
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Α.1017 
Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 

(Α΄ 167),
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94 Α΄) και ειδικό-
τερα της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 
2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 
14 και του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

γ) της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968 Β΄) 
απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 
(130 και 372 Β΄) απόφασης του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 
3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 
(689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του 
ν. 2753/1999 (249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «Με απο-
φάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορί-

ζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαι-
τείται, 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».

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

6. Τις διατάξεις των άρθρων 7 περί αποδεικτικής δύ-
ναμης στοιχείων ταυτότητας και 8 περί υπεύθυνης δή-
λωσης του ν. 1599/1986 (75 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (45 Α΄) 
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

7. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φο-
ρολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, όπως 
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του 
ν. 4172/2013.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να 
υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. 
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, 
οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους. 

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχι-
στον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, 
μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. 
στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, (επιλέγοντας Πο-
λίτες // Εισόδημα // Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης), 
μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, είτε με τους δικούς 
του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου 
λογιστή - φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με 
τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική 
εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση 
της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω 
του TAXISnet.

2. Στην εφαρμογή αυτή δεν εισέρχονται τα μέρη συμ-
φώνου συμβίωσης, οι φορολογούμενοι σε διάσταση, 
πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

3. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής 
δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 
28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προ-
θεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η υποβολή κοινής δή-
λωσης και εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποί-
ησε την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων 
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φορολογίας εισοδήματος, γίνεται ενημέρωση του άλλου 
συζύγου από την Α.Α.Δ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της.

4. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης 
της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα πα-
ραμείνει διαθέσιμη, αποκλειστικά για τους φορολο-
γούμενους που συνάψουν ή δηλώσουν γάμο μετά την 
28η Φεβρουαρίου 2019, μέχρι την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 

Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής 
δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ 
και δεν ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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