
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1178 

   Έκδοση πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδι-

κής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύμα-

τος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα φο-

ρολογικά έτη 2015 και επόμενα. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και ειδικότερα 

των άρθρων 18, 33, 37, 41, 62, 63 και 63Β.
2. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν. 3986/2011, 

(Α΄ 152).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α’ 18).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/ 

2006 (Α’ 276).
6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους 
του ν. 4389/2016 (Α’ 94)και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 
7, 13, 14, 17 και 41.

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Α.Α.ΔΕ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφα-
ση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017 
(Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής 
Διοίκησης.

10. Το γεγονός ότι φυσικά πρόσωπα, κατά τα φορο-
λογικά έτη 2015 και επόμενα, δεν υπέβαλαν δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, παρότι υπήρχε η σχετική 
υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου 
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

Για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα στις περι-
πτώσεις που φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, παρά 
την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση φόρου ει-
σοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 
67 του ν. 4172/2013 (εφεξής ΚΦΕ), δεν την υπέβαλαν, 
εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση 
ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορο-
λογική Διοίκηση προκύπτει:

α) φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιο-
ρισμό της φορολογικής υποχρέωσης και 

β) ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογού-
μενο που υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού υπο-
λογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 
του ν. 3986/2011 ή του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, το τέλος 
επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 και ο φό-
ρος πολυτελούς διαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013) 
στα φυσικά πρόσωπα, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίω-
σης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορι-
σμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου 
συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη 
σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του 
φόρου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό του εισοδήματος κατά την 
έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού 
φόρου εισοδήματος

Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδί-
δεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία 
που λαμβάνονται από:

α) τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή 
συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότη-
τα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 
για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα,

β) διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα 
και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης πε-
ριουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του ΚΦΕ, τα 
οποία αποστέλλονται ετησίως δυνάμει της υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης ή περιλαμβάνονται στην τε-
λευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτι-
μώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση 
φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση 
του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολο-
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου 
της Α.Α.Δ.Ε. ή

γ) ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσι-
μη στην Α.Α.Δ.Ε. και δύνανται να αφορούν την άσκηση 
επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, κα-
θώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο 
της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της 
διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης 
φορολογίας ή

δ) εν γένει κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους 
που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση, με βάση τις δι-
ατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (εφεξής ΚΦΔ), 
η οποία εξυπηρετεί την ανάγκη διασταύρωσης των δη-
λούμενων εισοδημάτων, των παρακρατούμενων φόρων 
ή των δαπανών.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο πράξης εκτιμώμενου 
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου 
προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
και στο οποίο θα αποτυπώνονται το εκάστοτε φορολο-
γικό έτος αναφοράς και οι κωδικοί του εντύπου Ε1 του 
ιδίου φορολογικού έτους, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν 
για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Στην 
εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου αναφέρεται 
ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο 
προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του 
φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επί-
σης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη 
της μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση 
προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Τα 
στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωρι-
στό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Άρθρο 4
Τόκοι και πρόστιμα

Επί του ποσού του φόρου που προσδιορίζεται με την 
πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου δεν 
υπολογίζονται πρόστιμα του ΚΦΔ, υπολογίζεται όμως 
ο τόκος του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Ως αφετηρία υπολο-
γισμού του τόκου λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας 
κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, 
βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την πράξη 
εκτιμώμενου προσδιορισμού.

Άρθρο 5
Έκδοση - κοινοποίηση πράξης

1. Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κοινο-
ποιείται με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ΚΦΔ. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην 
προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με δια-
δρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του 
δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα 
να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιο-
ρισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική 
ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδί-
δεται και κοινοποιείται από την Φορολογική Διοίκηση 
εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ΚΦΔ. Ο φορολογούμενος υποχρεού-
ται σε καταβολή του οφειλόμενου με βάση την πράξη 
εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εντός τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής, εκτός 
αν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε 
και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της πα-
ρούσας.

Άρθρο 6
Υποβολή Δήλωσης

1. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσ-
διορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να 
υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το οικείο φορολογικό 
έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλο-
ντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθε-
σμιών που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 18 
και 36 του ΚΦΔ.

2. Ειδικότερα, η δήλωση του φορολογούμενου, που 
υποβάλλεται ύστερα από την έκδοση πράξης εκτιμώμε-
νου προσδιορισμού φόρου, με τα συνοδευτικά έγγραφα 
αυτής υποβάλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστά-
μενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή (με φυσικό φάκελο) ταχυ-
δρομικά, είτε, με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεσή της 
και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που 
προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της 
υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής 
του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περί-
πτωση. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσί-
ας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα, που 
αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα 
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του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό 
υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης πα-
ραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

3. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέγει την 
αποστολή αίτησης με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να ανα-
τρέξει στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην 
οποία δημοσιοποιείται ο κατάλογος των διευθύνσεων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών 
της Α.Α.Δ.Ε. για την αποστολή μηνυμάτων (https://www.
aade.gr/menoy/aade/epikoinonia).

4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει δή-
λωση, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύ-
ει να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα πράξη διοικη-
τικού προσδιορισμού φόρου με βάση την υποβληθείσα 
δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά, και βεβαιώνονται 
οι προσδιοριζόμενες με αυτή οφειλές. Στην περίπτωση 
που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει 
μικρότερο ποσό οφειλής, το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό 
διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό 
επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ-
θρου 42 του ΚΦΔ.

5. Στην περίπτωση της παρ. 1 επιβάλλονται οι κυρώ-
σεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΦΔ περί 
εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης. Για τον υπολογισμό 
των τόκων του άρθρου 53 του ΚΦΔ δεν υπολογίζεται 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή 
της δήλωσης μέχρι την έκδοση της πράξης διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου.

Άρθρο 7
Ακύρωση/τροποποίηση - αμφισβήτηση 
της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού 
φόρου εισοδήματος

1. Σε περίπτωση πρόδηλης έλλειψης φορολογικής 
υποχρέωσης, αριθμητικού ή υπολογιστικού λάθους, η 
πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου δύναται να 
ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 63Β του ΚΦΔ.

2. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του 
φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 63 ΚΦΔ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02037171208210008*
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