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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 763
30 Απριλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1088
1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι−
κών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρή−
ση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδι−
κτύου και καταβολή του φόρου.
2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί−
ας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού
έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολο−
γητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18
του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄/17.11.1999) σύμφωνα με τις
οποίες,.... «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες
και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήπο−
τε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά
παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη
χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών
υποδομών».
2. Την αριθ. 20/25.06.2014 (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.01.2013
(ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο−
νομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5,6,10,11, 18, 19, 32, 37, και
41 του Ν. 4174/2013 ( ΦΕΚ 170 Α΄).
5. Την υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1008/2011 (ΦΕΚ
Β΄136/09−02−2011), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακα−
θαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγ−
γελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση
υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 39, 40 και 43,67,69 και 70 του Ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 31 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152 Α).
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του
Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 και 7 του άρθρου
73 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις
διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α΄ 45).
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4
και της παραγράφου 1 άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ
276 Α΄)
12. Τις διατάξεις του Ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄)
13. Τις διατάξεις της παραγράφου Β2 του άρθρου
43 και της παραγράφου Β2 του άρθρου 44 του
Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ
81 Α΄)
15. Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως
ισχύουν,
16. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ του
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄)
17. Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει τον τύπο, το περιε−
χόμενο της δήλωσης φυσικών προσώπων καθώς και τα
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται
με τη δήλωση, σε περίπτωση που υποβάλλεται σε έγ−
χαρτη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την ομοιόμορφη
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους
υπόχρεους, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67
του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), γι’ αυτό από τις διατάξεις
της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
18. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φο−
ρολογικού έτους 2014, των υπόχρεων της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 67 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α΄ 167
23−07−2013), υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου,
έως τις 30.06.2015.
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7. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των
ασφαλιστικών εισφορών της περ. δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 σε ταμεία ασφάλισης του
υπόχρεου (π.χ. μέλη Δ.Σ., συνταξιούχοι ή μισθωτοί για
εξαγορά προϋπηρεσίας που η εξόφληση έγινε από τους
ίδιους), απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό
των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι
υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των κατα−
βαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής
ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κ.λπ.
καταβολή των εισφορών.
8. Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος
των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που
χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι
γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), το οποίο
συστήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.3863/2010, με σκοπό την εξασφάλιση
ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθο−
ρισμό του βαθμού αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων
όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου
του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους
οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Περαιτέρω, ο φορολογούμενος για την πιστοποίη−
ση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και
γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών
του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αε−
ροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, οι εν λόγω
Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξα−
κολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την
01.09.2011.
Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την
01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α)
από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, μπο−
ρούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπό−
ψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται
για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία
που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα
με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά
το χρόνο έκδοσής τους.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις,
προκειμένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να διαπιστώ−
νεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας
του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διά−
στημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω ανα−
πηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν
και το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος
αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Η τρίτη παράγραφος του σημείου 4 της Δ12Α 1023686
ΕΞ 2014/03.02.2014 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, αναφο−
ρικά με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα,
ανακαλείται.( αναφέρεται στην προσκόμιση βεβαίωσης
από ασφαλιστικό φορέα ότι το πρόσωπο με αναπηρία
τουλάχιστον 80% συνταξιοδοτήθηκε λόγω αυτής της
αναπηρίας ως και το χρονικό διάστημα ισχύος της.)
9. Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ,
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία
πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του

εξαρτώμενου μέλους του, ως αναπήρου, θύματος πολέ−
μου κλπ, λόγω της οποίας ο φορολογούμενος δικαιούται
την εν λόγω μείωση:
α. Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) γνωμάτευ−
ση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε), στις οποίες
θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το
ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά,
καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι
θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία.
Περαιτέρω, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.3863/2010, από 01.09.2011, καταργήθηκαν
όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λει−
τουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις
νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες
Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού
(Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική
Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, οι
οποίες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους,
διευκρινίζεται ότι για την πιστοποίηση της αναπηρίας
του φορολογουμένου, γίνονται δεκτές, πλην των γνωμα−
τεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται
από τις τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες υγειο−
νομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε, Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής
Αστυνομίας, Α.Υ.Ε του Πυροσβεστικού Σώματος).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, και
οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις
υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, μπορούν να
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φο−
ρολογικής ελάφρυνσης επ’ αόριστον, αν πρόκειται για
επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που
λήγει η ισχύς τους.
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική
αναπηρία.
β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες
ή θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή θύματα
εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, σχετική βεβαί−
ωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες,
καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά
σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία
αναγράφεται ο δεκαψήφιος αριθμός μητρώου της σύ−
νταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.
Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόση−
μα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους
χορηγεί τις αποδοχές τους.
Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών βε−
βαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο
φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομο−
κρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για το λόγο
αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως
ισχύει κάθε φορά.
10. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των
εξόδων νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης του
άρθρου 18, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά:

