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                                                                            ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αύξηση ποσοστού πποβεβαίωσηρ από 25% σε 50%, πεπιοπισμόρ 

ανωτάτων οπίων ππόσθετων υόπων.  

 

        ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 7 ηνπ άξζξνπ 21, 1 ηνπ άξζξνπ 23, 10 

ηνπ άξζξνπ 24, 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 26 θαη παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3943/2011 

(ΦΔΚ 66 Α΄/31-3-2011), νη νπνίεο ζαο θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ. 1062/1.4.2011 

δηαηαγή, ζαο γλωξίδνπκε θαηά πεξίπηωζε ηα εμήο:   

      1.Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3943/2011 

αληηθαζίζηαηαη ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαη 

απμάλεηαη από είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζε πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ην πνζνζηό 

ηεο βεβαίωζεο ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ  θύξηνπ θόξνπ, πξόζζεηνπ θόξνπ θαη ινηπώλ 

ζπκβεβαηνπκέλωλ κε απηόλ θόξωλ θαη ηειώλ, αλ δελ έρεη επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο θαη αζθήζεθε από ηνλ θνξνινγνύκελν εκπξόζεζκε πξνζθπγή. 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

1.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΣΜΖΜΑ  Α΄  

2.Γ/ΝΖ ΦΟΡ. ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄-ΦΜΑΠ 

3.Γ/ΝΖ Φ.Π.Α. ΣΜΖΜΑ Α΄ 

4.Γ/λζε ΒΗΒΛΗΩΝ &΄ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Κ. εξβίαο 10     

Σαρ. Κώδηθαο: 101 84 ΑΘΖΝΑ  

Σειέθωλν: 210 3375317-8  

ΦΑΞ: 210 3375001 

 

       Αζήλα,   10   Μαΐνπ    2011 

 

                  ΠΟΛ.1109 

 

ΠΡΟ:  Ω Π.Γ.  

ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΥΖ



                 

2 

 

Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κώδ. Φ.Π.Α. θαη απμάλεηαη νκνίωο από 25% ζε 50% 

ην πνζνζηό βεβαίωζεο ιόγω άζθεζεο εκπξόζεζκεο πξνζθπγήο θαη γηα ηε θνξνινγία 

απηή. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα πξόζηηκα ηνπ ΚΒ γηα ηα νπνία αθνινπζνύληαη 

νη δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (άξζξν 9 λ.2523/1997). 

Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ γηα πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη από 31 Μαξηίνπ 2011 θαη 

εθεμήο, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ  λόκνπ απηνύ ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. 

      2.Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξ. δ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ αλωηέξω λόκνπ 

αληηθαζίζηαληαη ηα δύν πξώηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Κώδηθα 

Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηώλ, Γωξεώλ, Γνληθώλ Παξνρώλ, Πξνηθώλ θαη Κεξδώλ από 

Λαρεία θαη ζπγθεθξηκέλα απμάλεηαη από είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζε πελήληα ηνηο 

εθαηό (50%), ην πνζνζηό βεβαίωζεο επί ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ θόξνπ (θύξηνπ, 

πξόζζεηνπ, πξνζηίκνπ θαη θάζε άιιεο πξνζαύμεζεο) πνπ νξίδεηαη κε ηελ πξάμε, αλ 

δελ έρεη επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο αιιά αζθήζεθε από ηνλ 

θνξνινγνύκελν εκπξόζεζκε πξνζθπγή ζε πξάμε επηβνιήο θόξνπ πνπ έρεη 

θνηλνπνηεζεί. 

Σν πνζό πνπ βεβαηώλεηαη εηζπξάηηεηαη ζε έμη ίζεο κεληαίεο δόζεηο όρη θάηω ηωλ 

πεληαθνζίωλ (500) επξώ ε θάζε κία (εθηόο ηεο ηειεπηαίαο) αληί ηωλ ηξηαθνζίωλ (300) 

επξώ πνπ ίζρπε. 

        Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ γηα πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη από 31 Μαξηίνπ 2011 

θαη εθεμήο, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ απηνύ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεωο. 

    3.Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 πεξ. α ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3943/2011 

αληηθαζίζηαηαη ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3842/2010 

(θνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη ζπγθεθξηκέλα αλ δελ έρεη επηηεπρζεί δηνηθεηηθή 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη αζθήζεθε από ην θνξνινγνύκελν εκπξόζεζκε πξνζθπγή, 

βεβαηώλεηαη ακέζωο από ηνλ πξνϊζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό 

(50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ θύξηνπ θαη πξόζζεηνπ θόξνπ, αληί πνζνζηνύ είθνζη πέληε 

ηνηο εθαηό (25%). Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ γηα πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη από 31 

Μαξηίνπ 2011 θαη εθεμήο.   

   4.Με ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3943/2011, 

αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2523/1997, θαη πεξηνξίδνληαη ηα 

αλώηαηα πνζνζηά ηωλ πξόζζεηωλ θόξωλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 1 απηνύ, 
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ηα νπνία  ζε θακηά πεξίπηωζε δελ κπνξνύλ λα ππεξβνύλ: α) ην εμήληα ηνηο εθαηό 

(60%), αληί ηνπ εθαηό ηνηο εθαηό (100%)  πνπ ίζρπε, γηα ηελ ππνβνιή ηεο εθπξόζεζκεο 

δήιωζεο θαη β) ην εθαηόλ είθνζη ηνηο εθαηό (120%) ηνπ θόξνπ ηελ πιεξωκή ηνπ νπνίνπ 

ζα απέθεπγε ν ππόρξενο ή ηνπ θόξνπ πνπ έρεη επηζηξαθεί ζηα πξόζωπα ηνπ άξζξνπ 

41 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. ρωξίο λα ηνλ δηθαηνύληαη, αληί ηνπ δηαθόζηα ηνηο εθαηό (200%) 

πνπ ίζρπε, γηα ηελ ππνβνιή αλαθξηβνύο δήιωζεο ή κε ππνβνιήο δήιωζεο. 

Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή γηα δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα κεηά 

ηηο 31 Μαξηίνπ 2011 θαζώο  θαη γηα θύιια ειέγρνπ θαη πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ πνπ 

εθδίδνληαη κεηά ηηο 31 Μαξηίνπ 2011, εκεξνκελία  δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ  ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο θαη εθαξκόδνληαη γηα όζνπο ππόρξενπο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 1 ηνπ λ.2523/1997, αλεμαξηήηωο ρξήζεωο πνπ αθνξνύλ.   

  

 

                                                                           Ο  ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

                                                                                                   

 

                                                                                      Γ. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

.Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Γ.Ο.Τ. 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεωξήζεηο- Όινπο ηνπο Δπηζεωξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

4.ΓΔΚ  

5.ΠΔΚ 

6.ΓΓΠ- δ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) 

 

ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

2.Π.Ο.Δ.--- Γ.Ο.Τ. 

3. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α΄,Σ, (εθηόο 1 θαη 2) ,Ε, (εθηόο ηωλ 3,4, θαη 7), Ζ, Θ, Η, 

ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄,ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄. 
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ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν. θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέωλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

5. Γ.Γ.Π.. – Γξαθείν θ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα, Γ.30 – Γ.32 

6. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία 

7. Γ.Λ.Κ. – Γ.22 

8. Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξνινγίαο 

 Αθαδεκίαο 68 θαη Υαξ. Σξηθνύπε – 106 78 ΑΘΖΝΑ 

9.  Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ (20) 

10. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ (5) 

11. Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο θαη Δηζνδήκαηνο (Γ.12) – Σκήκαηα Α’ (50), Β’ (6), 

      Γ’(4) 

12. Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ, ηκήκαηα Α΄,ΦΜΑΠ  (από 15), Β΄(5)  

13. Γξαθείν θ. Γηεπζπληή Γ.12 

14. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλ. Δπηζεώξεζεο 

15. Γ/λζε Φ.Π.Α., ηκήκαηα Α, Β, Γ, Γ (από 10), Δ(2) 

16. Γ/λζε Κώδηθα Βηβιίωλ θαη ηνηρείωλ (Γ.15) , (2) 
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