξεων του άρθρου 40 του Νόμου 
3863/2010 η καταβολή παροχών 
σε είδος και χρήμα των ασφα-
λισμένων γίνεται πλέον με την 
διαδικασία πίστωσης ατομικών 
τραπεζικών λογαριασμών . Οι 
ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των 
ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται 
και για την καταβολή αδειοδωρο-
σήμου (εγκύκλιο 11/11).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ 
ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ

Για την καταβολή δωροσήμου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε 
νέος λογαριασμός καταθέσεων, 
είτε οποιοσδήποτε υπάρχων σε μία 
από τις Τράπεζες που δρασηρο-
ποιούνται στη χώρα αρκεί να είστε 
εσείς ο πρώτος δικαιούχος.

Κατά την μετάβασή σας στην Τρά-
πεζα για «άνοιγμα» νέου τραπε-
ζικού λογαριασμού θα πρέπει να 
προσκομίσετε :
• Την αστυνομική σας ταυτότητα ή 
το διαβατήριό σας
• Τον Α.Φ.Μ. σας (από εκκαθαρι-
στικό της εφορίας ή οποιοδήποτε 
άλλο παραστατικό)
• Λογαριασμό ΔΕΚΟ (πρόσφατος 
λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ)
• Το παρών έντυπο, προκειμένου 
να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατά-
θεση ποσού για το «άνοιγμα» του 
λογαριασμού.
2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑ-
ΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Για να δηλώσετε τα στοιχεία του 
τραπεζικού λογαριασμού, στον 
οποίο επιθυμείτε να καταβάλλεται 
το δωρόσημο, θα πρέπει να προ-
σέλθετε σε οπιοδήποτε Υποκ/μα 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και να προσκομίσε-
τε :
• Το πρωτότυπο τραπεζικό σας βι-
βλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης 
σελίδας αυτού. Σε περίπτωση που 
δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέ-

πει να προσκομίσετε παραστατικό 
που εκτυπώνεται από την Τράπεζα, 
στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά 
ο αριθμός του λογαριασμού σας, 
τα στοιχεία των δικαιούχων και τα 
στοιχεία της Τράπεζας.
• Πρωτότυπο και Φωτοτυπία της 
Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του 
Διαβατηρίου σας και να δηλώσετε 
τον Α.Μ.Κ.Α.

Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο 
ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λο-
γαριασμού μπορεί να υποβληθεί 
από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον 
των στοιχείων που αναφέρονται 
παραπάνω, απαιτείται η προσκό-
μιση απλής εξουσιοδότησης και η 
επίδειξη της αστυνομικής ταυτό-
τητας του εξουσιοδοτημένου προ-
σώπου.
Τα στοιχεία του τραπεζικού λο-
γαριασμού που θα δηλώσετε για 
την καταβολή δωροσήμου, θα 
καταχωρηθούν στο Μητρώο που 
τηρείται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για 
κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση 
που μετά την ένταξή σας στο νέο 
σύστημα πληρωμής δωροσήμου, 
επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία 
του τραπεζικού σας λογαριασμού 
ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα 
ακολουθήσετε τη διαδικασία μετα-
βολής στοιχείων Μητρώου (προ-
σέλευση σε οπιοδήποτε Υποκ/μα 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΩΝ
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που 
υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση 
του τραπεζικού λογαριασμού σας, 
παρακαλούμε να επικοινωνείτε με 
το Υποκατάστημα του τόπου κα-
τοικίας σας.

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/139/18.7.2014 
Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους 
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Έπειτα από πληθώρα ερωτημάτων 
των Δ.Ο.Υ. σχετικά με το παραπά-
νω θέμα διευκρινίζονται τα εξής:

1. Με την παράγραφο 25 του άρθρου 
72 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι από 
την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του 
ν.2238/1994 (Α΄ 151), συμπεριλαμβανο-
μένων και όλων των κανονιστικών πρά-
ξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. 
Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 
61 του ν.2238/1994 περί ανακλητικών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων και οι διατάξεις 
του άρθρου 62 του ν.2238/1994 περί 
συμπληρωματικών δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων δεν έχουν πλέον εφαρμογή από 
1.1.2014.

2. Οπότε, οι δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του 
Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), όταν διαπιστωθεί 
από τον φορολογούμενο ότι περιέχουν 
λάθη ή παραλείψεις, πρέπει από την 
έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), 
ήτοι από 1.1.2014 και μετά να τροπο-
ποιούνται με την υποβολή τροποποι-
ητικής φορολογικής δήλωσης. Με την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζε-
ται ότι αν ο φορολογούμενος υποβάλει 
τροποποιητική φορολογική δήλωση 
εντός της προθεσμίας υποβολής της 
αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε 
και η τροποποιητική φορολογική δή-
λωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και 
θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τρο-
ποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθε-
σμα. Επίσης, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του ίδιου άρθρου, η υποβολή 
των τροποποιητικών φορολογικών δη-
λώσεων πρέπει να γίνεται οποτεδήπο-
τε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου 
από τη φορολογική Διοίκηση ή μέχρι 

την παραγραφή του δικαιώματος της 
Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της 
αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες 
περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκπρόθε-
σμες τροποποιητικές δηλώσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων παρελθόντων ετών (οικ. ετών 
2013 και προηγούμενα), μπορούν να 
υποβληθούν μέσα στη προθεσμία που 
ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 
του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013). Για τις δηλώ-
σεις αυτές θα επιβάλλονται οι ανάλογες 
κυρώσεις που προβλέπονται από τον 
Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).

4. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι εν 
λόγω εκπρόθεσμες τροποποιητικές 
δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά 
τα οποία ορίζονταν ρητά στην παρ.2 
του άρθρου 19 του ν.2238/1994 και με 
τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η 
προστιθέμενη διαφορά δαπάνης, υπο-
βάλλονται χωρίς την επιβολή κυρώσε-
ων, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 
Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) και εφόσον με την 
παράλειψη δήλωσης αυτών των ποσών 
στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστη-
κε φορολογική διάταξη διότι εκείνο το 
έτος δεν υπήρχε υποχρέωση συμπλή-
ρωσής τους στο έντυπο της φορολο-
γικής δήλωσης. Στην περίπτωση όμως 
που το κρίσιμο έτος έχει παραγραφεί 
το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκη-
σης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, 
τότε μόνο γι’ αυτά τα ποσά, και εφόσον 
αποδεδειγμένα δεν έχουν αναλωθεί, 
μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική 
δήλωση στο επόμενο μη παραγραφό-
μενο έτος και εφεξής.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 ΠΟΛ.1174/14.7.2014 
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 

Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποι-
ητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα 

ΠΟΛ.1176/14.7.2014 
Τροποποίηση της απόφασης 
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή κα-
ταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών», όπως ισχύει 

Με την παρούσα τροπο-
ποιούμε την απόφαση 
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 

(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστά-
σεων φορολογικών στοιχείων, για 
διασταύρωση πληροφοριών», 
όπως ισχύει μετά την τροποποίη-
ση της από τις αποφάσεις του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄) και 
ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄), 
ως ακολούθως: 
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 4 η λέξη «μηνι-
αίως» αντικαθίσταται από τη λέξη 
«τριμηνιαίως» και η φράση «από το 
μήνα που αφορούν» αντικαθίσταται 
από τη φράση «από το τρίμηνο που 
αφορούν». 
2. Η υποπερίπτωση βα΄ της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνι-
αίως, μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα από το τρίμηνο που αφο-
ρούν». 
3. Το προτελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 4 καταρ-
γείται.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται 
ως εξής:
«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου 
και δεύτερου τριμήνου του ημερο-
λογιακού έτους 2014, υποβάλλονται 
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014». 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γ. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Με αφορμή ερωτήματα 
υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., που 
υποβάλλονται τηλεφωνι-

κά στην Διεύθυνση Οργάνωσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
και αφορούν στο παραπάνω σε πε-
ρίληψη θέμα, κατά τον τομέα των 
αρμοδιοτήτων μας, υπενθυμίζουμε 
ότι:

α) Με την αριθ. 233/2000 γνωμοδό-
τηση της Ολομέλειας του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), 
η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διευ-
κρινίζεται ότι «…Έγγραφα τα οποία 
προέρχονται από την αλλοδαπή, και 
μάλιστα δημόσια, συντεταγμένα σε 
οποιαδήποτε γλώσσα, δεν μπορούν 
να γίνουν δεκτά στο εσωτερικό της 
χώρας μας παρά μόνο αν η γνησιό-
τητα τους βεβαιώνεται κατά τα διε-
θνή νόμιμα».

Στην ίδια γνωμοδότηση επισημαί-
νεται, επίσης, ότι «…αλλοδαπά δη-
μόσια έγγραφα των οποίων η γνη-
σιότητα δεν βεβαιώνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από την Σύμ-
βαση της Χάγης, ή, εφόσον προέρ-
χονται από χώρα που δεν έχει συμ-
βληθεί στην Σύμβαση αυτή, των 
οποίων η γνησιότητα δεν βεβαιώ-
νεται κατά τα διεθνή νόμιμα (προ-
ξενική διαδικασία), δεν μπορούν να 
γίνουν δεκτά παντάπασιν από τις 
ελληνικές διοικητικές αρχές».

β) Με τα με α/α 1 και 2 σχετικά έγ-
γραφα έχουν δοθεί αναλυτικές οδη-
γίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Οικονομικών, σχε-
τικά με τις προϋποθέσεις αποδοχής 
των αλλοδαπών δημοσίων εγγρά-
φων, που προσκομίζουν σε αυτές οι 
ενδιαφερόμενοι, για την διεκπεραί-
ωση υποθέσεών τους, κατά τα προ-
αναφερθέντα.

II.- Επίσης, επισημαίνεται, ότι για τις 
περιπτώσεις εγγράφων που χορη-
γούνται από φορολογικές υπηρε-
σίες ξένων κρατών, μέσω διαδικτύ-
ου και δεν φέρουν υπογραφή και 
σφραγίδα αυτών, τα οποία στην συ-
νέχεια προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., 
χωρίς την κατά περίπτωση επιση-
μείωση ή θεώρηση, πρέπει οι ίδιοι 
οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνο-
νται στις αρμόδιες υπηρεσίες των 
κρατών προέλευσης των εγγράφων, 
οι οποίες θα τους ενημερώνουν για 
την διαδικασία, σύμφωνα με την 
οποία θα τίθεται στα έγγραφα αυτά 
η αντίστοιχη σφραγίδα της επιση-
μείωσης ή της θεώρησης. 

III.- Παρακαλούμε όπως, με μέριμνα 
των Προϊσταμένων και με προσω-
πική τους ευθύνη, λάβουν γνώση 
του παρόντος, οι υπάλληλοι των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου, που 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δι-
ανομής, για την ακριβή εφαρμογή 
του, καθώς για την ενημέρωση των 
συναλλασσομένων για τις σχετικές 
διαδικασίες, ώστε να αποφεύγεται 
η ταλαιπωρία αυτών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΟΥ

 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

 Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1095210 ΕΞ 25.6.2014 
Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν 

στο κύρος των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων, που προσκομίζονται από τους 

ενδιαφερόμενους στις Δ.Ο.Υ. 

ΠΟΛ.1175/14.7.2014 
Παράταση χρόνου υποβολής των 
συγκεντρωτικών καταστάσεων 
για τις συναλλαγές του ημερολο-

γιακού έτους 2013 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. 
«περί υποβολής στοιχείων για διασταύρω-
ση» και του άρθρου 12 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 
πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 - ΦΕΚ 
222 Α΄/12.11.2012), όπως ισχύουν από 
1.1.2013.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 
2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Παρατάσεις προ-
θεσμιών καταβολής χρεών και υποβολής 
δηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις» και ιδί-
ως της παραγράφου 5 αυτού.
3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 
(ΦΕΚ 2574 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι-
κονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
4. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 
2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) Απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Δ6Α 
1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 
372) απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι-
κών» και ιδίως της περίπτωσης 25 αυτής.
5. Την αριθμ. ΠΟΛ.1148/16.5.2014 (ΦΕΚ 
1299 Β΄/22.5.2014) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Παράταση 
χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημε-
ρολογιακού έτους 2013».
6. Τη μεγάλη ανάγκη να διευκολυνθούν οι 
υπόχρεοι για την εκπλήρωση της υποχρέ-
ωσης υποβολής καταστάσεων πελατών 
−  προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 
2013, λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων 
που προκύπτουν από την υποχρέωση υπο-
βολής καταστάσεων φορολογικών στοιχεί-
ων για διασταύρωση πληροφοριών για το 
έτος 2014.
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την προθεσμία για την υπο-
βολή των καταστάσεων του άρθρου 10 του 
Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 
4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλα-
γές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολο-
γιακό έτος 2013, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2014 για όλους τους υπόχρεους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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