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Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες
-ΠΟΛ.1085/15.4.2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε.,
Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του
άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του
Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει
εντός του έτους 2014
- ΠΟΛ.1074/1.4.2015
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2014 των νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του
Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές

ΠΟΛ.1078/6.4.2015
Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που
παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
1. Όπως έχει διευκρινισθεί από τη Διοίκηση με τις ΠΟΛ.1129/6.6.2011 και ΠΟΛ.1039/26.1.2015
εγκύκλιους μας, προκειμένου για την επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ο
οποίος παρακρατήθηκε σε εισόδημα από μερίσματα, θα πρέπει η ενδιαφερομένη εταιρεία
(ημεδαπή ή αλλοδαπή) σε βάρος της οποίας έγινε η παρακράτηση φόρου να ζητήσει την
επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλει αίτηση
στη Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος, πλην όμως, το ατομικό φύλλο
έκπτωσης πρέπει να εκδοθεί στο όνομα της ημεδαπής εταιρείας, δεδομένου ότι αυτή είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο και επομένως σε βάρος της είχε γίνει η σχετική
βεβαίωση (για ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό). Επιπλέον, η ημεδαπή εταιρία (υπόχρεος
σε παρακράτηση) πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνει ότι το ποσό
του παρακρατηθέντος φόρου θα πρέπει να καταβληθεί (εκχώρηση κατά κάποιο τρόπο) στην
αλλοδαπή εταιρεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σημειώνεται, ότι στην αίτηση της αλλοδαπής δικαιούχου εταιρίας θα πρέπει να αναφέρεται
και ο λογαριασμός στον οποίο θα μεταφερθεί το σχετικό ποσό, που τηρείται σε τράπεζα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
2. Δεδομένου ότι ο υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου έχει δική του αυτοτελή υποχρέωση να
προβεί στην παρακράτηση αυτή και να αποδώσει το αντίστοιχο ποσό στο Δημόσιο, υποβάλλοντας σχετική δήλωση, για τις περιπτώσεις αχρεώστητης καταβολής φόρου διευκρινίζεται
ότι και ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωσή του και να ζητήσει
από το Δημόσιο το φόρο που καταβλήθηκε αχρεωστήτως (σχετ. η ΣτΕ 3263/1989), υπό την
προϋπόθεση να έχει επιβαρυνθεί ο ίδιος με το φόρο, ώστε να μην πλουτίσει αδικαιολόγητα
από την επιστροφή του.
3. Με βάση τα ανωτέρω, ως προς τη διαδικασία επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου στον υπόχρεο σε παρακράτηση, γίνεται δεκτό ότι η σχετική αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται:
α) από ιδιωτικό έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στο
οποίο ο δικαιούχος της αμοιβής θα βεβαιώνει ότι εισέπραξε το πλήρες ποσό αυτής και συνεπώς δεν επιβαρύνθηκε με το ποσό της παρακράτησης φόρου και
β) από δήλωση παραίτησης του δικαιούχου της αμοιβής από οποιαδήποτε μελλοντική αξίωσή
του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από την αιτία αυτή.

Αν ενδιαφέρεστε να
προβάλετε την
επιχείρηση σας
επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr

Σε περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου της αμοιβής, προκειμένου να διαπιστώνεται η γνησιότητα του κατά τα ανωτέρω ιδιωτικού εγγράφου του, αυτό θα πρέπει να φέρει επισημείωση της
Χάγης (σφραγίδα Apostile) (ν.1497/1984, ΦΕΚ A'188), εφόσον το αλλοδαπό Κράτος εμπίπτει
στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει
συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Το σχετικό ιδιωτικό έγγραφο υποβάλλεται πρωτότυπο και
απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση για την επιστροφή του φόρου έχει
γίνει από τον δικαιούχο της αμοιβής ή τον υπόχρεο σε παρακράτηση, σε κάθε περίπτωση το
ατομικό φύλλο έκπτωσης πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του υπόχρεου σε παρακράτηση, δεδομένου ότι ο τελευταίος είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο υποβάλλοντας
σχετική δήλωση και επομένως σε βάρος του είχε γίνει η σχετική βεβαίωση.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες
ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών
στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ
Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου
Από 08/04/2015 οι οφειλέτες που έχουν
ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του
Κ.Ε.Α.Ο. και οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν να ρυθμίσουν την
οφειλή τους μέσω διαδικτύου και να καταβάλουν καθυστερούμενες εισφορές
μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.
Πιο συγκεκριμένα:
1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ
Από 08/04/2015 οι οφειλέτες δύνανται
να καταβάλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και μέσω πιστωτικών
ιδρυμάτων. Η καταβολή των οφειλών
θα διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με τη χρήση
ενός 20ψήφιου αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ) και ονομάζεται Ταυτότητα
Οφειλέτη . Η ταυτότητα οφειλέτη αποδόθηκε κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.) του Κ.Ε.Α.Ο.
και του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου
να πραγματοποιούνται οι καταβολές
μέσω του διατραπεζικού συστήματος
. Σε οφειλέτες που διαθέτουν περισσότερους του ενός Α.Μ.Ο. λόγω ύπαρξης
οφειλών σε περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς ή λόγω ύπαρξης οφειλών
στον ίδιο φορέα από διαφορετική αιτία
(π.χ. οφειλές από κοινή επιχείρηση και
οφειλές από οικοδομοτεχνικό έργο στο
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) αποδόθηκαν περισσότερες της μίας Ταυτότητες Οφειλέτη
ανάλογα με τον αριθμό των Α.Μ.Ο. που
αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο.
Το σύνολο των οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο.
και του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν να
ενημερωθούν σχετικά με την Ταυτότητα
Οφειλέτη που χορηγήθηκε σε αυτούς
μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.

– Ε.Τ.Α.Μ.. Στους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.
και Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που δεν έχουν πιστοποιηθεί, η Ταυτότητα Οφειλέτη δύναται να αποδοθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους στην
ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση
Οφειλετών».
Σε περίπτωση απώλειάς της Ταυτότητας
Οφειλέτη, ο οφειλέτης έχει δυνατότητα
αναζήτησής της από τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες οφειλετών.
Σε ό,τι αφορά το ακριβές ποσό καταβολής, οι υπόχρεοι οφειλέτες δύνανται να
ενημερωθούν από την εφαρμογή «Πληρωμές Οφειλέτη» στην ηλεκτρονική
υπηρεσία «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη». Στην εν λόγω οθόνη εμφανίζεται
το ποσό της απαιτητής δόσης ρύθμισης
– εφόσον ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή
ρύθμιση – προσαυξημένο όπου προβλέπεται με τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης
καταβολής, καθώς και τυχόν ποσά από
οφειλές εκτός ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει ρυθμίσει
τις οφειλές του, εμφανίζεται ο πίνακας
χρεών.
Επισημαίνεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα
δε θα ελέγχει και δε θα συσχετίζει το
ποσό της καταβολής με τις οφειλές που
αφορά η πληρωμή, ούτε θα ελέγχει το
εμπρόθεσμο ή μη της καταβολής.
Μετά την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών η καρτέλα του οφειλέτη,

ανάλογα με το ύψος του ποσού, θα πιστώνεται:
- Όταν υπάρχει απόφασης ρύθμισης, με
την τρέχουσα απαιτητή δόση ρύθμισης
και σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού
με τις επόμενες δόσεις.
- Όταν έχει καταλογιστεί οφειλή εκτός
ρύθμισης, η καταβολή θα πιστώνει πρώτα την εκτός ρύθμισης οφειλή και στη
συνέχεια την απαιτητή δόση.
- Όταν δεν υπάρχει απόφαση ρύθμισης
η καταβολή πιστώνει κατά σειρά βεβαίωσης
Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που
η καταβολή υπολείπεται της απαιτητής
δόσης ρύθμισης, η ρύθμιση θα απόλλυται.
Ως ημερομηνία καταβολής της δόσης
λαμβάνεται η ημερομηνία εκτέλεσης
της συναλλαγής από το πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτικά στις υπηρεσίες
Κ.Ε.Α.Ο. και στις Ταμειακές Υπηρεσίες
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:
- Για τους υπευθύνους που επιθυμούν να
εξοφλήσουν το μέρος της οφειλής που

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες
τους αναλογεί
- Για την εξόφληση συγκεκριμένης πράξης λόγω ποινικής δίωξης.
- Για την καταβολή του 50% πράξης καταλογισμού σε βάρος της οποία υποβλήθηκε ένσταση.
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς
Οφειλέτες» του διαδικτυακού τόπου του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τέθηκε σε λειτουργία
η εφαρμογή «Ρύθμιση Οφειλών», μέσω
της οποίας ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση.
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα
υπολογισμού δόσεων ρύθμισης και υποβολής αίτησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή
της αίτησης παράγει αριθμό πρωτοκόλλου και καταχωρεί αίτηση και απόφαση
ρύθμισης στο Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. . Από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
ρύθμιση στο διαδίκτυο, ο οφειλέτης έχει
προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών

ημερών για την καταβολής της πρώτης
δόσης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης
δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.
Για παράδειγμα:
1. Οφειλέτης που υποβάλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του στις 11/04/2015,
έχει προθεσμία καταβολής της πρώτης
δόσης έως τις 16/04/2015. Αν παρέλθει
άκαρπη η προθεσμία, η ρύθμιση θεωρείται απολεσθείσα και τυχόν καταβολή
δόσης μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία λαμβάνεται ως “έναντι καταβολή”.
2. Οφειλέτης που υποβάλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του στις 28/04/2015,
έχει προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την τελευταία εργάσιμη του
μήνα υποβολής της αίτησης, δηλαδή την
30/04/2015. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η ρύθμιση θεωρείται
απολεσθείσα και τυχόν, μεταγενέστερη
αυτής, καταβολή ποσού λαμβάνεται ως

“έναντι καταβολή”. Σε πρώτη φάση,
δυνατότητα υποβολής αίτησης για ρύθμιση μέσω διαδικτύου παρέχεται στους
οφειλέτες που δε διατηρούν ενεργή
ρύθμιση. Οφειλέτες που επιθυμούν να
απολέσουν την ήδη υπάρχουσα ρύθμισή τους και να υπαχθούν σε άλλες διατάξεις, θα προσέρχονται στην αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
και θα ρυθμίζουν σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.
3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (HELP
DESK)
Οφειλέτες που θα κάνουν χρήση των
προαναφερόμενων εφαρμογών, μπορούν να απευθυνθούν για απορίες ή
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αποκλειστικά στα τηλέφωνα 210.52.91.773
και 210.52.91.885.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ.1085/15.4.2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού
έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της
παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014

Ο

ι προθεσμίες υποβολής των

παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε.,

ετήσιων δηλώσεων φορολο-

κ.λπ.), η δήλωση φορολογίας εισοδήμα-

γίας εισοδήματος των υπό-

τος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο

χρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2

με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλ-

και της παραγράφου 1 του άρθρου 101

λεται χειρόγραφα μέχρι την ως άνω ημε-

του Ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών

ρομηνία στη Δ.Ο.Υ.

εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερ-

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην

δωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2014, παρατείνονται μέχρι την 30η Ιουνίου 2015.
2. Στην περίπτωση των υπόχρεων της

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΠΟΛ.1074/1.4.2015
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και
καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές
Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου
45 του Ν.4172/2013 έχει όπως το σχετικό
υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ» το οποίο
επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της παρούσας.
2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο
Β' της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων
που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται
άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του
Ν.4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της
λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.
3. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται
χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα
εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία
που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης
και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής
Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα.
β. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο αυτό
υποβάλλεται εφόσον συντρέχει περίπτωση.
γ. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
δ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού
συμβουλίου της Α.Ε ή της συνέλευσης των
εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων
οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή
οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.
ε. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης της Α.Ε ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων
οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή

οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των προμερισμάτων ή προσωρινών απολήψεων κερδών.
στ. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης των αρμόδιων οργάνων, σχετικά
με την πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων
χρήσεων.
ζ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που
έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού
προσώπου.
η. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για
αλλοδαπές επιχειρήσεις.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για
το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια
του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσα στο φορολογικό έτος 2014 και το ποσό του φόρου
15% που αναλογεί σε αυτούς.
ι. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων
(Ν.1892/1990, Ν.1262/1982, κ.λπ).
ια.
Την
οριζόμενη
από
την
ΠΟΛ.1130/9.11.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ
Β'1860), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 20
του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, «Δήλωση
Φορολογικής Απαλλαγής», για επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του
νόμου αυτού.
ιβ. Τις οριζόμενες στην περίπτωση ΣΤ'
της παραγράφου 26 του άρθρου 5 του
Ν.3299/2004 γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων
από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς
που επέλεξαν την ενίσχυση της φορολογικής
απαλλαγής, υποχρεούνται να εφοδιαστούν
με ιδία πρωτοβουλία.

ιγ. Απόφαση έναρξης και ολοκλήρωσης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης βάσει του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ Α'8).
ιδ. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από το φόρο εισοδήματος των
επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές
Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της
παρ.Β2 του άρθρου 43 και της παρ.Β2 του
άρθρου 44 του Ν.4030/2011, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως
αυτά ορίζονται στην ΠΟΛ.1096/3.4.2012
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'1162):
αα. Βεβαίωση του τμήματος μητρώου της
αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει
το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής
δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάστασή της από την 25η Νοεμβρίου 2011
και μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές
Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.
ββ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του
ακινήτου θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό μισθωτήριο (για το οποίο δεν
απαιτείται θεώρηση από τη ΔΟΥ), από το
οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη της
οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος
και η θέση του μισθωμένου ακινήτου και το
ποσό του συμφωνημένου μισθώματος. Στην
περίπτωση υπεκμίσθωσης υποβάλλονται και
τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
γγ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για την περίοδο που αιτείται.
δδ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του
Δήμου Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις διατάξεις της παρούσας
υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με τις κείμενες
πολεοδομικές διατάξεις.
εε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από την
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Φορολογικά | Οικονομικά
ΠΟΛ.1074/1.4.2015
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και
καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές
οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση της εκδοθεί πριν από την 1.1.2006 και τα οποία
χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους
της επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, (προκειμένου για πρώην νομικά πρόσωπα
επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.2238/1994) ή πωτων π. δ/των της 2/13.7.1994 (Δ'704) και λήθηκαν αποπερατωμένα (προκειμένου για
23.7/19.8.1998 (Δ'616) και είναι μεταξύ των πρώην νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4
περιλαμβανομένων στην παράγραφο 3 του του άρθρου 2 του Ν.2238/1994) μέσα στο φοάρθρου 1 της παρούσας.
ρολογικό έτος 2014, υποβάλλουν αναλυτική
ιε. Οι εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα κατάσταση των οικοδομών αυτών, προκειμέστο φορολογικό έτος 2014 δαπάνες επιστη- νου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόμονικής και τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δημά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις
δήλωση για την υποβολή των απαραίτητων διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 26
δικαιολογητικών στη Γενική Γραμματεία του Ν.4223/2013 με τις οποίες προστέθηκε
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου παράγραφος στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013.
Πολιτισμού Παιδείας και Θρη- Στη δήλωση φορολογίας εισο- Στην κατάσταση
σκευμάτων για τις δαπάνες
αυτή θα εμφαέρευνας και τεχνολογίας που δήματος των νομικών προσώ- νίζονται τα ακόπραγματοποίησαν.
λουθα:
ιστ. Για τις επιχειρήσεις που πων και νομικών οντοτήτων. αα. στοιχεία, ανά
υπάγονται στο άρθρο 71 του Επισημαίνεται ότι η υποβολή διεύθυνση, οικοΝ.3842/2010, περί φορολοδομών, των οποίγικών κινήτρων ευρεσιτεχνι- της δήλωσης φορολογίας εισο- ων η ανέγερση
ών, απόφαση Υπαγωγής του
άρχισε πριν από
Υπουργού Παιδείας και Θρη- δήματος με τη χρήση ηλεκτρο- την 1.1.2006 και
σκευμάτων, όπως αναφέρεται
νικής μεθόδου επικοινωνίας δεν έχει ολοκληστην
ΠΟΛ.1203/6.12.2010
ρωθεί η ανέγερείναι υποχρεωτική. Ως χρόνος ση ή η πώλησή
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'2147).
ιζ. Την οριζόμενη από
τους,
την
παράγραφο
3
της υποβολής της δήλωσης θεωρεί- ββ. τα ακαθάριΠΟΛ.1088/11.6.2010 Α.Υ.Ο. ται ο χρόνος οριστικοποίησης στα έσοδα όπως
(ΦΕΚ Β'947) δήλωση του
προσδιορίσθηνομικού προσώπου, όταν το της δήλωσης στην εφαρμογή. καν με βάση
νομικό πρόσωπο επικαλείται
τις
διατάξεις
την εφαρμογή του μειωμένου Με την υποβολή της δήλωσης της παρ. 1 του
συντελεστή φορολογίας, κατά γίνεται άμεσος προσδιορισμός άρθρου 34 του
τα οριζόμενα στις διατάξεις
Ν.2238/1994,
του φόρου.
των παραγράφων 1-6 του άρπου προέκυψαν
θρου 73 του Ν.3842/2010. Στη
μέσα στο φοροδήλωση αυτή εμφανίζεται ο αριθμός των ερ- λογικό έτος 2014 από την πώληση κάθε μίας
γαζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιμήνα, καθώς και του μέσου όρου που προκύ- ρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η άδεια καταπτει, για κάθε μία από τις τρείς ή δύο, κατά σκευής της οποίας έχει εκδοθεί πριν από την
περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με 1.1.2006.
την ίδια δήλωση δηλώνονται και τα ακαθά- κ. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗριστα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο (2)
από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην
ιη. Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα
επωφεληθούν των κινήτρων για την ενί- οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου
σχυση της κινηματογραφικής παραγωγικής, 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ Α'94).
έχουν εφαρμογή οι όροι και οι προϋποθέσεις κα. Τα νομικά πρόσωπα για κάθε άτομο που
που ορίζονται με την ΠΟΛ.1132/6.6.2011 απασχόλησαν από 1.1.2014 με ποσοστό ανακοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι- πηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάκών και Τουρισμού (ΦΕΚ Β'1392), η οποία ξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξε- Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α'276), υποβάλλουν τα
ων της παραγράφου 13 του άρθρου 73 του ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ν.3842/2010.
αα. κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται
ιθ. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακί- τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απανητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει σχόλησαν,

ββ. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ ή
της ΑΣΥΕ, με την οποία διαπιστώνεται και
βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο
πάνω προσώπων,
γγ. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με
την οποία να δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα
πιο πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
κβ. Τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 και του
Ν.3427/2005, φωτοτυπία της απόφασης της
Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού με την οποία έχει καθορισθεί το
ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών
(cost-plus), καθώς και κατάσταση δαπανών
επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω
συντελεστής. Η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων αφορά μόνο στις δαπάνες που δεν
καλύπτονται με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ.
κγ. Κατάσταση, όπως το συνημμένο παράρτημα «Β», η οποία περιλαμβάνει:
α) Κατάσταση με τα ποσά της φορολογικής
αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών,
β) Κατάσταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. της επιχείρησης με τον αριθμό κυκλοφορίας και
τον κυβισμό τους, αντίστοιχα, γ) Κατάσταση
Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων. Ειδικά οι ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979
και τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα
βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.
27/1975 δεν υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Τα γραφεία αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του
Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005) υποχρεούνται
σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης, όμως
μόνο για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται
από τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο
Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και στην υποβολή της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων
Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων»
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).
Τέλος, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται για το
φορολογικό έτος 2014 στην υποβολή της
«Κατάστασης με τα ποσά της φορολογικής
αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών»
(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι), καθώς και της «Κατάστασης
Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).
4. Τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές κατα-
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Φορολογικά | Οικονομικά
ΠΟΛ.1074/1.4.2015
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και
καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές
στάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(Δ.Λ.Π.) υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω,
τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2014
(Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο
1 της Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β'27) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) βάσει του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και
ανάλυσή του (προέλευση ποσών).
γ. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών.
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ.
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2014
(Δ.Λ.Π.), που ορίζονται από την παράγραφο
1 της Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β' 27)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Αντίγραφο του φορολογικού ισολογισμού
και του λογαριασμού φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
5. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, και αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής,
συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών
δαπανών που αφορούν τα ακίνητα και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων Β' και Γ' της παραγράφου 3 του άρθρου
39 του Ν.4172/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν.4172/2013
1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.
4172/2013
α. Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας

εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον Β - Λειτουργική περιοχή Εισόδημα νομικών
από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστω- προσώπων), η δήλωση υποβάλλεται εμπρότικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα θεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών
με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑ- μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην
ΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗ- αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το αρμόδιο τμήμα της ΔιεύΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑ- θυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών,
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», για την παραλαβή των παραπάνω δηλώσεων.
συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης στ. Ειδικά, για τις δηλώσεις φορολογίας ειφορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται σοδήματος των περιπτώσεων Δ' και Ε' που
υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλε- υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., τα έντυπα (Ε2)
κτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
και (Ε3) καθώς και η κατάσταση φορολογιβ. Για την εφαρμογή της προηγούμενης πε- κής αναμόρφωσης υποβάλλεται υποχρεωτιρίπτωσης αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά κά μέσω διαδικτύου, από τις ηλεκτρονικές
τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον
υπηρεσίες taxisnet.
Τα νομικά πρόσυντρέχει περίπτωση) και ακολουζ. Τα έντυπα για την υποβολή
θεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗ- σωπα δημοσίου ή της δήλωσης, εκτυπώνονται
ΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗ- ιδιωτικού δικαίου από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού ες taxisnet.
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ».
2. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής
χαρακτήρα που
Η συμπλήρωση των πινάκων 2, 3 συστάθηκαν στην υποβολής
και 4 της δήλωσης είναι υποχρεω- ημεδαπή ή την αλ- α. Για τα νομικά πρόσωπα
τική εφόσον συντρέχει περίπτωση.
και τις νομικές οντότητες που
λοδαπή υποβάλλουν,
Η καταχώρηση των αναλυτικών
υποβάλλουν τη δήλωση φοκαι αναλυτική κατάστοιχείων του ισολογισμού είναι
ρολογίας εισοδήματος με τη
προαιρετική. Τα λοιπά δικαιολο- σταση των δαπανών χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου,
γητικά που προβλέπονται από την επισκευής, συντήρη- ως χρόνος υποβολής της δήπαρούσα απόφαση, δεν συνυπο- σης και συγκεντρω- λωσης, θεωρείται ο χρόνος
βάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τική κατάσταση των οριστικοποίησης αυτής από τον
τον έλεγχο.
πάγιων και λειτουρ- υπόχρεο. Με την οριστικοποίηγ. Τα νομικά πρόσωπα και οι νοση της υποβολής της δήλωσης,
γικών δαπανών
μικές οντότητες που καθίστανται
βεβαιώνεται ο φόρος στην Δηνέοι χρήστες εγγράφονται στις
μόσια Οικονομική Υπηρεσία
ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet σύμ- της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ματική έδρα του υπόχρεου υποβολής της δήΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ Β'1916) από- λωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής»,
φαση του Υπουργού Οικονομικών. Η δι- με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος
αδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με
πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάεφαρμογή.
παξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης
δ. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.
Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της
το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα:
δήλωσης καθώς και μη καταβολής ή εκπρό- υποβάλλει τη δήλωση με επιφύλαξη σύμ- θεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
4174/2013
από τα οριζόμενα στα άρθρα 53 και 54 του
- έχει κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξια- Ν.4174/2013.
κών νόμων (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, 3. Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
Ν.2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων α. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρο52 και 54 του Ν.4172/2013.
νικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή των
ε. Εκτός της περίπτωσης Δ', σε περίπτωση δηλώσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη κααποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολο- ταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλακλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου βής και πληρωμής στο σύστημα Taxis.
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομι- β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάκών οντοτήτων και των συνυποβαλλομένων νισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών,
εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων.
να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

