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ΘΔΚΑ: Γιαδικαζία για ηην βεβαίωζη και είζππαξη ηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ αλληλεγγύηρ 

ζηα θςζικά ππόζωπα, ηηρ έκηακηηρ ειζθοπάρ ζε ανηικειμενικέρ δαπάνερ και ηος ηέλοςρ 
επιηηδεύμαηορ, πος πποβλέπονηαι με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 29,30 και 31, 
ανηίζηοισα, ηος ν. 3986/2011(ΦΔΘ152 Α-1 Ηοςλίος 2011). Ιοιπά θέμαηα για ηην 
εθαπμογή ηων παπαπάνω διαηάξεων .  

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29, 30 θαη 31 ηνπ λ. 3986/01.07.2011 (ΦΔΘ 152 Α') 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Θ.Φ.Δ) πνπ αθπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην 
ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΘ 151 Α') 

3. Τε δηαπίζησζε φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζα πξνθιεζεί δαπάλε πνπ δελ κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα δηφηη εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ εθθαζαξηζηηθψλ πνπ ζα απνζηαινχλ 
ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

4. Τελ ππ' αξηζ. Υ350/8.7.2011 (ΦΔΘ 1603Β711.7.2011) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί 
«Θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη 
Παληειή Οηθνλφκνπ». 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ  

`Απθπο 1 

Διδική ειζθοπά αλληλεγγύηρ ζηα θςζικά ππόζωπα (άπθπο 29 ν.3986/2011) 

1. Γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο, πνπ πξνβιέπεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 
ηνπ λ. 3986/2011, ιακβάλεηαη ππφςε ην εηήζην ζπλνιηθφ θαζαξφ αηνκηθφ εηζφδεκα, πξαγκαηηθφ 
ή ηεθκαξηφ, θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζρνιάδνπζαο 
θιεξνλνκηάο, ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011 έσο θαη 2015 (ρξήζεηο 2010 έσο θαη 2014). 

Ζ εχξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηεί ε εηδηθή εηζθνξά πξνθχπηεη κεηά απφ ηε 
ζχγθξηζε ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ άξζξνπ 16 θαη ηνπ εηζνδήκαηνο (δεισζέλ φισλ ησλ πεγψλ θαη 
αθνξνιφγεηα), ιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν απφ απηά. 

Σεκεηψλεηαη φηη ζηηο δηαηάμεηο απηέο εκπίπηεη θαη ην απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηεο παξαγξάθνπ 7 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΘΦΔ, δειαδή θέξδε σο ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (30.000), γηα φζνπο λένπο έσο 
ηξηάληα πέληε (35) εηψλ ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ γηα πξψηε θνξά, γηα ηα ηξία 
πξψηα έηε. 

Δπηπιένλ, ζηηο δηαηάμεηο απηέο εκπίπηνπλ θαη ηα πνζά ησλ κεηψζεσλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη 
θαζαξψλ εηζνδεκάησλ ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ 
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 λ.3842/2010. 

javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/article.aspx?doc=15479&block=1&article=29')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/article.aspx?doc=15479&block=1&article=29')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/article.aspx?doc=15479&block=1&article=31')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=15479&block=1&article=29&paragraph=2')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=15479&block=1&article=29&paragraph=2')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=6443&block=1&article=6&paragraph=7&version=2011/03/31')
javascript:newWindow('http://www.e-forologia.gr/lawbank/paragraph.aspx?doc=6443&block=1&article=6&paragraph=7&version=2011/03/31')


Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηηο δηαηάμεηο απηέο δελ εκπίπηεη ην πνζφ ηεο κείσζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζηηο 
αληηθεηκεληθέο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 16, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ' 
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Φ.Δ. 

Τν εηήζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα ιακβάλεηαη ππφςε πξηλ απφ ηηο κεηψζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ίδηνπ 
Θψδηθα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
εηήζηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο δελ ππνινγίδνληαη νη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 17. Αληίζεηα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ησλ 
αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΘΦΔ. 

Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
5 ηνπ ΘΦΔ, εθφζνλ ε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ ελφο ζπδχγνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 
εηζφδεκα πνπ δειψζεθε απφ απηφλ, ηφηε ε δηαθνξά απηή κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηα πξαγκαηηθά 
εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. 

Τα θιηκάθηα ηεο εηδηθήο εηζθνξάο βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ή  

ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο έρνπλ σο εμήο: 

Απφ 12.001,00 έσο 20.000,99: ζπληειεζηήο 1% 

Απφ 20.001,00 έσο 50.000,99: ζπληειεζηήο 2% Απφ 50.001,00 έσο 100.000,99: ζπληειεζηήο 
3%  

Απφ 100.001,00 θαη άλσ: ζπληειεζηήο 4%. 

Τν πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πεξηνξίδεηαη αλαιφγσο, ζε θάζε πεξίπησζε ψζηε ην ελαπνκέλνλ 
εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο λα κελ είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ακέζσο κηθξφηεξνπ ζπληειεζηή ζην άλσ φξην ηνπ 
πξνεγνχκελνπ θιηκαθίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαζαξφ πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά απφ ηελ 
αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%), δε κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξν απφ 12.000,99 επξψ, ην θαζαξφ πνζφ ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή δχν ηνηο 
εθαηφ (2%) δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 19.800,98 επξψ, ην θαζαξφ πνζφ ηνπ θιηκαθίνπ κε 
ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 49.000,97 επξψ θαη ηέινο ηα 

θαζαξφ πνζφ ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν 
απφ 97.000,96 επξψ. 

2. Πεξαηηέξσ, εμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηα αθφινπζα εηζνδήκαηα : 

α) ηεο πεξηπη. ζ' ηεο παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6, δειαδή νη κηζζνί, ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία 
πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε φζνπο παξνπζηάδνπλ βαξηέο 
θηλεηηθέο αλαπεξίεο, πνπ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) 

β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 14, δειαδή νη απνδεκηψζεηο ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη  

γ) ηεο πεξίπη. γ' ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζ. 45 ηνπ ΘΦΔ, δειαδή νη εθάπαμ παξνρέο ηακείσλ 
πξφλνηαο θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ηα εθάπαμ βνεζήκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηα 
εθάπαμ βνεζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο. 

δ) νη καθξνρξφληα άλεξγνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη φζνη 
ιακβάλνπλ θαηά ηελ ρξήζε 2011 επίδνκα αλεξγίαο, έζησ θη αλ θαηά ηελ ρξήζε 2010 είραλ 
εηζφδεκα, εθφζνλ δελ έρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο βεβαίσζεο πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. 

Δπεηδή νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα εμεπξεζνχλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ 
επεμεξγάδεηαη ε ΓΓΠΣ, πξνθεηκέλνπ νη θνξνινγνχκελνη απηνί λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ θαηαβνιή 
ηεο εηδηθήο εηζθνξάο, κεηά ηε ιήςε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ζα ππνβάιινπλ ζηελ 
αξκφδηα Γ.Ο.Υ., αίηεζε γηα λέα εθθαζάξηζε, κε ηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζηα κεηξψα ηνπ, σο καθξνρξφληα άλεξγνη, ή φηη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο θαη κε ππεχζπλε 
δήισζε φηη δελ απνθηνχλ πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. 

3. Γελ επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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α) ζηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη 
δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πξσηνθφιινπ πεξί 

Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8εο Απξηιίνπ 1965 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα) 
θαζψο θαη ζηηο ακνηβέο ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΙ. 1014/22-2-2010. 

β) ζηηο αγξνηηθέο εληζρχζεηο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη δειψλνληαη ζηνπο 
θσδηθνχο αξηζκνχο 477-478 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ελψ αληίζεηα ππφθεηληαη ζε 
εηζθνξά φζεο δίδνληαη επί ηεο παξαγσγήο θαη δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο 659-660. 

γ) ζε θαλέλα πνζφ απφ απηά πνπ δειψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο 781 -782, δεδνκέλνπ φηη ηα πνζά 
απηά δελ απνηεινχλ εηζφδεκα. 

4. Σηνπο ππφρξενπο ηεο πεξηπη. ε' ηνπ άξζξνπ απηνχ, Βνπιεπηέο, Υπνπξγνί, Αλαπιεξσηέο 

Υπνπξγνί, Υθππνπξγνί, Γεληθνί θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο Υπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνη, 
Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Δπξσβνπιεπηέο θιπ., επηβάιιεηαη εηδηθή 
εηζθνξά κε ζπληειεζηή 5% επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο, εθφζνλ είραλ ηελ 
παξαπάλσ ηδηφηεηα ην έηνο 2010. Αξρηθά ζα εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα έρεη 
ππνινγηζηεί εηδηθή εηζθνξά κε ηνπο γεληθνχο ζπληειεζηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δεισζέλ 
εηζφδεκα. Σηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ζα εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθφ 
εθθαζαξηζηηθφ κε ην ππφινηπν ηεο νθεηιφκελεο εηδηθήο εηζθνξάο. 5. Όζνη θνξνινγνχκελνη δελ 
έρνπλ δειψζεη ζηνπο θσδηθνχο 659 - 660 ηεο δήισζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 φια ηα πνζά 
ησλ αθνξνιφγεησλ ή θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα 
ππνινγηζηεί εηδηθή εηζθνξά κηθξφηεξε ηεο νθεηιφκελεο, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ εληφο 2 κελψλ 
απφ ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπο, δήισζε κε ηα αθξηβή πνζά ησλ 

εηζνδεκάησλ απηψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη δεθηφ, φηη δελ ζα επηβάιιεηαη θακία θχξσζε, 
θαζφζνλ δελ ππήξρε ππνρξέσζε γηα δήισζε ησλ ππφςε εηζνδεκάησλ. 

`Απθπο 2 

Έκηακηη ειζθοπά ζε ανηικειμενικέρ δαπάνερ (άπθπο 30 ν.3986/2011) 

Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 επηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά ζηα πνζά ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο 
δαπάλεο (Η.Φ. απηνθίλεηα, ζθάθε αλαςπρήο θιπ) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δήισζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΓΓΠΣ. 

`Απθπο 3 

Δπιβολή ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ (άπθπο 31 ν. 3986/2011) 

1. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ζε φζνπο θνξνινγνχκελνπο αζθνχλ επηηήδεπκα ή 
επάγγεικα, ζηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΘΦΔ (νκφξξπζκεο θαη 

εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο 
θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο, θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΘΒΣ - π.δ. 186/1992, ΦΔΘ 84 Α') - θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ 
ΘΦΔ (ΑΔ, ΔΠΔ, δεκφζηεο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο, ππνθαηαζηήκαηα 
αιινδαπψλ εηαηξεηψλ) εθδίδεηαη απφ ηε ΓΓΠΣ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη, εθθαζαξηζηηθφ 
ζεκείσκα ππνινγηζκνχ γηα ην ηέινο επηηεδεχκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 (δηαρεηξηζηηθή 
πεξίνδνο 2010), αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ ππφρξεν θαηά ηα νξηδφκελα ζηε 
παξαγξ. 1 άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Τν ηέινο επηηεδεχκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 
θαη κεηά ζα βεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011 νη αγξφηεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο δελ ζεσξνχληαη 
επηηεδεπκαηίεο. 

2. Οη επηηεδεπκαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχζαλ ην επάγγεικα ή ηελ επηρείξεζή ηνπο γηα 
νξηζκέλνπο κήλεο κέζα ζηε ρξήζε 2010, ππάγνληαη ζηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ην 
νπνίν πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εθφζνλ έρεη ήδε ππνβιεζεί 
δήισζε δηαθνπήο δξαζηεξηφηεηαο. Σε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο επηρεηξήζεσλ, ην 
ηέινο επηηεδεχκαηνο βεβαηψλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπγρσλεχζεθαλ θαη ζηελ πξνεξρφκελε 

απφ ηε ζπγρψλεπζε ή ζηελ δηαζπαζζείζα θαη ζηηο επσθεινχκελεο απφ ηε δηάζπαζε θαη 
πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο κέζα ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην 
ηέινο. Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο θαηαβάιιεηαη απφ 
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ηελ πξνειζνχζα απφ ηελ ζπγρψλεπζε ή ηηο επσθεινχκελεο απφ ηε δηάζπαζε, θαηά πεξίπησζε. 
Σε πεξίπησζε κεηαηξνπήο επηρείξεζεο ζε άιιε λνκηθή κνξθή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 
1297/1972 (ΦΔΘ 2176 Α') ή ηνπ λ. 2166/1993 (ΦΔΘ 137 Α') ην ηέινο επηηεδεχκαηνο βεβαηψλεηαη 
ηφζν ζηε κεηαηξαπείζα επηρείξεζε φζν θαη ζηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κεηαηξνπή πεξηνξηδφκελν 
αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο κέζα ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη θαη θαηαβάιιεηαη 
απφ ηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κεηαηξνπή. 

3. Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ αζθνχλ επηηήδεπκα 
ή ειεχζεξν επάγγεικα, ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο πεληαθφζηνπο (500) θαηνίθνπο θαη λεζηά θάησ 
απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο, 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα ρσξηά θαη λεζηά φπσο πξνβιέπνληαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 

2539/1997 (ΦΔΘ 244 Α') γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ «Θαπνδίζηξηαο». Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ 
πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία επίζεκε γεληθή απνγξαθή 
πιεζπζκνχ ηεο 18εο Καξηίνπ 2001, φπσο θπξψζεθε κε ηελ Θνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε 6821/Γ5-
908 (ΦΔΘ 715 Β'). Ωο ηνπξηζηηθνί ηφπνη ζεσξνχληαη φζνη πεξηιακβάλνληαη ζην π.δ. 899/1976, 
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 664/1977. Ζ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θξίλεηαη 
ρσξηζηά γηα ηελ έδξα θαη ην θάζε ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. 

4. Ζ βεβαίσζε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο γίλεηαη απφ ηε ΓΟΥ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία 
εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ θαηά ην ρξφλν επηβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο. Τν πξνεγνχκελν εδάθην έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ή 
ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. 

5. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, 
θαζψο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιιεη ηε 
βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο. 

6. Τν ηέινο επηηεδεχκαηνο δελ εθπίπηεη σο δαπάλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ 
εηζνδήκαηνο. 

`Απθπο 4 

Γιαδικαζία ςπολογιζμού βεβαίωζηρ & καηαβολήρ ηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ, ηηρ έκηακηηρ 
ειζθοπάρ και ηος ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ για ηο οικονομικό έηορ 2011. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηε βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 θαη ηνπ 
ηέινπο επηηεδεχκαηνο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα) ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ απηνχ, αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 

1. Ζ ΓΓΠΣ εθδίδεη εληαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, επί ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη ρσξηζηά, κεηά 
απφ ππνινγηζκφ, ηα πνζά ηεο θάζε εηζθνξάο θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, αληίγξαθν ηνπ 
νπνίνπ απνζηέιιεηαη θαη ζηνλ ππφρξεν θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηηο αξκφδηεο 
Γ.Ο.Υ. γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ αξρηθψλ θαη 
ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ νηθνλ. έηνπο 2011 θαη ην ηέινο επηηεδεχκαηνο κε βάζε ηα ζηνηρεία 
πνπ ηεξνχληαη ζην Κεηξψν. Δηδηθά γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ζα 
ππνινγηζηεί γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα κε δεισζέληα εηζνδήκαηα Γ' ή Ε' πεγήο 
θαζψο θαη γηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ππνβάιεη δειψζεηο Φ.Δ. γηα έλα ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηα ηξία ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε, εθφζνλ πιεξνχλ θαηά ηα ινηπά ηηο απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο. 

Γηα φζνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δελ έρεη ππνινγηζηεί ηέινο επηηεδεχκαηνο 
ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψ ζην κεηξψν εκθαλίδνληαη γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν ηνπ 2010 σο ελεξγέο επηρεηξήζεηο ζα απνζηαινχλ απφ ηε ΓΓΠΣ αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο 
πξνο ελεκέξσζή ηνπο θαζψο θαη ην αληίζηνηρν αξρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο αξκφδηεο 
Γ.Ο.Υ. πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα ππνβάιινπλ δήισζε δηαθνπήο εάλ έρνπλ δηαθφςεη ή δηαθνξεηηθά 
λα βεβαησζεί ην αλαινγνχλ ηέινο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. 

2. Ζ βεβαίσζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. κε βάζε ηνπο ηίηινπο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΘΦΔ, δειαδή 
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α) ηηο αξρηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο 

β) ηα θχιια ειέγρνπ θαη 

γ) ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

Αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 
θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ζεσξείηαη ε Γ.Ο.Υ. εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011. 

3. Τν πνζφ ηεο νθεηιήο βεβαηψλεηαη ζπλνιηθά θαη θαηαβάιιεηαη ζε έμη (6) ίζεο κεληαίεο δφζεηο, 
απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ 
επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε θαη ε θαζεκία απφ ηηο επφκελεο δφζεηο κέρξη ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε, αληίζηνηρα. Ζ θάζε δφζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, 

εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. Σπλεπψο, αλ ε εηζθνξά βεβαησζεί κέζα ζην κήλα Αχγνπζην, ζα θαηαβιεζεί 
ε πξψηε δφζε κέρξη 30 Σεπηεκβξίνπ 2011, ε δεχηεξε κέρξη 31 Οθησβξίνπ, ε ηξίηε κέρξη 30 
Λνεκβξίνπ, ε επφκελε 31 Γεθεκβξίνπ θιπ. 

4. Σε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθά νθεηιφκελνπ πνζνχ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο παξέρεηαη έθπησζε πέληε (5%) 
ηνηο εθαηφ, αθφκε θη αλ πξφθεηηαη γηα πνζά θάησ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ . 

5. Σε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε εθθαζαξίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα κεηά 
ηελ παξέιεπζε ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν ππφρξενο δελ ράλεη ην δηθαίσκα ηεο θαηαβνιήο 
ηνπ θφξνπ ζε δφζεηο θαη ηεο έθπησζεο ζηελ εθάπαμ θαηαβνιή. 

6. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΓΓΠΣ δελ δηαζέηεη ζηνηρεία γηα ηελ νξζή εθθαζάξηζε, ηφηε νη ππφρξενη 
θνξνινγνχκελνη, εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ ιάζνο, θαηά ηε παξαιαβή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ 
ζεκεηψκαηνο, ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ., θαηά πεξίπησζε, είηε αίηεζε γηα δηαγξαθή 

κέξνπο ή νιφθιεξνπ ηνπ βεβαησζέληνο πνζνχ, είηε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε. Ζ Γ.Ο.Υ. ζα πξνβεί 
ζε δηαγξαθή ή ζε λέα εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηε ΓΓΠΣ. Τν λέν 
πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη, θαηαβάιιεηαη κφλν ζηε Γ.Ο.Υ. 

7. Γελ βεβαηψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ ηειηθά νθείιεηαη, 

εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη επηά (27) επξψ αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν γηα ηνλ 
θνξνινγνχκελν θαη ηε ζχδπγν ηνπ. 

8. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Ο ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ 

Π. ΟΗΘΟΛΟΚΟΤ 

 


