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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 27 Αυγούστου 2018 

 

        Αρ. Πρωτ.:    50845 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α΄ Ολομέλειας Διακοπών 

του Ν.Σ.Κ.». 

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α΄ Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με 

την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου 

τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή 

απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 

5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή 

της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το 

τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής.  
 

 Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία μας 

κοινοποιήθηκε με το αριθμ.1165/10-08-2018 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, για ενημέρωσή σας.    

Το παρόν έγγραφο η κοινοποίηση καθώς και η σχετική γνωμοδότηση έχουν αναρτηθεί στην 

εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων 

“Εγκύκλιοι”  και  στην υποκατηγορία “ Γενικά”.  

Συνημμένα: 

-Τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα 

 

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Ο Προϊστάμενος   

Δ/νσης Διοίκησης 

κ.α.α. 

 

Σουλτάνα Τσελέντη 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄, Β΄ 

 Αθήνα,  10  Αυγούστου 2018 

 

 

ΠΟΛ. 1165 

 

Ταχ. Δ/νση: : Καρ. Σερβίας 10 
ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. 

Ταχ. Κώδικας: : 101 84 ΑΘΗΝΑ   

Πληροφορίες : : Χ. Μήλιου, Φ. Φανάρα,  

Κ. Παπαμακαρίου 

Τηλέφωνο: : 210 3375314, 2103375456 

Fax: :    210 3375001   

E-Mail: : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr 

d12.b@yo.syzefxis.gov.gr 

Url: : www.aade.gr 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α΄ 

Ολομέλειας Διακοπών  του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική 

δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου 

τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης 

φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί 

εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της κατά 

τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το 

τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής. 
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 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την 

υπ’αριθμ.147/2018 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Α΄ Ολομέλειας Διακοπών), που έγινε 

αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα 

με την οποία  η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον 

καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής 

δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί 

εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της κατά τρία 

(3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο 

έτος της προθεσμίας αυτής. 

        Περαιτέρω, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρ.21 της γνωμοδότησης αυτής, 

η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.5 του ν.2238/1994, δηλαδή η 

παρέκταση του χρόνου παραγραφής κατά τρία έτη,  ρυθμίζει την περίπτωση που 

οι δηλώσεις του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής. Κατά συνέπεια η 

διάταξη αυτή αφορά στην περίπτωση που η σχετική δήλωση υποβάλλεται κατά το 

τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής, και όχι της δεκαπενταετούς 

παραγραφής, που εφαρμόζεται επί μη υποβολής των σχετικών δηλώσεων. 

  Τέλος, με βάση το σκεπτικό της παρ.23 της ίδιας γνωμοδότησης, κρίθηκε 

αυτονόητο ότι τυχόν υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο της πενταετούς 

προθεσμίας από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την 

επίδοση της δήλωσης, δεν αναιρεί την αρξάμενη δεκαπενταετή παραγραφή, 

ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. 

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου 

εισοδήματος εντός της πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η 

προθεσμία για τη επίδοση της δήλωσης, ισχύει ο κανόνας της πενταετούς 

παραγραφής (παρ.1 αρθρ.84 του ν.2238/1994). Η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται 

κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το 

τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής (τελ.εδ. της παρ.5 του άρθρου 84 του 

ν.2238/1994). Τέλος, η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον 

καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής : α) στην περίπτωση μη υποβολής 

δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (εδ.1 της 

παρ.5 άρθρου 84 του ν.2238/1994) ή β) σε περίπτωση  υποβολής δήλωσης μετά 

ΑΔΑ: 6Ε7Χ46ΜΠ3Ζ-ΧΦΜ



3 

 

την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο 

λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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       Συνημμένα:  Η αριθ. 147/2018 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε’ 

(με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Αποδέκτες πινάκων Α’, Β’ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, 

ΙΕ’, 

ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’ 

2. Υπουργείο Οικονομίας και  Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., Πλ. 

Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα 

3. Υπουργείο Τουρισμού, Αμαλίας 12 105 57 Αθήνα     

4. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 

Βουλής 7 – Τ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ 

5. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 

6. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

2.  Γραφείο Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης 

3.  Γραφεία Γενικών Δ/ντών 

4.  Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας - Τμήματα Α’ – Β’ 

5.  Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. 

6.  Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 
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