
Στη σύγχρονη φορολογική πραγματικότητα η δήλω-
ση και υποβολή όλων των οικογενειακών και περι-
ουσιακών στοιχείων που περικλείουν ένα νοικοκυ-
ριό χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και πολλές 

φορές απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στο εάν πρέπει να 
δηλωθούν κάποια εισοδήματα ή όχι ή ακόμα περισσότερο, 
πώς πρέπει να δηλωθούν χωρίς να έχουν επιπρόσθετες αρ-
νητικές φορολογικές επιπτώσεις. Για τους λόγους αυτούς, η 
συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος φυσικών προσώπων απαιτεί την πλήρη ενημέρωση 
τόσο για τις τρέχουσες φορολογικές διατάξεις όσο και για τον 
τρόπο συμπλήρωσης αυτών μέσω των εκδοθέντων οδηγιών 
από τις αρμόδιες αρχές. Εάν σε όλα αυτά ληφθεί υπόψη και 
το γεγονός ότι η όλη διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία φορο-
λογούμενοι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν εύκολα 
πρόσβαση, γίνεται κατανοητή η εμφάνιση πολλών εσφαλμέ-
νων υποβολών αρχικών δηλώσεων, που εμφανίζουν είτε ελ-
λειπή είτε λανθασμένα στοιχεία, ανεξάρτητα εάν αυτά οδη-
γούν σε αύξηση ή μείωση του τελικού φόρου.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η σωστή συ-
μπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων με την ορθή περι-
γραφή των τεκμηρίων που αφορούν την ακίνητη και κινητή 
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περιουσία είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο για να υπολογί-
ζονται οι φόροι σωστά, γεγονός που ενδιαφέρει την πλειοψη-
φία των φορολογούμενων. Μια δήλωση φόρου εισοδήματος 
περιγράφει με έγκυρο και επίσημο τρόπο την εισοδηματική, 
περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση ενός φυσικού προ-
σώπου όπως ισχύει για κάθε φορολογικό έτος ξεχωριστά, 
συνεπώς, μπορεί αυτή να επικαλεστεί οποιαδήποτε στιγμή 
στο μακροπρόθεσμο μέλλον για οποιοδήποτε λόγο και χω-
ρίς περιορισμό, είτε για λήψη κάποιου τραπεζικού δανείου 
επί παραδείγματι είτε για ανάλωση κεφαλαίου για κάλυψη 
τεκμηρίων. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η ορθή απεικό-
νιση όλων αυτών των στοιχείων στην ετήσια δήλωση φόρου 
εισοδήματος, η οποία, καλό θα ήταν να υποβάλλεται ακόμα 
και όταν το εισόδημα και ο φόρος είναι μηδενικός, ακριβώς 
για να υπάρχει το επίσημο εκκαθαριστικό που να αποδεικνύ-
ει επίσημα αυτή την κατάσταση.

Όπως γίνεται κατανοητό, στην πράξη πολλές αρχικές φορο-
λογικές δηλώσεις περιλαμβάνουν μια πληθώρα λαθών, κα-
θώς υπάρχει η γενική τάση από τους φορολογούμενους να 
μην διαβάζουν τις οδηγίες συμπλήρωσης αυτών και να κρί-
νουν υποκειμενικά πότε θα πρέπει να δηλωθεί κάποιο εισόδη-
μα και πότε όχι. Συνεπώς, υπάρχει μια σωρεία περιπτώσεων 
που απαιτούνται επιπρόσθετες μεταγενέστερες επανυποβο-
λές για διόρθωση των φορολογικών δηλώσεων προκειμέ-
νου να επανέλθει η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδή-
ματος

Συμπληρωματική καλείται η φορολογική δήλωση η οποία 
περιλαμβάνει μόνο επιπρόσθετα στοιχεία που δεν έχουν δη-
λωθεί στην αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος. Συνεπώς, τα 
νέα στοιχεία αυτά δηλώνονται για πρώτη φορά και συμπλη-
ρώνουν τα αρχικά, ώστε αθροιστικά μαζί να εκδίδουν νέο 

εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, συνυπολογίζοντας δη-
λαδή όλα τα δεδομένα όλων των υποβληθέντων δηλώσεων 
φόρου εισοδήματος που αφορούν το ίδιο φορολογικό έτος.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της αυτο-
τέλειας που εφαρμόζεται και στα εισοδήματα των φυσικών 
προσώπων, θα πρέπει κάθε φορολογικό έτος να υποβάλλο-
νται το σύνολο των εισοδημάτων από κάθε πηγή που αφο-
ρούν αποκλειστικά το έτος αυτό, ανεξάρτητα πότε ταμειακά 
εισπράχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση των ανα-
δρομικών προηγουμένων ετών που αφορούν τις συντάξεις 
και τους μισθούς, τα εισοδήματα αυτά θα πρέπει να δηλω-
θούν με συμπληρωματικές δηλώσεις τα φορολογικά έτη που 
αφορούν ακόμα και εάν η βεβαίωση είναι μεταγενέστερη. 

Επισημάνσεις
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1114/26-7-2016, ο όρος «συμπλη-

ρωματική δήλωση» έχει εξομοιωθεί με τον όρο «τροποποι-
ητική», παρόλο που ως περιεχόμενο προσθέτει φορολογικά 
στοιχεία στην αντίστοιχη αρχική δήλωση φόρου εισοδήμα-
τος και δεν τα τροποποιεί. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από 
την εν λόγω εγκύκλιο, ο συγκερασμός των όρων συμπλη-
ρωματική και τροποποιητική φορολογική δήλωση ως έναν 
«τροποποιητική δήλωση» δίνει έμφαση στην υποχρεωτικό-
τητα υποβολής αυτών σε κάθε περίπτωση που προστίθενται 
ή τροποποιούνται στοιχεία της εισοδηματικής και περιουσι-
ακής κατάστασης ενός φορολογούμενου.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1132/25-6-2015 
που συμπληρώνει την ΠΟΛ 1088/17-4-2015 όπως ισχύ-
ουν έως σήμερα, έχουν διευκρινιστεί τα εξής από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών:

Προφανώς, οι συμπληρωματικές δηλώσεις που μπορούν να 
υποβληθούν είναι απεριόριστες σε αριθμό, καθώς θα πρέπει 
να δηλώνεται στο σύνολο τους η πραγματική εισοδηματική 



Αρχή και ένα δεύτερο για τον φορολογούμενο. Για να απο-
φευχθεί γραφειοκρατικό κόστος, προτείνεται στους φορολο-
γούμενους το ένα αντίγραφο να αποστέλλεται συστημένο με 
το ταχυδρομείο και η απόδειξη της ταχυδρομικής αποστολής 
να επισυνάπτεται στο αντίγραφο που κρατά στην κατοχή του 
ο φορολογούμενος. Στη συνέχεια, όταν γίνει η εκκαθάριση της 
συμπληρωματικής δήλωσης από τους αρμόδιους ελεγκτές 
εφοριακούς εν ευθέτω χρόνω, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό 
αποστέλλεται επίσης ταχυδρομικά στον φορολογούμενο στη 
διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλώσει.

Ένα ακόμα σημείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί για τις 
συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος είναι το 
γεγονός ότι συνοδευτικά στοιχεία της αποσταλούσης φορο-
λογικής δήλωσης είναι μόνο τα έγγραφα που αποδεικνύουν 
τα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως οι βεβαιώσεις των ανα-
δρομικών από μισθούς και συντάξεις και όχι όλα τα στοιχεία 
που αφορούν τη δήλωση σωρευτικά. 

Αναδρομικά εισοδήματα σε εκτέλεση δικαστικών απο-
φάσεων

Κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου υπάρχουν και 
κάποιες περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων που έλα-
βαν αναδρομικά εισοδήματα παρελθουσών ετών ύστερα 
από την εκδίκαση αγωγής εναντίον του αρμόδιου φορέα και 
κατόπιν εκτέλεσης δικαστικής απόφασης. Το πρόβλημα που 
ανακύπτει στην πράξη, από τη στιγμή που τα εισπραχθέντα 
αναδρομικά εισοδήματα θα πρέπει να δηλωθούν στα φορο-
λογικά έτη που αφορούν, είναι πόσο παλιά μπορούν να υπο-
βληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις ακόμα και για τα έτη 
που έχουν ήδη παραγραφεί, όπως για παράδειγμα αναδρο-
μικά επιδομάτων του φορολογικού έτους 1995. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, όσον 
αφορά την παραγραφή των φορολογικών υποχρεώσεων, 
αυτή αναστέλλεται σε περίπτωση δικαστικής αγωγής και έως 
ότου επιδικαστεί η εκάστοτε υπόθεση. Συνεπώς, ο φορολο-
γούμενος που στο τρέχον φορολογικό έτος έλαβε αναδρο-
μικά εισοδήματα από εκτέλεση δικαστικής απόφασης οφεί-
λει να υποβάλλει συμπληρωματικές δηλώσεις χειρόγραφα 
για όσα χρόνια προς τα πίσω αφορά η απόφαση αυτή, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία της παραγραφής. Ακό-
μα και σε περίπτωση που η βεβαίωση των αναδρομικών δεν 
διευκρινίζει ευδιάκριτα το εισόδημα που αντιστοιχεί ανά πα-
ρελθοντικό φορολογικό έτος, ο φορολογούμενος οφείλει να 
απαιτήσει από τον αρμόδιο φορέα την έκδοση νέας και ανα-
λυτικής βεβαίωσης αποδοχών που να φαίνονται ευδιάκριτα 
τα εισοδήματα που έλαβε ανά φορολογικό έτος.

Δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών του κωδικού 049
Όπως είναι γνωστό, η συμπλήρωση του κωδικού 049 στο 

έντυπο Ε1 κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης φόρου 
εισοδήματος αφορά αποκλειστικά και μόνο τους μισθωτούς 
και συνταξιούχους και είναι υψίστης σημασίας, καθώς 

και περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε φορολογούμενου 
για κάθε φορολογικό έτος το οποίο αφορούν. Επειδή πρό-
κειται για συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, 
η τελική εικόνα της εισοδηματικής και περιουσιακής κατά-
στασης του φορολογούμενου προκύπτει από το σύνολο των 
δηλώσεων και αποδεικνύεται με το τελευταίο κατά χρονο-
λογική σειρά εκκαθαριστικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
Φορολογική Αρχή.

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν 
σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα στο ημερολογιακό έτος χωρίς 
καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, εφόσον υπάρχει λόγος 
που να τις αιτιολογεί και πρόκειται για υπαιτιότητα του φο-
ρολογούμενου, όπως για παράδειγμα η διόρθωση των δη-
λωθέντων εισοδημάτων από ακίνητα στο έντυπο Ε2 προγε-
νέστερου φορολογικού έτους.

Όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση που η 
συμπληρωματική δήλωση είναι υπαιτιότητα του φορολογού-
μενου, όπως το προηγούμενο παράδειγμα, καθώς όφειλε να 
δηλώσει κάποια εισοδήματα που γνώριζε στην αρχική δήλω-
ση αλλά δεν το έκανε για διάφορους λόγους, τότε επιβάλλε-
ται κεφαλικό πρόστιμο εκπροθέσμου, ανεξαρτήτως εάν το 
τελικό αποτέλεσμα του φόρου είναι μηδενικό ή χρεωστικό 
ή πιστωτικό. Προφανώς, το πνεύμα αυτών των κυρώσεων 
στοχεύει στην αποφυγή πολλών μεταγενέστερων υποβολών 
συμπληρωματικών δηλώσεων από τους φορολογούμενους, 
οι οποίοι θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή και συγκέντρω-
ση κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της αρχικής δήλωσης 
φόρου εισοδήματος.

Να σημειωθεί ότι εξαίρεση στην επιβολή κυρώσεων υπάρ-
χει μόνο για τα αναδρομικά των μισθωτών και συνταξιού-
χων, καθώς απέκτησαν χρήματα που τους όφειλαν οι αρ-
μόδιοι φορείς σε μεταγενέστερο χρόνο από το φορολογικό 
έτος που αφορούν. Συνεπώς, με τη βεβαίωση εισοδήματος 
του φορολογικού έτους 2015 η οποία αναγράφει αναδρο-
μικά συντάξεων για τα φορολογικά έτη 2012 και 2013 επί 
παραδείγματι, ο φορολογούμενος συνταξιούχος υποβάλ-
λει συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη 2012 και 2013 
στα οποία δηλώνει τα εισοδήματα αυτά, χωρίς καμία κύρω-
ση από πλευράς της Φορολογικής Αρχής, από τη στιγμή που 
δεν ήταν δική του υπαιτιότητα. Μάλιστα, μόνο για την προ-
κειμένη περίπτωση και επειδή είναι εξαιρετικά συνηθισμένη 
στην πράξη, η ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των συ-
μπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος λόγω ανα-
δρομικών μισθών και συντάξεων ορίζεται η τελευταία ημέ-
ρα του έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις και όσον αφορά 
το προηγούμενο παράδειγμα, η τελευταία ημέρα του τρέχο-
ντος χρόνου ήτοι 31/12/2016.

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
υποβάλλονται μόνο χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του 
φορολογούμενου σε δύο αντίγραφα, ένα για τη Φορολογική 
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κατοχυρώνει την έκπτωση φόρου των 2100 ευρώ, όπως 
αντικατέστησε την κατοχύρωση του αφορολογήτου ποσού 
προ του φορολογικού έτους 2012.

Όσον αφορά τις συμπληρωματικές δηλώσεις από αναδρο-
μικά μισθών και συντάξεων για τα φορολογικά έτη από το 
2014 και πίσω, οι εν λόγω ΠΟΛ διευκρινίζουν ότι δεν απαι-
τείται η προσκόμιση αποδείξεων από δαπάνες αγαθών και 
υπηρεσιών του κωδικού 049, καθώς δεν προέρχονται από 
υπαιτιότητα του φορολογούμενου. Συστημικά, ο αρμόδιος 
εφοριακός συμπληρώνει το πεδίο με την ένδειξη "αναδρομι-
κά μισθωτών υπηρεσιών" κατά την εκκαθάριση της συμπλη-
ρωματικής δήλωσης, η οποία προχωρά χωρίς επιβάρυνση 
για το φορολογούμενο. 

Επίσης, με τις ΠΟΛ 1132/25-6-2015 και ΠΟΛ 1088/17-4-
2015 έγινε αποδεκτό ότι η συμπλήρωση του κωδικού 049 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εκκαθάριση και γίνεται αποδεκτή 
εφόσον αφορά την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική ή τρο-
ποποιητική δήλωση, συνυπολογίζοντας αναλογικά και τους 
δύο συζύγους. (παρ 24 άρθρο 72 Ν. 4172/2013)

Τροποποιητικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος
Στον αντίποδα, τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 

καλείται η υποβολή μεταγενέστερης φορολογικής δήλωσης 
από την αρχική, η οποία περιέχει τροποποιημένο και 
διορθωμένο περιεχόμενο συγκριτικά με την πρώτη, επειδή 

μεταγενέστερα διαπιστώθηκε λάθος ή παράλειψη. Αυτό 
σημαίνει ότι η τροποιητική δήλωση στην ουσία διορθώνει το 
περιεχόμενο της αρχικής, με αποτέλεσμα να ξαναγράφονται 
από την αρχή όλα τα στοιχεία που υπήρχαν στην αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήματος, αλλά με νέα διορθωμένα 
δεδομένα. 

Για το λόγο αυτό, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φό-
ρου εισοδήματος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με καταληκτική 
ημερομηνία την προτελευταία ημέρα του εκάστοτε φορο-
λογικού έτους. Σε αυτή τη λογική, για τη φετινή φορολογική 
περίοδο, η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων μπορεί 
να πραγματοποιηθεί έως 30/12/2016. Σε περίπτωση που 
εκπνεύσει αυτή η ημερομηνία, τότε η τροποποιητική δήλω-
ση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται μόνο χειρόγραφα στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ σε δύο αντίγραφα, με την ίδια ακριβώς δια-
δικασία που υποβάλλεται και η συμπληρωματική δήλωση.

Όσον αφορά την εκκαθάριση της τροποποιητικής φορολο-
γικής δήλωσης, αυτή γίνεται προφανώς μόνο ηλεκτρονικά, 
ακολουθώντας την ίδια συστημική διαδικασία με την υποβο-
λή της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος. Συνεπώς, εκ-
δίδεται ηλεκτρονικά ένα νέο εκκαθαριστικό που τροποποιεί 
το αρχικό, συνυπολογίζοντας και συμψηφίζοντας το φορο-
λογικό αποτέλεσμα της αρχικής δήλωσης.

Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι ο εκάστοτε φορο-
λογούμενος μπορεί να υποβάλλει απεριόριστο αριθμό τρο-
ποποιητικών δηλώσεων, ενώ η τελευταία εκκαθάριση είναι 
αυτή που θεωρείται καταληκτική και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για κάθε νόμιμη χρήση ως επίσημο εκκαθαριστικό. Σα-
φέστατα, εκτός από το δειγματοληπτικό έλεγχο που μπορεί 
να προκύψει για το έλεγχο της ορθότητας των υποβληθέ-
ντων στοιχείων με την υποβολή της τροποποιητικής δήλω-
σης από την αρμόδια Φορολογική Αρχή, η κατάχρηση αυτών 
των δυνατοτήτων με τη συνεχή υποβολή τόσο τροποποιητι-
κών όσο και συμπληρωματικών δηλώσεων μπορεί να προ-
καλέσει το ενδιαφέρον των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς 
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι εν λόγω υποβολές να είναι 
ουσιώδεις, ορθές και ειλικρινείς.

Δηλώσεις εισοδήματος με επιφύλαξη
Μια πιο ιδιάζουσα περίπτωση υποβολής φορολογικής δή-

λωσης είναι αυτή με επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία ο 
φορολογούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αρχική του 
δήλωση, συμπληρώνοντας το πεδίο με την ένδειξη «δήλω-
ση με επιφύλαξη» που υπάρχει στο τέλος του εντύπου Ε1. 

Με αυτή την επιλογή, ο φορολογούμενος αρχικά εκδη-
λώνει την αμφιβολία του ως προς κάποιο υποβληθέν στοι-
χείο της φορολογικής του δήλωσης και σύμφωνα με την 
ΠΟΛ.1041/2016 αυτή οδηγείται υποχρεωτικά από τη Δ.Η-
ΛΕ.Δ για έλεγχο και εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
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εκπροθέσμων είναι ένα μέτρο που προσπαθεί να καταστείλει 
την αλόγιστη χρήση των δυνατοτήτων του taxis, καθώς 
παρατηρείται το συχνό φαινόμενο της συνεχούς υποβολής 
τροποποιητικών δηλώσεων, πολλές φορές και για ανούσιο 
λόγο. Συνεπώς, τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι κεφαλικά 
και σκοπεύουν να «συνετίσουν» τους φορολογούμενους ώστε 
να παρουσιάζουν τη δέουσα προσοχή στην αρχική υποβολή 
της φορολογικής τους δήλωσης.

Σε αυτή τη λογική, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1080/2016 στην 
περίπτωση των εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων επιβάλ-
λεται αυτοτελές πρόστιμο ανάλογα με την ιδιότητα του φο-
ρολογούμενου και το αποτέλεσμα του εκκαθαριστικού, επιρ-
ρίπτοντας επιπλέον 0,73% προσαύξηση στο φόρο για κάθε 
μήνα καθυστέρησης πληρωμής του από την καταληκτική ημε-
ρομηνία της εκάστοτε δόσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο συ-
γκεντρωτικό πίνακα:

Αποτέλεσμα 
εκκαθαρι-

στικού

Φυσικά 
πρόσωπα

Φυσικά ή 
Νομικά 

πρόσωπα με 
απλογραφικά 

βιβλία

Φυσικά ή Νο-
μικά πρό-

σωπα με δι-
πλογραφικά 

βιβλία
Μηδενικό ή 
πιστωτικό

100 100 100

Χρεωστικό 100 250 500

Συνεπώς, με αυτό τον τρόπο ο φορολογούμενος μπορεί 
ο ίδιος να προσκομίσει τα στοιχεία που θέτει υπό αμφισβή-
τηση στον αρμόδιο ελεγκτή εφοριακό και από εκεί και πέρα 
από κοινού να λύσουν το πρόβλημα βασιζόμενοι στις οικεί-
ες διατάξεις. Για το λόγο αυτό, η υποβολή μιας δήλωσης με 
επιφύλαξη θα πρέπει να έχει ουσία και να είναι ειδική και όχι 
αόριστη, επομένως ο φορολογούμενος καλείται να προσκο-
μίσει απτά στοιχεία και έγκυρες αποδείξεις σχετικά με το θέμα 
που αμφισβητεί, διαφορετικά η διαδικασία ελέγχου θα προ-
βεί άκαρπη για τον ίδιο.

Συνήθεις περιπτώσεις δηλώσεων με επιφύλαξη είναι η δή-
λωση κάποιων αφορολογήτων εισοδημάτων που δεν είναι 
εκ των οδηγιών ευδιάκριτο το πεδίο των εντύπων που πρέ-
πει να δηλωθούν ή ο τρόπος φορολόγησης κάποιων άλλων 
εισοδημάτων, που είτε θα πρέπει να έχουν μειωμένο συντε-
λεστή ή παλαιότερα ήταν αφορολόγητα, όπως επί παρα-
δείγματι κάποια επιδόματα που λάμβαναν οι δικαστές. Άλ-
λες περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με επιφύλαξη αφορούν 
επιφυλάξεις για την υποβολή κάποιων εφαρμοστέων εκπτώ-
σεων και απαλλαγών.  

Πρόστιμα και κυρώσεις εκπροθέσμων αρχι-
κών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολο-
γικού έτους 2015

Αναφορικά με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, η υποβολή 
οικονομικών κυρώσεων με τη μορφή προστίμων σε περίπτωση 

Προφανώς, σε περίπτωση που τα τελικά εκκαθαριστικά των αρχικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος καταλήγουν σε μηδενικά 
ή πιστωτικά, τότε τα πρόστιμα δεν προσαυξάνονται κατά 0,73%, όπως συμβαίνει με τα αντίστοιχα χρεωστικά εκκαθαριστικά. 
Οι ίδιες διατάξεις της εν λόγω προσαύξησης ισχύουν και για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Σε συνέχεια λοιπόν των ανωτέρω, όσον αφορά την υποβολή των εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, τα πρόστιμα 
προσαρμόζονται και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις αλλαγές στο εκκαθαριστικό που προκαλούν οι δηλωθείσες τροποποι-
ήσεις και πάντα συνυπολογίζοντας την ιδιότητα του φορολογούμενου, ως ακολούθως:

Αποτέλεσμα 
εκκαθαριστικού Αρχικής 

δήλωσης

Αποτέλεσμα εκκαθαριστικού
Τροποποιητικής δήλωσης

Φυσικά πρόσωπα Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα με 

απλογραφικά βιβλία

Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα με 

διπλογραφικά βιβλία
Μηδενικό Χρεωστικό 100 250 500

Μηδενικό Πιστωτικό 100 100 100

Πιστωτικό
Μείωση ή αύξηση 

πιστωτικού
100 100 100

Πιστωτικό Χρεωστικό 100 250 500

Χρεωστικό Αύξηση χρεωστικού 100 250 500

Χρεωστικό Μείωση χρεωστικού 100 100 100

Χρεωστικό Πιστωτικό 100 100 100

Να σημειωθεί ότι εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που η αρχική του εκκαθάριση ήταν χρεωστική λόγω του τέλος 
επιτηδεύματος και δεν προέκυπτε φόρος από κάποιο άλλο εισόδημα, τότε το πρόστιμο εκπροθέσμου τροποποιητικής περιο-
ρίζεται στα 100 ευρώ και όχι στα 250 ευρώ ή 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

Όπως γίνεται κατανοητό, η επιβολή των οικονομικών κυρώσεων αυξάνει αναλογικά όταν το τελικό ποσό φόρου είναι με-
γαλύτερο από το αρχικό και είναι υπέρ του Δημοσίου.
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