
                             ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ  

                                                                                                                                                                      

.                                                  

    Με το Ν.4307/14 εφαρμόστηκαν κατά 50% οι αποφάσεις  του Σ.Τ.Ε 2192/14 ….. 2194/14 

και χορηγήθηκαν αναδρομικά στους ε.ε και ε.α Στρατιωτικούς και Σ.Α που αφορούν την 

χρονική περίοδο από 1-08-2012 έως 31-12-2014 . Σύμφωνα με τις ΠΟΛ1088/17-04-2015 και 

ΠΟΛ. 1132/25-06-2015 τα αναδρομικά (μισθοί-συντάξεις) φορολογούνται στα έτη που 

ανάγονται. Έτσι στις βεβαιώσεις αποδοχών, προκειμένου για συντάξεις, η Γ.Γ.Π.Σ μας 

ενημερώνει σε ειδική στήλη για αναδρομικά 2014 και σύμφωνα με τις ΠΟΛ θα πρέπει να 

υποβληθεί τροποποιητική δήλωση του αντιστοίχου έτους.                                                                            

.   Η τροποποιητική  δήλωση:                                                                                                                        

α) Υποβάλλεται χειρόγραφα σε δύο αντίτυπα στις κατά τόπους εφορίες όπου ανήκει ο 

φορολογούμενος  αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για αυτό.                                                                     

β) Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 

μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών , 

αυτές θα παραλαμβάνονται από την εφορία σύμφωνα με τις ΠΟΛ. Χωρίς κυρώσεις μέχρι το 

τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων 

εν προκειμένω μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.                                                                                                         

γ) Η συσχέτιση της τροποποιητικής με τα στοιχεία της αντίστοιχης του φορολογικού έτους 

που ανήκει θα γίνει από τον υπάλληλο της εφορίας.  Σύμφωνα με τις ΠΟΛ του 2015, τα 

δικαιολογητικά  που υποχρεούται να προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι ΜΟΝΟ αυτά 

που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του , τη 

βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων  του Λογιστηρίου.                                                                                                                                                 

δ) Στο έντυπο Ε1 της τροποποιητικής , στη προκειμένη περίπτωση έτους 2014, 

αναγράφονται:                                                                                                                                                       

.       1) Τα στοιχεία του φορολογουμένου.                                                                                                              

.       2) Τροποποιητική λόγω αναδρομικών                                                                                                          

.       3) Συμπληρώνονται βάσει των στοιχείων της βεβαίωσης τα ποσά στις στήλες.  

           301  αναδρομικά για μισθούς 

          302  αναδρομικά για συντάξεις 

          313 φόρος που αναλογεί  στα αναδρομικά  



          315 φόρος που παρακρατήθηκε στα αναδρομικά                                                                                     

.      4) Θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό για το έτος υποβολής της Τροποποιητικής συνήθως με 

μηδενικό χρέος .                                                                                                                                                            

.  Τέλος σας ενημερώνουμε ότι επειδή τα αναδρομικά βάση του Ν4307/14   θα δοθούν σε 

δόσεις στα έτη 2015,2016,2017 , τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται στα έτη 

2016, 2017 και 2018, η γραφειοκρατία  στο μεγαλείο της και η  αδικαιολόγητη ταλαιπωρία 

στο κατακόρυφο. Αυτή είναι μεταρρύθμιση _πρόοδος,   ενώ η φοροδιαφυγή και 

εισφοροδιαφυγή καλά κρατεί  !!!  

       ΣΧΟΛΙΑ_ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                       

.  α) Αφού έχουν παρακρατηθεί οι νόμιμοι φόροι (βεβαίωση συντάξεων), γιατί η Γ.Γ.Π.Σ 

(gsis.gr)  επιβάλλει την υποβολή Τροποποιητικής δήλωσης ; Γεγονός που θα δημιουργήσει 

ταλαιπωρία στους πολίτες , πρόσθετο φόρτο εργασία στις εφορίες και γραφειοκρατία.                                                                 

.  β) Τα αναδρομικά δόθηκαν το έτος 2015 , γιατί δεν ενσωματώθηκαν στα εισοδήματα του 

έτους χορήγησης (με έκπτωση 20% όπως ίσχυε) και να μην είναι υποχρεωτική 

(προαιρετική) η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, η οποία θα είναι και 

υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης και για τα έτη 2017 και 2018 για τα 

αναδρομικά που θα χορηγηθούν τα έτη 2016 και 2017 κι είναι αναδρομικά περιόδου        

01-08-2012 έως 31-12-2014.                                                                                                                                         

.  γ) Σε περίπτωση τυπικής υποχρέωσης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 

2015)αυτή να υποβάλλεται ΗΛΚΤΡΟΝΙΚΑ για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία 

280.000 υπόχρεων (στρατιωτικών-Σ.Α ) κι η αναίτια πρόσθετη εργασία (περίπου 1.000.000 

εργατώρες)  των αναμφισβήτητα ολίγων υπαλλήλων των εφοριών, που είναι αναγκαίο να 

ασχολούνται με την φοροδιαφυγή.                                                                                                            

. Τέλος είναι πλέον ή βέβαιο ότι αρκετοί υπερήλικες συνταξιούχοι θα αποφύγουν αυτή την 

αδικαιολόγητη ταλαιπωρία με την άρνησή τους να υποβάλλουν την άνευ σημασίας  ( δεν 

φοροδιαφεύγουν)   τροποποιητική δήλωση  και πιθανό να δημιουργηθεί και κοινωνικό 

πρόβλημα χωρίς ουσιαστικό λόγο , αλλά εξ αιτίας τις γραφειοκρατίας.           

                                                                          Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)  


