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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη
υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015/6.8.2015 εγκύκλιό µας, µε την αριθ. Δ6Γ 1091609/ΕΞ 2013/5.6.2013 (ΦΕΚ
Β΄1368) απόφαση του Υπ. Οικονοµικών ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόµιση από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και φορείς, δε θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες.

Όπως είναι γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις που τα τµήµατα των Δ.Ο.Υ πρέπει να εκδώσουν διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση Α.Φ.Ε.) για
φορολογούµενους, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών
από τα οποία να προκύπτει η σχετική µη υποχρέωσή τους.

Με την ως άνω εγκύκλιο είχε γίνει δεκτό ότι για τις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει τη µη υποχρέωση υποβολής δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως αυτή προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, µε την κατάθεση υπεύθυνης
δήλωσης του Ν.1599/1986 στο οικείο τµήµα της Δ.Ο.Υ.. Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, είτε από
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε
Διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ/5.6.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Αντίγραφο
της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τµήµα συµµόρφωσης της Δ.Ο.Υ προκειµένου να γίνει δειγµατοληπτικός έλεγχος σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 /ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44).

2. Επίσης, στην ως άνω εγκύκλιο επισυνάπτονταν σχετικά υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014 βάσει των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος και περαιτέρω αναγραφόταν ότι για τα επόµενα φορολογικά έτη το περιεχόµενο της
υπεύθυνης δήλωσης θα διαµορφωθεί ανάλογα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, για τα φορολογικά έτη από 2015 και µετά η υπεύθυνη δήλωση περί µη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος εξακολουθεί να ισχύει ως διαδικασία σύµφωνα µε την ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015/6.8.2015 εγκύκλιό µας.

4. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των ανωτέρω επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις του
Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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