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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

I. ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Δ/ΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

 Αθήνα,  29   Μαρτίου 2022  

Αρ. Πρωτ.: Α.1042 

 

Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10 
 

 

 

ΠΡΟ: 

 

               

 

 

 

Αποδέκτες Π.Δ. 

 

 

Σαχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα 

Σηλέφωνο : 210.3375315-8 

E-Mail : deaf@aade.gr 

Url : www.aade.gr 

II. ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡ. ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

1. Δ/ΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ Α΄ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΤ 

ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

2. Δ/ΝΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

 

ΘΕΜΑ: Σροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Σύπος και περιεχόμενο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που 

συνυποβάλλονται με αυτή. Σύπος και περιεχόμενο της πράξης 

διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και 

εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β 

του ν.4172/2013 (Α΄ 167)» (Β΄1098). 

 

ΑΠΟΥΑΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις  

α) Σης παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄167), 

http://www.aade.gr/
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β) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ της παρ. 2 του 

άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41, 

γ) των άρθρων 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 41 και 45 του ν. 

4174/2013 (Α΄ 170),   

δ)  του ν.4172/2013 (Α΄  167), 

ε)   των άρθρων 58, 77 και 78 του ν. 4916/2022 (Α΄65)    

στ) του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152), 

ζ) του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α΄18), 

η) του ν. 27/1975 (Α' 77), 

θ) της υπό στοιχεία  Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738) και   

ι) της υπό στοιχεία  Α. 1017/22.01.2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων» (Β΄ 63),   

2. Σις διατάξεις της υπό στοιχεία  Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του 

Τπουργού και του Τφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 

και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 

4389/2016. 

3. Σην υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Τπουργικού υμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών» (Τ.Ο.Δ.Δ. 

18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 

4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017  απόφαση του υμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Τ.Ο.Δ.Δ. 689)  και την υπ’ αρ. 

5294/17.1.2020 απόφαση του Τπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε.» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27). 

4. Σις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 σύμφωνα με τις οποίες «Με 

αποφάσεις του Τπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι 

δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να 

μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών 

υποδομών» (Α΄ 249). 

5. Σις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α΄ 285). 

6. Σις διατάξεις των άρθρων 7 (περί αποδεικτικής δύναμης στοιχείων ταυτότητας) και 8 (περί  

υπεύθυνης δήλωσης) του ν. 1599/1986 (Α΄75),  

7. Σις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999, Α’ 45), περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης των 

αντιγράφων. 

8. Σις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 

(Α΄ 276), περί βεβαίωσης, είσπραξης και επιστροφής εσόδων. 
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9.  Σις διατάξεις του ν. 3525/2007 (Α΄ 16) περί πολιτιστικών χορηγιών και του ν. 3785/2009 

(Α΄138), περί της κύρωσης της ύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα 

ταύρος . Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου.  

10. Σις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4647/2019 (Α΄204), οι οποίες αφορούν στη 

φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους δωρεών, χορηγιών, χρηματικών παροχών ή παροχών 

σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021». 

11. Σις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 

4030/2011 (Α΄ 249), περί φορολογικών κινήτρων αποκατάστασης κτιρίων στην περιοχή 

Γεράνι και Μεταξουργείο στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας. 

12. Σις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), περί προϋποθέσεων 

δικαιολόγησης απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών.   

13. Σις διατάξεις του ν. 1497/1984 (Α΄188), περί του τίτλου «Apostille (Convention de la Haye 

du 5 Octobre 1961)» «Επισημείωση (ύμβαση της Φάγης της 5 Οκτωβρίου 1961)». 

14. Σις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4250/2014 (Α΄74), περί της 

κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.  

15. Σις διατάξεις του άρθρου 93 του ν.4764/2020 (Α΄256), περί της δυνατότητας παράτασης 

υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών 

φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων πελατών τους. 

16. Σην υπό στοιχεία Α. 1163/9.7.2020 (Β΄ 3119) απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών, 

περί καθορισμού δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. 

17. Σην υπό στοιχεία Α. 1090/16.4.2021 κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

«Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της  διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013»  (Β΄ 

1636). 

18. Σην  υπ’ αρ. 39937/5.4.2021 κοινή απόφαση των Τφυπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι 

και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως 

«επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις 

(startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146)» (Β΄1415). 

19. Σην υπό στοιχεία Α 1036/24.2.2020 (Β΄624) κοινή απόφαση του Τφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ . 

20. Σην υπό στοιχεία Α 1217/28.9.2020 (Β΄4215) κοινή απόφαση του Τφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

21. Σην υπό στοιχεία Α 1087/15.4.2021 (Β΄1691) κοινή απόφαση του Τφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ .  

22.  Σην υπό στοιχεία Α 1034/9.3.2022 (Β΄1098) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

23. Σην ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των 

φορολογούμενων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4172/2013.  

24. Σο γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.       
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Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

Άρθρο 1 

Σροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Σύπος 

και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 

έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με 

αυτή. Σύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 

φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 

του άρθρου 5Β του ν.4172/2013 (Α΄ 167)» (Β’ 1098), ως ακολούθως: 

1. Αντικαθίσταται το πρώτο παράρτημα (Έντυπο Ε1- Δήλωση Υορολογίας Εισοδήματος 

Υορολογικού έτους 2021) της υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφασης, από το παράρτημα της 

παρούσας (Έντυπο Ε1- Δήλωση Υορολογίας Εισοδήματος Υορολογικού έτους 2021), που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. α) Μετά την περ. β΄της παρ. 6 του άρθρου 4, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 

«γ. ε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, 

σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα 

του άρθρου 54 ΚΥΔ.» 

β) Σο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: 

«ύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.  78 και 79 του άρθρου 72 του ΚΥΕ, οι οποίες 

προστέθηκαν με τα άρθρα 58 και 78 του ν. 4916/2022 (Α΄65), αντίστοιχα, η καταβολή του 

φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται 

σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.  Όταν ο φόρος που οφείλεται, με 

βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 

έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, δηλαδή, μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη του μηνός, την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του 

φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).  

Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν 

σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του μηνός επτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.» 

3. Η περ. ιδ΄της παρ. 43 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως εξής: «τις νέες στήλες των πινάκων των περ. 11, 12 και 

13 με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης», συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης 

Πληροφοριακών τοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης 

μίσθωσης και στη νέα στήλη του πίνακα της περ. 12 με τίτλο «Αριθμός παροχής ρεύματος», 

συμπληρώνεται ο αριθμός της παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας των 

εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Οι νέοι κωδικοί 818, 820 και 822 
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συμπληρώνονται σε περίπτωση που στη συγκεκριμένη μίσθωση έχει συμβληθεί ο/η σύζυγος ή 

αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την 

υπόχρεο.»   

Άρθρο 2 

 Ισχύς  

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ:  (Μόνο ως προς το Εθνικό Συπογραφείο)  

Παράρτημα  Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε1) 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 

ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Εθνικό Συπογραφείο, με την παράκληση για τη δημοσίευση αυτής της Απόφασης στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

2. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ - Δ’ 

3. Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ Αττικής & Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ Μακεδονίας  

4. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (για ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)  

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Αποδέκτες πινάκων Ε’, Σ’, Ζ’, Η’ (εκτός αριθ. 4, 10, και 11) Θ’, Ι’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, 

ΚΑ’, ΚΒ’, ΚΓ’  

2. Γραφείο κου Τπουργού Οικονομικών 

3. Γραφείο κου Τφυπουργού Οικονομικών  

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας 

5. Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π. 

6. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

7. Επιτροπή Λογιστικής & Συποποίησης Ελέγχων  

8. Τπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων,  Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, 

Γενική Δ/νση Αγοράς,  Δ/νση Εταιρειών,  Πλ. Κάνιγγος  Σ.Κ. 10181  ΑΘΗΝΑ 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο κου Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

2. Γραφείο κου Γενικού Δ/ντή Υορολογικής Διοίκησης 

3. Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών  

5. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης  

6. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

7. Διεύθυνση  Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας-Σμήμα Α΄ 

8. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

9. Διεύθυνση Ανάπτυξης Υορολογικών Εφαρμογών 

ΑΔΑ: Ψ89Η46ΜΠ3Ζ-Π3Ω
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