
Από 20/3 οι δηλώσεις φυσικών προσώπων - Η εγκύκλιος για 

τις δηλώσεις οικ. έτους 2014 

[14.03.2014] 

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η εγκύκλιος για τον τύπο και το περιεχόμενο των 

δηλώσεων φυσικών προσώπων. 

 

Στην εγκύκλιο καθορίζονται τα έντυπα , ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και 

οδηγίες για την συμπλήρωση ορισμένων κωδικών κλπ. 

 

 

Αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία :  

 

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, των 

υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), 

υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου, από τις 20.03.2014 έως τις 30.06.2014. 

 

Η υποβολή των δηλώσεων για τους φορολογούμενους που συμμετέχουν στα 

πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2, γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης του 

ΝΠ. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με 

τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - 

φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία 

εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν 

ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εφεξής 

Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες 

δηλώσεις του Ν. 1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της 

συζύγου του προς το λογιστή. 



 

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην 

Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του 

τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της 

δήλωσης. 

 

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και 

οδηγούνται για έλεγχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Oι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 

 

Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή 

εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω 

αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον 

κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι 

συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με 

ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις 

αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. 

 

 

Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην 

περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως 

ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής 

της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη, για τις 

δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της 



υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή 

στις 31.07.2014. 

 

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου 

μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως 

και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από την λήξη υποβολής της 

δήλωσης. 

 

Στις ειδικές περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα εμπρόθεσμα 

στην Δ.Ο.Υ. ή οδηγείται στην Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών, ισχύουν οι 

δόσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2238/1994 όπως 

ίσχυαν μέχρι τις 31.12.2013. 

 

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται 

εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%. 

 

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων 

ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων 

από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα 

εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση 

φόρος.  

Επισημαίνεται ότι για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 

ν.2238/1994 υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους για το οικονομικό έτος 2014 

ανεξαρτήτως ύψους ποσού, και δηλώνονται στους κωδικούς 667-668. 

 

Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε 

μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών 

των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι 

οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά. 

 

Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό 

δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η 



βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε 

φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους 

υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά 

μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να 

αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που 

επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η Α.Υ.Ο. 1120810/2760/Α0012/ 

ΠΟΛ.1295/16.11.1995). 

 

Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 

και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων (Ε1). 

 

Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται 

από το φορολογούμενο.  

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε2: Α) για την συμπλήρωση της 

στήλης 4 αυτού με τη χρήση του ακινήτου θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του 

δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των 

ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: 

Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση 

Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, 

Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, 

Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη 

επιλογή θα γίνεται σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης. 

 

Ωστόσο για την συμπλήρωση των στηλών 13,14,15,16 και 17 αυτού, με το 

ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο εφαρμόζεται η 

κατηγοριοποίηση των ακινήτων που αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 20-

23 του ν. 2238/1994: 

 

α) κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο, αίθουσα κινηματογράφου ή 

θεάτρου, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική, 

 



β) κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, χώρος στάθμευσης, γήπεδο, χώρος 

τοποθέτησης επιγραφών, βιομηχανοστάσιο, εμπορικό κέντρο και  

 

γ) αγρός/γαία, ανέγερση οικοδομής σε έδαφος του εκμισθωτή κ.λπ.. 

 

Β) Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 αυτού «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» 

αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των 

ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από 

την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος 

του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν 

από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, 

καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για 

αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή 

ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999». 

 

 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων (Ε1) : 

 

α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019-020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ 

των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί 

υπερβαίνουν τους τρεις (3), πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του 

προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων 

εσόδων. 

 

β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), 

πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα 

αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. 

 



γ. Επίσης, όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 507-508, απαιτείται η αναγραφή του 

ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό. 

 

δ. Επιπλέον για τους κωδικούς 657-658, 659-660 και 781-782, εμφανίζεται 

πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με 

την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από την Φορολογική 

Διοίκηση. 

 

ε. Οι κωδικοί 653-654 συμπληρώνονται σε περίπτωση απόκτησης μερισμάτων 

πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 τα οποία δεν έχουν εισαχθεί στην 

Ελλάδα, προκειμένου να συνυπολογιστούν για την επιβολή της εισφοράς 

αλληλεγγύης (άρθρο 29 ν. 3986/2011). 

 

στ. Ο κωδικός 049 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από 

μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική 

επιχείρηση. 

 

Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 δεν θα 

συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656. Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο 

με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης 

της αρχικής δήλωσης. 

 


