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                                                                                                       13 Αυγούστου 2019 

Αγαπητοί συνάδελφοι/σες 

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 17 Ιουλίου 2019 στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή των 

δηλώσεων αναδρομικών για τα φορολογικά έτη 2015, 2016 και 2017 για τα οποία οι 

βεβαιώσεις αποδοχών εκδόθηκαν στο 2019.  

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω σε όλους ότι στις βεβαιώσεις αποδοχών 

που εκδόθηκαν το 2019  για το φορολογικό έτος 2018 (για ποσά που καταβλήθηκαν 

από 01 Ιαν 2018 έως 31 Δεκ 2018) συμπεριλήφθησαν Αναδρομικά ποσά μισθών 

και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Έτος 

Αναγωγής είναι το 2017. 

 

Είναι η συνέχεια σειράς τροποποιητικών δηλώσεων (υποβάλλαμε τροποποιητικές 

δηλώσεις κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη 2013 – 2014 – 2015)  για το 50% 

των αναδρομικών που μας είχαν καταβληθεί σε 36 δόσεις (από το Φεβρουάριο 2015 

έως και το Ιανουάριο του 2018) μετά από απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που 

έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή των αποδοχών και συντάξεων που είχαν 

επιβληθεί αρχικώς με το Ν. 4093/2012 και ακολούθως με το Ν. 4307/2014. 

Η διαφορά με τις προηγούμενες τροποποιητικές δηλώσεις έγκειται στο τρόπο 

υποβολής καθώς για το 2017 μπορούμε να υποβάλουμε την τροποποιητική δήλωση 

ηλεκτρονικά και δεν απαιτείτε η παρουσία μας στη ΔΟΙ όπως στις προηγούμενες. 

 

Διορία για να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση  έχουμε μέχρι τέλος του 2019. 

ΠΡΟΣΟΧΗ δεν αναφερόμαστε στα αναδρομικά που λάβαμε όλοι το 2018 (Εφάπαξ 

Χρηματικό Ποσό (Ν.4575/18) υπόλοιπο 50%  καθώς εάν προσέξετε την βεβαίωση 

αποδοχών του 2019 αυτά ανήκουν στην κατηγορία «Εισοδήματα και Επιδόματα 

Αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα» και υπήρξε απαλλαγή μας σε 

πρόσθετο φόρο μετά την κατάθεση και ψήφιση τροπολογίας (Άρθρο 52 του νόμου 

4607/2019) όπου και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση όλων μας για τα 

εισοδήματα αυτά μετά την παρακράτηση που έγινε σε όλους μας με συντελεστή 

είκοσι τοις εκατό (20%). 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

     Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας 

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης                                                        Θεόδωρος Κουτσίδης 
          Υπλγός (ΤΔ)                                                                               Τχης (ΑΠΒ) 
             6984892582                                                                              6944055135 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) 

 
Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 28 / 2019 Διαταγή 

του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο αναγνωρισθέντων 

Βιβλίων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό μητρώου 

1403 / 2019. ΑΦΜ. 996959535 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης. 

ΑΦΑΛΩΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΚ 81100 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.espeeles.gr  

Email: espeeles@pomens.gr  
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