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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΑΠΑΝΣΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ  

Με αθνξκή δεκνζηεύκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηεο Εηδηθήο Εηζθνξάο 

Αιιειεγγύεο ζηα πξνλνηαθά επηδόκαηα ηωλ ΑκεΑ θαη ζηελ αλαγξαθή ιάζνο πνζώλ 

ζην Ε1 θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηωλ ηεθκεξίωλ δηαβίωζεο γηα ηα νρήκαηα, πνπ ηέζεθαλ 

ζε αθηλεζία ή απηή ήξζε κέζα ζην 2015, ε Γεληθή Γξακκαηεία Εζόδωλ δηεπθξηλίδεη ηα 

εμήο:  

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 

Τα πξνλνηαθά επηδόκαηα ηωλ ΑκεΑ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 

εηζνδήκαηνο από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, ηα νπνία απαλλάζζονηαι από ηο 

θόρο ειζοδήμαηος, αιιά δελ απαιιάζζνληαη απαξαίηεηα θαη από ηελ εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγύεο, όπωο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξηπηώζεωλ δ΄ θαη ε΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4172/13.  

Εηδηθά, απαιιάζζνληαη θαη από ηελ  Εηδηθή Εηζθνξά Αιιειεγγύεο, νη πεξηπηώζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/11 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα εηζνδήκαηα ηωλ νιηθά ηπθιώλ, θαζώο θαη ηωλ πξνζώπωλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηό από 80% θαη άλω.  

Σπλεπώο, δελ πθίζηαηαη ζέκα ιάζνπο ζπκπιήξωζεο ηωλ θωδηθώλ ηεο δήιωζεο Ε1 από 

ηε Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο (Δ.ΗΛΕ.Δ.).  

Οη ζπγθεθξηκέλνη θνξνινγνύκελνη, πνπ εκπίπηνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, πνπ 

απαιιάζζνληαη, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηνπο θωδηθνύο 905-906 ζηνλ πίλαθα 2 

ηεο δήιωζεο εηζνδήκαηνο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. Μόιηο ζπκπιεξωζνύλ απηνί 

νη θωδηθνί, ην πξόγξακκα ηεο εθθαζάξηζεο απηόκαηα θαηαρωξεί ηα εηζνδήκαηά ηνπο 

ζηνπο θωδηθνύο 617-618 ηεο δήιωζεο (ζε πεξίπηωζε κε ειεθηξνληθήο πιεξνθόξεζεο 

ηνπο 657-658), έηζη ώζηε λα κελ ππνινγηζηεί εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο.  

 

ΟΥΗΜΑΣΑ Ε ΑΚΙΝΗΙΑ 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλαγξαθή ιαλζαζκέλωλ πνζώλ ζην έληππν Ε1 θαηά ηνλ 

ππνινγηζκό ηωλ αληηθεηκεληθώλ δαπαλώλ  δηαβίωζεο γηα ηα απηνθίλεηα, πνπ ηέζεθαλ 

ζε αθηλεζία ή ήξζε ε αθηλεζία ηνπο κέζα ζην έηνο 2015, απηή νθείιεηαη ζε ηερληθό 

πξόβιεκα ηεο εθαξκνγήο, ην νπνίν θαηά κεγάιν πνζνζηό έρεη δηνξζωζεί ήδε θαη ηηο 

επόκελεο εκέξεο ζα έρεη απνθαηαζηαζεί πιήξωο.  

   Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2016 



Οη θνξνινγνύκελνη, πνπ νξηζηηθνπνίεζαλ ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε ιαλζαζκέλεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο ΕΙΧ ιόγω αθηλεζίαο, θαινύληαη  

λα ππνβάινπλ ηξνπνπνηεηηθή δήιωζε κε ην άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο ηωλ 

ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεωλ, ρωξίο ηελ επηβνιή θπξώζεωλ κέρξη θαη ηελ ηειηθή 

πξνζεζκία ππνβνιήο ηωλ θνξνινγηθώλ δειώζεωλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζζνύλ νη 

δειώζεηο ηνπο κε ηηο ζωζηέο  αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίωζεο ΕΙΧ. 

  

 


