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ΠΡΟ:
Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟMΗ

Γηθαηνινγεηηθά πνπ, ιόγω ηωλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο Covid-19, γίλνληαη δεθηά γηα
ηελ απόδεημε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο από ζπληάμεηο αιινδαπήο, θαηά ηελ
ππνβνιή δειώζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηόπηλ πξόζθιεζεο ζην πιαίζην
δηαζηαπξώζεωλ ή θαηόπηλ έθδνζεο πξάμεο δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ κε βάζε
ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.

1. Σύκθωλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξηπηώζεωλ δ΄, ε΄ θαη η΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
λ.4172/2013 από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο εμαηξνύληαη,
κεηαμύ άιιωλ, νη θξαηήζεηο ππέξ ηωλ αζθαιηζηηθώλ ηακείωλ, νη νπνίεο επηβάιινληαη κε λόκν, νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδόκελνο πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ εηζθνξώλ εξγνδόηε
θαη εξγαδόκελνπ ππέξ ηωλ επαγγεικαηηθώλ ηακείωλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λόκν, θαζώο επίζεο θαη
ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη από ηνλ εξγαδόκελν ή ηνλ εξγνδόηε γηα ινγαξηαζκό ηνπ
εξγαδόκελνπ ζην πιαίζην νκαδηθώλ αζθαιηζηεξίωλ ζπληαμηνδνηηθώλ ζπκβνιαίωλ (ζρεη. θαη ε ΓΔΑΦ
1118853 ΔΞ 2017/7-8-2017 δηαηαγή).
2. Με ηελ ΠΟΛ.1088/2015 Απόθαζε ΓΓΓΔ, γηα ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ
έηνπο 2014, νξίζηεθε όηη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηεο πεξ. δ΄ ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4172/2013 ζε ηακεία αζθάιηζεο ηνπ ππόρξενπ (π.ρ. κέιε Γ.Σ.,
ζπληαμηνύρνη ή κηζζωηνί γηα εμαγνξά πξνϋπεξεζίαο πνπ ε εμόθιεζε έγηλε από ηνπο ίδηνπο),
απαηηείηαη ε ζρεηηθή βεβαίωζε ή απόδεημε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην
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πνζό ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ ε θαηαβνιή ηνπο είλαη ππνρξεωηηθή από ην λόκν, θαζώο θαη
ην πνζό ηωλ θαηαβαιιόκελωλ εηζθνξώλ ζηηο πεξηπηώζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε ηακεία πνπ
έρνπλ ζπζηαζεί κε λόκν, ρωξηζηά από ηπρόλ άιια πνζά γηα εθπξόζεζκε θιπ. θαηαβνιή ηωλ
εηζθνξώλ (ζρεη. ΠΟΛ.1088/2015 Απόθαζε ΓΓΓΔ).
3. Σπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ζπληάμεωλ αιινδαπήο γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014, πνπ έρεη
ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κέζω ηεο απηόκαηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ από ρώξεο
ηεο ΔΔ,

νη θνξνινγνύκελνη θιήζεθαλ λα εθπιεξώζνπλ λα εθπιεξώζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο

ππνρξεώζεηο, ππνβάιινληαο ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δειώζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2
ηεο παξνύζαο. Ωζηόζν, ιόγω ηεο παλδεκίαο ηνπ ηνύ COVID-19, πνιινί εμ απηώλ επηθαιέζηεθαλ
δπζρέξεηα ζηε ζπγθέληξωζε ηωλ ωο άλω πξνβιεπόκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη
δεδνκέλεο ηεο ωο άλω δπζρέξεηαο,

νη δειώζεηο απηέο ζα παξαιακβάλνληαη αθόκα θαη αλ δελ

ζπλνδεύνληαη από ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, εθόζνλ

ν

θνξνινγνύκελνο ζπλππνβάιεη ππεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη αδπλαηεί λα
πξνζθνκίζεη ηελ ζρεηηθή βεβαίωζε, ιόγω ηνπ όηη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αιινδαπήο βξίζθνληαη
ζε αλαζηνιή ή πεξηνξηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο εμαηηίαο ηωλ ζπλεπεηώλ πνπ έρεη επηθέξεη ε
παλδεκία ηνπ ηνύ COVID-19 θαη ζα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέωζε λα πξνζθνκίζεη ηελ νηθεία
βεβαίωζε κόιηο απηό θαηαζηεί δπλαηό.
Καηά ζπλέπεηα θαη θαη’ εμαίξεζε, γίλεηαη δεθηό όηη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη θάζε πξόζθνξν δηθαηνινγεηηθό γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηειηθνύ θνξνινγεηένπ πνζνύ
ηωλ ζπληάμεωλ αιινδαπήο, όπωο ην αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηνλ
νπνίν θαηαβάιιεηαη ε ζύληαμε από ηνλ αζθαιηζηηθό νξγαληζκό ηεο αιινδαπήο.
4. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη όηη εάλ ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιεη δήιωζε ζηελ νπνία ηα δεινύκελα
πνζά ηαπηίδνληαη κε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηα κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ έιαβε
από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, δελ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ.
5. Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπηωζε πνπ νη ωο άλω θνξνινγνύκελνη δελ εθπιεξώζνπλ ηηο
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο εληόο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθδίδεηαη πξάμε δηνηθεηηθνύ
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηε δηάζεζή ηεο,
ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ Δ.2162/2020 εγθύθιην.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όιεο νη Γ.Ο.Υ.
2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ηελ
Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέωο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο Πηλάθωλ A΄(πιελ ηωλ πεξηπηώζεωλ 2 θαη 3), Β΄ (πεξ. 3), Ε΄, Ζ΄, ΗΓ΄
5. Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ
2. Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία Γεληθώλ Γηεπζπληώλ
4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Τκήκα Α΄
5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο
6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
7. Γηεύζπλζε Διέγρωλ
8. Γηεύζπλζε Γ.Ο.Σ.
9. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ
10. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ
11. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
12. Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π
13. Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ
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