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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23ης ΚΑΙ 24ης 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
 

1. Ε Είμαι φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, αλλά δεν έχω υποστεί ζημιές. Μέχρι 

πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος; 

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (στο εξής 

ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 138/26.7.2018) μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018. 

 
   

2. Ε Είμαι φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και συμμετέχω ως μέλος σε εταιρία που 

τηρεί απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας της  Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Μέχρι πότε μπορώ να 

υποβάλλω εμπρόθεσμα τη  δήλωση φορολογίας εισοδήματος; 

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 3 της ΠΝΠ μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, ανεξάρτητα από αν 

έχετε υποστεί ή όχι ζημιές. 

 
   

3. Ε Είμαι φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, μέχρι πότε μπορώ να καταβάλω 

εμπροθέσμως τον φόρο εισοδήματος φορολογικού έτους 2017;   

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 4 της ΠΝΠ, η καταβολή θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις, 

συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου, ανεξάρτητα από αν 

έχετε υποστεί ή όχι ζημιές. 

 
   4. Ε Είμαι φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και συμμετέχω ως μέλος σε εταιρία που 

τηρεί απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας. Μέχρι πότε μπορώ να 

καταβάλω εμπροθέσμως τον φόρο εισοδήματος φορολογικού έτους 2017;   

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 4 της ΠΝΠ, η καταβολή θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις, 

συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου. 

 

   5. Ε Έχω επιχείρηση που ανήκει στη φορολογική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και 

κατέθεσα για τη στήριξη των πυρόπληκτων συμπολιτών μου χρηματικό ποσό σε 

τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για τον σκοπό αυτό. 

Εκπίπτει το ποσό αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής μου; 
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 Α Βεβαίως, σύμφωνα με το άρ. 5 της ΠΝΠ, μέχρι το πέντε τοις εκατό (5%) των 

ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, αρκεί να έχει αναγραφεί στο καταθετήριο ο 

Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. 

 
   

6. Ε Είμαι φυσικό πρόσωπο ιδιώτης και κατέθεσα για τη στήριξη των πυρόπληκτων 

συμπολιτών μου χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε ο κοινωφελής 

οργανισμός «Γιατροί του κόσμου» για το σκοπό αυτό. Έχω κάποια φορολογική 

ωφέλεια; 

 
 Α Ναι, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 19 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ). Το ποσό του φόρου 

εισοδήματος μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού των δωρεών, εφόσον 

υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα εκατό ευρώ (100€), αλλά όχι το 

πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. 

 
   7. Ε Έχω επιχείρηση με έδρα τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και στις 31 Ιουλίου έπρεπε να αποδώσω 

παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος για κάποιον υπάλληλο που απασχολώ σε αυτή. 

Προβλέπεται κάποια παράταση λόγω της πυρκαγιάς για τη φορολογική υποχρέωση 

αυτή; 

 
 Α Ναι, σύμφωνα με την παρ. 2 της ΠΟΛ.1146/2018 Απόφασης της Υφυπουργού 

Οικονομικών, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, υποβάλλεται η δήλωση απόδοσης 

παρακρατούμενου φόρου χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.. 

 
   8. Ε Έχω υποστεί υλική ζημιά στην εξοχική κατοικία μου στη Ραφήνα και στις 31 Ιουλίου 

έπρεπε να αποδώσω παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος για κάποιον υπάλληλο που 

απασχολώ στην επιχείρησή μου με έδρα την Ηλιούπολη (φορολογική αρμοδιότητα 

Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης). Προβλέπεται κάποια παράταση λόγω της πυρκαγιάς για τη 

φορολογική υποχρέωση αυτή; 

 
 Α Ναι, σύμφωνα με την παρ. 2 της ΠΟΛ.1146/2018 Απόφασης της Υφυπουργού 

Οικονομικών, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, υποβάλλεται η δήλωση απόδοσης 

παρακρατούμενου φόρου χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.. 
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   9. Ε Είμαι φορολογούμενος αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, αλλά έχω υποστεί σωματικές 

βλάβες στη πυρκαγιά που έπληξε το Μάτι στις 23 και 24 Ιουλίου, επειδή είχα 

επισκεφτεί την περιοχή αυτή για μπάνιο με την οικογένειά μου. Μέχρι πότε μπορώ να 

υποβάλλω εμπρόθεσμα τη φορολογική μου δήλωση; 

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 6 της ΠΝΠ, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018. 

   
10. Ε Είμαι φορολογούμενος αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χολαργού, αλλά έχω υποστεί σωματικές 

βλάβες στην πυρκαγιά που έπληξε το Μάτι στις 23 και 24 Ιουλίου, επειδή είχα 

επισκεφτεί την περιοχή αυτή για μπάνιο με την οικογένειά μου. Μέχρι πότε μπορώ να 

καταβάλω εμπροθέσμως τον φόρο εισοδήματος φορολογικού έτους 2017;   

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 6 της ΠΝΠ, η καταβολή θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις, 

συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου. 

 
   
11. Ε Είχα πάει για μπάνιο στην περιοχή που έχει υποστεί την πυρκαγιά και κάηκε το 

αυτοκίνητό μου.  Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα τη φορολογική μου 

δήλωση; 

 
 Α Δεν προβλέπεται για την περίπτωση αυτή παράταση. 

   
12. Ε Είμαι πυρόπληκτος αλλά είχα ήδη υποβάλλει την  δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Ποιες είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες δόσεων για μένα; 

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 6 της ΠΝΠ, η καταβολή θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις, 

συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου. 

 
   
13. Ε Είμαι φορολογούμενος αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, αλλά το εξοχικό μου είναι 

στο Μάτι, όπου και κάηκε. Μέχρι πότε μπορώ να καταβάλω εμπροθέσμως τον φόρο 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2017;   

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 6 της ΠΝΠ, η καταβολή θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις, 

συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου. 
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14. Ε Είμαι φορολογούμενος αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, αλλά το εξοχικό μου είναι στη 

Κινέττα, όπου και κάηκε. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω εμπρόθεσμα τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος; 

 
 Α Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 6 της ΠΝΠ, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018. 

   
15. Ε Επιβάλλονται κυρώσεις του άρ. 54 του ν.4174/2013 σε περίπτωση  που η απώλεια 

λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα 

βία, όπως οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018; 

 
 Α Οι φορολογούμενοι δύναται να ζητούν απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρ. 61 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170).  

Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση 

ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το 

φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και 

δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του 

κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό 

(φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι.     

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 Απόφαση ΓΓΔΕ 

(Β΄478 και 558), όπως ισχύει, το αίτημα της απαλλαγής απευθύνεται εγγράφως στον 

Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, 

περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου και 

φέρει την υπογραφή του ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου και 

περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Επί της απαλλαγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών 

απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της 

είσπραξης της οφειλής «με εντολή Γενικού Γραμματέα», η οποία κοινοποιείται στον 

φορολογούμενο κατά το άρ. 5 του ν.4174/2013. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω 

προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί. 

Στις περιπτώσεις που η απώλεια λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), 

φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών και αρχείων που 

δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, οφείλεται αποδεδειγμένα σε 

ανωτέρα βία, όπως οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,  δεν επιβάλλονται τα 

πρόστιμα της περ. ε’ της παρ. 2 του άρ. 54 του ως άνω νόμου. 
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   16. Ε Με ποιο τρόπο θα εκδίδονται τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών από οντότητες που 

απώλεσαν τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, λόγω των πυρκαγιών της 23ης 

Ιουλίου 2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής, όταν  επαναλειτουργήσουν; 

 
 Α Οι οντότητες αυτές θα πρέπει κατά την επαναλειτουργία τους να εκδίδουν τα στοιχεία 

λιανικών συναλλαγών τους υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού 

μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), τον οποίο πρέπει και να προμηθευτούν.  

 
   
17. Ε Ποιες  υποχρεώσεις σε σχέση με τον ΦΠΑ παρατείνονται για όσους επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές και έως πότε;  

 
 Α Έως 31.10.2018:  

α. οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 26.7.2018, 27.8.2018, 26.9.2018 και 26.10.2018  

β. οι δηλώσεις ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31.7.2018, 31.8.2018 και 

28.9.2018  

γ. η προθεσμία καταβολής φόρου (για τις χρεωστικές ) και για τις δυο δόσεις.  

 
   
18. Ε Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις από τους πληγέντες των πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου 

2018 στον χρόνο που καταλαμβάνει η παράταση; 

 
 Α Οι υποκείμενοι που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. 

Παλλήνης ή στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, με ηλεκτρονικό τρόπο.  

Οι πληγέντες που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ. υποβάλλουν τις δηλώσεις σε 

έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. (χειρόγραφα). 

 
   19. Ε Εκτός από τους υποκείμενους που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. 

Παλλήνης και Ελευσίνας καταλαμβάνει και άλλους υποκειμένους η παράταση του 

χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των 

δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές; 

 
 Α Ναι, η παράταση καταλαμβάνει και τους υποκείμενους στον φόρο που ανήκουν στην 

χωρική αρμοδιότητα οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και:  
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α. είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή 

κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό, ή ανιόντα ή 

κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 

23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.  

β. είτε έχουν την κατοικία τους ή οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση στις 

Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2018, και υπέστησαν υλικές ζημίες από 

αυτές.  

γ. είτε υπέστησαν υλικές ζημιές που επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα του 

υποκειμένου στο φόρο, εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23.7.2018 στις 

Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. 

 
   20. Ε Ποιες μπορεί να είναι υλικές ζημίες που επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα 

του υποκειμένου στο ΦΠΑ; 

 
 Α Κατά κύριο λόγο, η καταστροφή των αποθεμάτων ή/και η  καταστροφή παγίων της 

επιχείρησης εξ αιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.  

 
   21. Ε Πώς μπορεί να επικαλεσθεί ο υποκείμενος στον φόρο ότι έχει υποστεί υλικές ζημίες 

που επηρεάζουν την επαγγελματική του δραστηριότητα από την πυρκαγιά της 23ης 

Ιούλιου 2018;  

 
 Α Με την υποβολή της δήλωσης πρέπει να προσκομίσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό 

στοιχείο το οποίο μπορεί να συνοδεύεται και από οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο το 

οποίο θα πιστοποιεί τη ζημία (ενδεικτικά καταγραφή της ζημίας από πυροσβεστική, 

αστυνομία, αυτοψία που πιστοποιεί την ακαταλληλότητα της επαγγελματικής 

εγκατάστασης που βρίσκονταν τα πάγια ή τα εμπορεύματα κλπ.) 

 
   22. Ε Υπάρχει περιορισμός ως προς το είδος και την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που 

διατίθενται άνευ ανταλλάγματος ή με απαλλαγή, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 

για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές; 

 
 Α Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, με την επιφύλαξη ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η 

δημόσια υγεία.  
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23. Ε Υπάρχει υπόδειγμα του πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής αγαθών και 

παροχής/λήψης υπηρεσιών ή κάποιο προ-τυπωμένο έντυπο; 

 
 Α Όχι. Το πρωτόκολλο συντάσσεται μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη  και πρέπει να 

περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις. 

 
   24. Ε Πρέπει να εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης όταν συνάπτεται 

το πρωτόκολλο; 

 
 Α Όχι. Το πρωτόκολλο αποτελεί το αποδεικτικό της δωρεάν παράδοσης αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών και οι εν λόγω υποκείμενοι απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ 

λόγω αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης.  

 
   25. Ε Πώς αντιμετωπίζονται οι δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που 

πραγματοποιούνται από υποκειμένους στο ΦΠΑ για τις ανάγκες των πυρόπληκτων 

χωρίς σύνταξη πρωτοκόλλου; 

 
 Α Για τις ανωτέρω παραδόσεις ή παροχές υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ 

αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης από τους υποκειμένους στον φόρο. Ειδικά για 

τις πράξεις αυτές που πραγματοποιήθηκαν από 23.07.2018 έως την ημερομηνία 

δημοσίευσης της απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ για τις οποίες δεν έχουν συνταχθεί τα 

σχετικά πρωτόκολλα, εκδίδονται υποχρεωτικά στοιχεία αυτοπαράδοσης ή 

ιδιοχρησιμοποίησης για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί στις πράξεις αυτές και ο 

υποκείμενος, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι ενήργησε ως «δωρητής» με κάθε 

πρόσφορο μέσο, δικαιούται να καταχωρήσει το αντίστοιχο ποσό του ΦΠΑ στα 

προστιθέμενα του φόρου εισροών ποσά. 

 
   
26. Ε Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης φορολογικού στοιχείου που έχει εκδοθεί με ΦΠΑ από 

προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών προς δωρητή που δικαιούται της απαλλαγής της 

σχετικής απόφασης, στην περίπτωση που η έκδοση του στοιχείου αυτού έχει 

προηγηθεί της προσκόμισης του ακριβούς αντιγράφου του πρωτοκόλλου;  
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 Α Ναι, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για το ποσό 

του ΦΠΑ που επιστρέφεται στον δωρητή, επί του οποίου αναγράφεται σχετική ένδειξη. 

 
   
27. Ε Απαλλάσσονται τα πυρόπληκτα κτίσματα από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018; 

 

 Α Ναι απαλλάσσονται τα κτίσματα για το έτος 2018, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα 

ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη 

κατοικήσιμα, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο 

δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. 

 
   
28. Ε Για το έτος 2018 θα περιέχονται τα κτίσματα αυτά στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη 

προσδιορισμού φόρου έτους 2018; 

 
 Α Ναι τα πυρόπληκτα κτίσματα θα περιέχονται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη 

προσδιορισμού φόρου έτους 2018.  

 
   
29. Ε Πώς θα χορηγηθεί η απαλλαγή στα κτίσματα για το έτος 2018; 

 

 Α Η απαλλαγή θα χορηγηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αρχικά εκδοθείσας δήλωσης 

ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξης προσδιορισμού φόρου με την υποβολή αίτησης στην οποία θα 

επισυνάπτονται τα απαιτούμενα για τη χορήγησή της δικαιολογητικά. Υπόδειγμα της 

αίτησης υπάρχει στην ΠΟΛ 1200/2017 (ΦΕΚ 4429 και 4726 Β’). 

 
   
30. Ε Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για 

μεταβολές των κτισμάτων που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές; 

 
 Α Για την πλήρη διαγραφή των κτισμάτων τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή τη 

διόρθωση αυτών και την αναγραφή τους ως ημιτελών (κωδικός 99 στήλης 10 του Πίνακα 

1 του εντύπου Ε9), επειδή έχουν λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, 

η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων παρατάθηκε μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2018 (ΠΟΛ.1143/2018 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών). 

 
   
31. Ε Ποια πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής από το φόρο για δωρεές προς αυτούς; 
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 Α Οι ίδιοι οι πληγέντες από την πυρκαγιά, είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι είτε 

υπέστησαν υλικές ζημιές στην περιουσία τους, ή η στενή οικογένεια αυτών (σύζυγοι ή 

πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή 

κατιόντες αυτών μέχρι και β' βαθμού). 

 
   
32. Ε Ποιες δωρεές απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς; 

 
 Α Από το φόρο δωρεάς απαλλάσσονται οι δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών 

περιουσιακών στοιχείων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών, εφόσον 

πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε δωρητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μέσα σε μία 

τριετία από την πυρκαγιά.  

 
   
33. Ε Οι δωρεές ακινήτων προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά απαλλάσσονται από το 

φόρο;  

 
 Α Στην απαλλαγή από το φόρο δωρεάς δεν συμπεριλαμβάνονται οι δωρεές ακινήτων.  

 

   
34. Ε Οι δωρεές προς τους πληγέντες από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, συνυπολογίζονται 

σε μεταγενέστερες δωρεές από τον ίδιο δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο;  

 
 Α Οι δωρεές που απαλλάσσονται του φόρου δεν συνυπολογίζονται σε περίπτωση 

μεταγενέστερων δωρεών μεταξύ των αυτών προσώπων.  

 
   
35. Ε Οι οφειλέτες νομικά πρόσωπα υπάγονται στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της 

ΠΝΠ; 

 
 Α Όχι, στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα.   

 

   
36. Ε Ο οφειλέτης  έχει ρυθμίσει τις οφειλές του όπως π.χ. με τις διατάξεις των άρ. 1 έως και 

17 του ν.4321/2015 (Α΄ 32), του άρ. 43 του ν.4174/2013 (Α’ 170), της υποπαραγράφου 

Α2 της παρ. Α΄ του άρ. πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107), του άρ. 62Α του ν.δ.356/1974 

(Α΄ 90) κ.λπ. σε 12, 24 ή περισσότερες δόσεις. Μέχρι πότε μπορεί να αποπληρωθούν 

οι δόσεις που λήγουν από 23.7.2018 έως 23.1.2019; 
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 Α Οι δόσεις των ρυθμίσεων που λήγει η προθεσμία πληρωμής από 23.07.2018 έως 

23.01.2019 (6 δόσεις) πρέπει να αποπληρωθούν έως και τις 23.01.2019 προκειμένου να 

μην απολεσθούν οι ρυθμίσεις στις 24.01.2019 βάσει των όρων και προϋποθέσεων που 

τις διέπουν. Για το χρονικό διάστημα αυτό δεν επιβάλλεται η επιβάρυνση λόγω 

καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων ρυθμίσεων που ορίζεται από τις εν ισχύ 

διατάξεις. 

 
   
37. Ε Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας (του άρ. 12 

του ν.4174/2013) ή βεβαίωση οφειλής για οποιαδήποτε αιτία; 

 
 Α Ναι, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του αρ. 12 του ν. 4174/2013 και 

των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών Αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/2013 και 

ΠΟΛ.1275/2013, όπως ισχύουν. Κατά το χρονικό διάστημα από 23.07.2018 έως 

23.01.2019 οι τυχόν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση 

θεωρούνται νομίμως τακτοποιημένες (σε αναστολή είσπραξης). 

 
   38. Ε Το επίδομα των άρ. 1 και 2 της ΠΝΠ συμψηφίζεται με οφειλές; 

 

 Α Σύμφωνα με το άρ. 20 αυτής δεν συμψηφίζεται. 

 

   39. Ε Ποιοι ανιόντες και κατιόντες φορολογουμένων υπάγονται στη ρύθμιση του άρ. 6, 

παρ.1 της ΠΝΠ αναφορικά με το θάνατο ή τη σωματική βλάβη; 

 
 Α Υπάγονται τα τέκνα, η μητέρα, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά και τα εγγόνια.  

 

   40. Ε Υπέστη υλική ζημιά το ακίνητο του/της συζύγου, των τέκνων, των εγγονών ή των 

αδελφών του οφειλέτη. Υπάγεται ο οφειλέτης στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ.3 και 4 της 

ΠΝΠ; 

 
 Α Όχι, στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ υπάγεται μόνο το ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο, η ακίνητη περιουσία του οποίου υπέστη υλικές ζημίες. 

 
   41. Ε Υπάγεται στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ νομικό πρόσωπο του οποίου 

υπέστη ζημία η ακίνητη περιουσία; 
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 Α Όχι, στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα. 

 

   
42. Ε Υπάγεται στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ φυσικό πρόσωπο του οποίου 

υπέστη ζημία το αυτοκίνητο; 

 
 Α Όχι, στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ δεν περιλαμβάνονται ζημίες στην 

κινητή περιουσία, μόνο στην ακίνητη. 

 
   
43. Ε Υπάγεται στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ.3 και 4 της ΠΝΠ φυσικό πρόσωπο το οποίο 

διατηρούσε επιχείρηση σε μισθωμένο ακίνητο, το οποίο υπέστη ζημίες; 

 
 Α Όχι, διότι το ακίνητο δεν ανήκει στο φυσικό πρόσωπο. 

 
   
44. Ε Υπάγεται στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ νομικό πρόσωπο το οποίο 

διατηρούσε επιχείρηση σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, το οποίο υπέστη ζημίες; 

 
 Α Όχι, στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 και 4 της ΠΝΠ υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα. 

 
   
45. Ε Για οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση του άρ. 6 της ΠΝΠ επιστρέφονται ποσά που 

έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο πριν την 23.7.2018 από κατασχέσεις στα χέρια 

πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών; 

 

 Α Όχι, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρ. 6 παρ. 4 της ΠΝΠ επιστρέφονται τα ποσά που 

έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο από 23.7.2018 έως και 23.1.2019. 

 
   
46. Ε Για οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση του άρ. 6 της ΠΝΠ αίρονται οι κατασχέσεις 

που έχουν επιβληθεί στα χέρια ενοικιαστών μετά την 23.7.2018; 

 
 Α Όχι, σύμφωνα με τη ρύθμιση του αρ. 6 παρ. 3 της ΠΝΠ αίρονται μόνο κατασχέσεις 

λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού 

χρήματος. 

 
   
47. Ε Οι οφειλέτες νομικά πρόσωπα δικαιούνται άρση της κατάσχεσης που επιβλήθηκε σε 

λογαριασμό τους στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών από το 
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Δημόσιο σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ. 3, άρ. 6 της ΠΝΠ; 

 

 Α Όχι, στη ρύθμιση του άρ. 6, παρ. 3 της ΠΝΠ υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα. 

   
48. Ε Αίρονται οι κατασχέσεις σε λογαριασμούς φυσικού προσώπου οφειλέτη που 

υπάγεται στη ρύθμιση του άρ. 6 της ΠΝΠ, εφόσον αυτές επιβλήθηκαν για χρέη 

νομικού προσώπου για τα οποία ευθύνεται αλληλεγγύως; 

 
 Α Ναι, αίρονται.  

   49. Ε Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο άρ. 6 της ΠΝΠ, 

δηλαδή για τους φορολογούμενους που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. 

Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας; 

 
 Α Τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρ. 6 της ΠΝΠ, δηλαδή φορολογούμενοι που δεν 

υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (οι οποίοι 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ηλεκτρονικά) και συγκεκριμένα όσοι, εξαιτίας των 

πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, 

είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες  αυτών μέχρι και  β΄ 

βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε οι 

φορολογούμενοι αυτοί υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους, 

προκειμένου να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις, οφείλουν να προσκομίσουν στη 

Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Για σωματική βλάβη, ιατρική βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό 

ίδρυμα, από την οποία να προκύπτει πως η βλάβη της υγείας προήλθε από τις ως άνω 

πυρκαγιές, 

β) για θάνατο, ληξιαρχική πράξη θανάτου ή ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου απ’ όπου 

προκύπτει πως ο θάνατος επήλθε λόγω των πυρκαγιών και σε περίπτωση αγνοούμενου, 

βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια αρχή πως το αναφερόμενο πρόσωπο 

περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους,  

γ) για υλικές ζημιές, βεβαίωση από την οριζόμενη ως αρμόδια δημόσια αρχή για 

αυτοψία και έλεγχο για ύπαρξη υλικής ζημίας σε ακίνητο.    
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Η συζυγική σχέση, η σύναψη συμφώνου συμβίωσης και η συγγενική σχέση,   

αποδεικνύονται με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι ενδεικτικά: 

ληξιαρχική πράξη γάμου, συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης, 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.  

 


