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ΘΔΜΑ: Δηδηθόηεξα ζέκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 53α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4174/2013 ζρεηηθά κε ηελ αθύξωζε/ηξνπνπνίεζε πξάμεωλ δηνηθεηηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη πξάμεωλ επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 

εθδόζεθαλ εληόο ηνπ 2019 βάζεη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4174/2013. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.53 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013  (Α΄170), φπσο 

πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 30 ηνπ λ.  4701/2020    (A΄ 128 ). 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63Β  ηνπ λ.4174/2013, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 30 ηνπ 

λ. 4701/2020    (A΄ 128 ). 
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3.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 &  34 ηνπ λ.4174/2013, φπσο ηζρχνπλ. 

4. Σν π.δ. 142/2017  «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α΄181), φπσο ηζρχεη. 

5.Σν π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄121). 

6.Σελ ππ’ αξ.Τ2/2019 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγψλ» (Β΄2901).   

7.Σελ ππ’ αξ.339/2019  θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ  ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Απφζηνιν 

Βεζπξφπνπιν» (Β΄3051). 

8.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α' «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ 

Μέξνπο Πξψηνπ ηνπ λ. 4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α' 94) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 1, 2, 7, 13, 14, 17 θαη 41, φπσο ηζρχνπλ. 

9.  Σελ ππ’ αξ. Γ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΔΞ/10.3.2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ « Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)» (Β΄968), φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10.Σελ ππ’ αξ. 1/20.1.2016 πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ», (Τ.Ο.Γ.Γ. 18), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ λ.4389/2016, φπσο ηζρχνπλ, ηελ ππ’ αξ. 39/3/30.11.2017 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ» (Τ.Ο.Γ.Γ. 689) θαη ηελ ππ’ αξ. 5294 ΔΞ 2020/17.1.2020  απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλαλέσζε ηεο Θεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ» (Τ.Ο.Γ.Γ. 27). 

11.Σελ άκεζε αλάγθε δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

πξνζθνκηζηνχλ ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θνξνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ 

πνζψλ ησλ αλαδξνκηθψλ εηζνδεκάησλ, πνπ εηζπξάρζεθαλ ην 2013, ζηηο ρξήζεηο ζηηο 

νπνίεο πξάγκαηη αλάγνληαη  θαη φρη ζπλνιηθά ζην έηνο ζην νπνίν εηζπξάρζεθαλ. 

12.  Σελ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

13. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 
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Απνθαζίδνπκε 

ΑΡΘΡΟ 1 – Αθύξωζε ή ηξνπνπνίεζε πξάμεωλ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο ή / θαη πξάμεωλ επηβνιήο πξνζηίκωλ  

Πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ή/ θαη επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ εθδφζεθαλ 

εληφο ηνπ 2019 κε βάζε ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, θαη’ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4174/2013(ΚΦΓ),  νη νπνίεο 

αθνξνχλ αλαδξνκηθά πνζά κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, ηα νπνία εηζπξάρζεθαλ απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο ην έηνο 2013 («πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο»), δχλαληαη λα αθπξσζνχλ ή λα 

ηξνπνπνηεζνχλ θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ 

ζηελ παξ. 53α  ηνπ άξζξνπ 72 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63Β ΚΦΓ, εθφζνλ ζπληξέρεη 

νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, ήηνη εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη πξφδειε έιιεηςε θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή 

αξηζκεηηθφ ή ππνινγηζηηθφ ιάζνο. 

ΑΡΘΡΟ 2 – Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ αθύξωζε ή ηξνπνπνίεζε 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε, θαηά πεξίπησζε, είλαη ν Πξντζηάκελνο 

ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. ε πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο ή 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο, θαηά πεξίπησζε, ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε 

πξάμε, αξκφδηνο γηα ηελ αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο 

ππνδνρήο. 

ΑΡΘΡΟ 3 – Τπνβνιή αίηεζεο αθύξωζεο ή ηξνπνπνίεζεο, θαζώο θαη ηωλ ζρεηηθώλ 

εγγξάθωλ θαη δειώζεωλ 

1.Ο θνξνινγνχκελνο ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο ζηελ αξκφδηα, θαηά ηα σο άλσ, Γ.Ο.Τ. έσο ηηο 31 Ηνπιίνπ 2020 ή ζε φπνηα άιιε 

πξνζεζκία ηπρφλ πξνβιεθζεί. ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο, θαηά 

πεξίπησζε, ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη 

ζηελ Τπεξεζία ππνδνρήο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζε αλαξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, απηή δηαβηβάδεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα, είηε ηαρπδξνκηθά είηε 

ειεθηξνληθά, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο, κε ελεκέξσζε ηνπ αηηνχληνο. 

2. Ζ αίηεζε θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα έγγξαθα ππνβάιινληαη κε ςεθηαθή απεηθφληζε 

(scan), κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο 

Γ.Ο.Τ. ή (κε θπζηθφ θάθειν) ηαρπδξνκηθά είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία 

ηαρπκεηαθνξάο. Δίλαη, επίζεο, δπλαηή ε θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ζην γξαθείν 

πξσηνθφιινπ ηεο Γ.Ο.Τ.. Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ Σαρπδξνκείνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο ή ε 
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εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αληίζηνηρα. Σν 

απνδεηθηηθφ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο ή ην απηνκαηνπνηεκέλν 

κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη σο απάληεζε ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, 

απνηειεί γη’ απηφλ απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη επέρεη ζέζε απφδεημεο 

παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ απνδέθηε. 

3. Ζ αίηεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο αθχξσζεο ή 

ηξνπνπνίεζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ή ζηνηρεία, 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη είηε ε έιιεηςε θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή ην αξηζκεηηθφ ή 

ινγηζηηθφ ιάζνο. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε απνδνρψλ/ ζπληάμεσλ απφ ηνλ 

αξκφδην θνξέα, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη δηαθξηηή αλαγξαθή ησλ εηψλ πνπ ηα αλαδξνκηθά 

αλάγνληαη, εθφζνλ απηή είλαη δηαζέζηκε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο πξνζθφκηζεο βεβαίσζεο ηνπ θνξέα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη δηαθεθξηκέλα ηα 

έηε ζηα νπνία αλάγνληαη ηα εηζνδήκαηα, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1δ ηνπ άξζξνπ  

4 ηεο παξνχζαο. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ αληίγξαθν ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο θαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε απηήλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

4.α. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο δεηά ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ εθδφζεθε ην 2019 γηα αλαδξνκηθά πνζά απνδνρψλ-

ζπληάμεσλ γηα ηνλ ιφγν φηη είρε απνδεδεηγκέλα ππνβάιεη ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν αξρηθέο 

ή ηξνπνπνηεηηθέο (ζπκπιεξσκαηηθέο) δειψζεηο κε ηα εηζνδήκαηα απηά, αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ απηέο είραλ εθθαζαξηζηεί ή φρη, ππνβάιεη καδί κε ηελ αίηεζε θαη αληίγξαθα ησλ 

δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ. 

4.β. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο δεηά ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ εθδφζεθε ην 2019 γηα αλαδξνκηθά εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία  

δελ είρε ππνβάιιεη ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο (ζπκπιεξσκαηηθέο)  

δειψζεηο, καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ παξφληνο ππνβάιεη (εθπξφζεζκεο) ηξνπνπνηεηηθέο 

δειψζεηο ησλ αλαδξνκηθψλ πνζψλ ζηα έηε πνπ αλάγνληαη απηά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ην εθπξφζεζκν ππνινγίδεηαη απφ 01-01-2015 έσο ηηο 31-12-2019. 

ΑΡΘΡΟ 4 – Απνδνρή ηεο αίηεζεο αθύξωζεο ή ηξνπνπνίεζεο 

1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδεη θαη 

επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ απηήλ 

πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε,  ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ θάλεη 

απνδεθηή, ελ φισ ή ελ κέξεη, θαηά πεξίπησζε,  ηελ αίηεζε αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο θαη 

πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:  
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α. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο δεηά ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ εθδφζεθε ην 2019 γηα αλαδξνκηθά πνζά απνδνρψλ-

ζπληάμεσλ γηα ηνλ ιφγν φηη είρε απνδεδεηγκέλα ππνβάιεη ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν αξρηθέο 

ή ηξνπνπνηεηηθέο (ζπκπιεξσκαηηθέο) δειψζεηο κε ηα εηζνδήκαηα απηά, αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ απηέο είραλ εθθαζαξηζηεί ή φρη, νη πξάμεηο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ 

εθδφζεθαλ  βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ ΓΔΑΦ Α 1174594 ΔΞ 2019/17-12-2019  εγγξάθνπ 

αθπξψλνληαη κε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., κέρξη ηηο 30-09-2020 ή ζε φπνηα 

άιιε πξνζεζκία ηπρφλ πξνβιεθζεί  θαη δηαγξάθνληαη ηα ηπρφλ πνζά πνπ έρνπλ βεβαησζεί 

βάζεη απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη ππνβιεζείζεο δειψζεηο δελ έρνπλ 

εθθαζαξηζηεί,  απαηηείηαη πξηλ ηελ αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο λα δηελεξγεζεί ε 

εθθαζάξηζε απηψλ.    

β. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη θνξνινγνχκελνη δεηνχλ ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ εθδφζεθε ην 2019 γηα αλαδξνκηθά εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία  

δελ είραλ ππνβάιεη ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο (ζπκπιεξσκαηηθέο)  

δειψζεηο, ε Γ.Ο.Τ. δηελεξγεί εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο κέρξη 30-9-2020  ή ζε φπνηα άιιε 

πξνζεζκία ηπρφλ πξνβιεθζεί, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνξνινγεζνχλ ηα αλαδξνκηθά φια 

καδί θαηά ην έηνο πνπ εηζπξάρζεθαλ αιιά ηκεκαηηθά θαηά ην έηνο πνπ αλάγνληαη.  

γ. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ, 

εθπίπηνπλ νη θφξνη πνπ παξαθξαηήζεθαλ  θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθψλ πνζψλ 

ζχκθσλα κε ηελ Δ.2204/2019 εγθχθιην.  

δ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο βεβαίσζεο ηνπ θνξέα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

δηαθεθξηκέλα ηα έηε ζηα νπνία αλάγνληαη ηα εηζνδήκαηα, γίλεηαη δεθηφ θάζε πξφζθνξν 

κέζν κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε θαηαλνκή ζηα έηε πνπ αλάγνληαη ηα αλαδξνκηθά, φπσο 

πρ. ε κεληαία εθθαζάξηζε ζχληαμεο. Αλ δελ είλαη νχηε απηφ εθηθηφ, ε θαηαλνκή ησλ 

εηζνδεκάησλ γίλεηαη ζηα ηξία (3) πξνεγνχκελα ηεο είζπξαμεο ησλ αλαδξνκηθψλ 

εηζνδεκάησλ  έηε, δειαδή ζηα νηθνλνκηθά έηε 2011, 2012 θαη 2013, εθφζνλ γίλεηαη 

αληίζηνηρα θαη ε ππνβνιή ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

ε. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ ειέγρεηαη φηη ην 

άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψλνληαη ζε απηέο αληηζηνηρεί ζην πνζφ 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην ειεθηξνληθφ αξρείν βεβαηψζεσλ απνδνρψλ πνπ έρεη ππνβιεζεί 

απφ ηνλ θνξέα θαη είλαη δηαζέζηκν ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

ζη. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ δελ εθαξκφδεηαη ε πεξ. δ΄ ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.2238/1994. 
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δ. Οη πξάμεηο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηα αλσηέξσ 

αλαξηψληαη ζηελ ζπξίδα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε 

ζην myTAXISnet ηεο ΑΑΓΔ, είηε ππνγεγξακκέλεο ςεθηαθά είηε κε ςεθηαθή απεηθφληζε 

(scan).  

2. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ απνξξηθζεί, είηε ιφγσ κε 

πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, εθδίδεηαη απφθαζε 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ιφγνη απφξξηςεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

θνξνινγνχκελν κε αλάξηεζε ζηε ζπξίδα ηνπ ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε. 

Καηά ηεο  πξάμεο απφξξηςεο δχλαηαη λα αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή,  θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 63 ηνπ λ.4174/2013.   

ΑΡΘΡΟ 5- Οίθνζελ αθύξωζε πξάμεωλ επηβνιήο πξνζηίκνπ 

Δθφζνλ κε ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ κε βάζε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ΚΦΓ θαη 

ηηο νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ην έγγξαθν ΓΔΑΦ Α 1174594 ΔΞ 2019/17-12-2019, 

δελ πξνέθπςε πνζφ θφξνπ πξνο θαηαβνιή (κεδεληθέο-πηζησηηθέο δειψζεηο) θαη 

εθδφζεθαλ κφλν πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, απηέο δχλαληαη λα αθπξψλνληαη θαη ρσξίο 

αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ, φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο θαη δηαγξάθεηαη ην ζρεηηθφ πξφζηηκν.  

ΑΡΘΡΟ 6- Δθθξεκείο ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο 

1. ε πεξίπησζε πνπ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαη δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε 

πξνζεζκία εμέηαζήο ηεο έσο ηελ 30-06-2020, ε αζθεζείζα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή 

ινγίδεηαη σο αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ γηα ηελ αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε θαη 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο. Ο θνξνινγνχκελνο δελ ππνρξενχηαη ζε 

ππνβνιή λέαο αίηεζεο θαη ην αίηεκά ηνπ εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία κε βάζε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.  

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ν 

νπνίνο εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε θαη ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο αίηεζεο.  

2. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη ή απνζηείιεη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο, ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη εθπξφζεζκεο ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο.  

3. Ζ απνδνρή ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηεηηθψλ, ε εθθαζάξηζε απηψλ θαη ε 

αθχξσζε/ηξνπνπνίεζε δηελεξγείηαη έσο ηηο 30-09-2020, ή ζε φπνηα άιιε πξνζεζκία 

ηπρφλ πξνβιεθζεί, κε θνηλνπνίεζε ζηε  Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. ε πεξίπησζε 

πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ πξνζεζκία ζεσξείηαη φηη ε αίηεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ 
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έρεη απνξξηθζεί ζησπεξά θαη ε αξρηθψο αζθεζείζα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαη θάζε 

ζρεηηθφ έγγξαθν δηαβηβάδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.  

4. Αλ πξαγκαηνπνηεζεί ξεηή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο απφ ηε 

Γ.Ο.Τ., είηε ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ηεο πξάμεο απφξξηςεο, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 63ΚΦΓ, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη θαη νη ιφγνη 

πνπ έρνπλ ήδε πξνβιεζεί κε ηελ αξρηθψο αζθεζείζα ελδηθνθαλή πξνζθπγή.  

ΑΡΘΡΟ 7- Δπηζηξνθή θόξνπ 

ε πεξίπησζε θαηαβνιήο θφξνπ ε νπνία θαζίζηαηαη αρξεψζηεηε ζπλέπεηα ηεο 

αθχξσζεο/ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ εθδφζεθαλ ην 2019 κε 

βάζε ηελ παξ, 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4174/2013, εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.4174/2013 πεξί επηζηξνθήο θφξνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

   

                                                               Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΤΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

3. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΑΑΓΔ θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ. 

4. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν Γελ Γξακκαηέα Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απνδέθηεο Πηλάθσλ A΄(πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3), Β΄, Ε΄, Ζ΄, ΗΓ΄ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2.Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία  θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Σκήκα Α΄  

5. Απηνηειέο  Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γηεχζπλζε  Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  
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