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          ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                       Αθήνα,   30  Αυγούστου 2006 

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                    Αριθ.Πρωτ.: 1076727 / 1787 / Α0012         

/Α0012 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (∆12)      

ΤΜΗΜΑ Α’ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (∆13) 

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π 

                                                               ΠΡΟΣ: Ως Π.∆ (Ε-Mail) 

Ταχ. ∆/νση   :Κ.Σερβίας 10 

Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο    :210 3375360 

FAX             :210 3375001-3236438 

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1) 

οικον. έτους 2006 (χρήση 2005) και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) 

έτους 2006 από Έλληνες Τσιγγάνους που λαµβάνουν στεγαστικό δάνειο από 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

ΣΧΕΤ: Η 33165/2006 Κ.Υ.Α Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 

 Με την 1054645/1158/ΠΟΛ 1192/Α0012/16.6.2000 εγκύκλιό µας ορίζεται ο 

τρόπος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος από εργαζόµενο ευκαιριακά σε 

διάφορους ιδιώτες «εργοδότες» οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν 

βεβαίωση αποδοχών. 

 Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου µας και ενόψει των ιδιαίτερων 

συνθηκών που ασκούν την εργασία τους οι Έλληνες Τσιγγάνοι, γίνεται δεκτό ότι, όσοι 

από αυτούς λαµβάνουν δάνειο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για απόκτηση κατοικίας να 
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µπορούν να υποβάλουν την ετήσια δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 

2006 (χρήση 2005) µε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν 

συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 

µε την ένδειξη «διάφοροι εργοδότες». 

 Για τυχόν πάνω από το όριο αυτό ποσό καθώς και για λοιπές περιπτώσεις 

εκτός δανείου, θα εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην πιο πάνω εγκύκλιό µας. 

 Περαιτέρω µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που θα υποβληθεί από 

τους δικαιούχους Τσιγγάνους για το οικονοµικό έτος 2006 συνυποβάλλεται και 

δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006 στην οποία θα διαγραµµίζεται 

στην πρώτη σελίδα του εντύπου η ένδειξη ΟΧΙ, στην ερώτηση «∆ηλώθηκαν ακίνητα 

στο Ε9 έτους 2005» και θα αναγράφονται µόνο τα στοιχεία του υπόχρεου. 

Αν έχει υποβληθεί αρχική δήλωση Ε1, χωρίς Ε9, τότε θα υποβληθεί 

συµπληρωµατική δήλωση Ε1 οικον. έτους 2006, για την συνυποβολή µηδενικού Ε9. 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και 

στοιχείων ακινήτων δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο του άρθρου 4 του ν. 

2523/1997 για την εκπρόθεσµη υποβολή τους δεδοµένου ότι ο πολίτης εκ του νόµου 

δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή.   

 Εννοείται πως αν ο δικαιούχος Τσιγγάνος ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα 

προστατευόµενα κατά τον Κ.Φ.Ε. τέκνα αυτού έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα σε 

ακίνητα (π.χ. αγροτεµάχια), δεν µπορεί να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία, 

δεδοµένου ότι υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήµατος και 

στοιχείων ακινήτων, πιθανόν και για το οικονοµικό έτος 2005. 

 Οι δηλώσεις αυτές δε θα λαµβάνονται υπόψη για άλλα δικαιώµατα ή 

υποχρεώσεις των δικαιούχων. 

 

 

         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. Αποδέκτες για ενέργεια 

   ‘Ολες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες 

ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση 

 1. Οικον.Επιθ/σεις – ‘Ολους τους Επιθ/τές στις έδρες τους 

 2. Οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης Ελλήνων ΡΟΜ 

     Σκιάθου 3 Εύοσµος, 562 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 3. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

     ∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων – Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

     Σταδίου 27 ΤΚ 101 83 FAX 210 3221152 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ.Υπουργού 

2. Γραφείο κ.Υφυπουργού 

3. Γραφείου κ.Γεν.Γραµµατέα 

4. Γραφείο κ.Γεν.∆/ντού Φορολογίας 

5. Γρ.∆/ντή ∆12 (1) 

6. ∆/νσης 12η, Τµ.Α’(20), Φακ.Τεκµ.(1) 

7. Γρ.∆/ντή ∆13 (1) 

8. ∆/νση 13η Τµήµα Φ.Μ.Α.Π (5) 

 

Η.Π.: 24.8.06 /Ν.Χ 


