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Χωριστές φορολογικές δηλώσεις 
συζύγων (Ν. 4583/2018) 

 

   
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή 
της ΑΑΔΕ για τις αιτήσεις υποβολής 

χωριστών φορολογικών δηλώσεων 
του φορολογικού έτους 2019. 
 

Μέσα από αυτήν την υπηρεσία, οι 
έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν 

να γνωστοποιήσουν την επιλογή 
τους για υποβολή χωριστής 
φορολογικής δήλωσης για το έτος 

2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 
2020.  

 
Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται 
χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον 

εκ των συζύγων το επιλέξει, με 
ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε 

φορολογικό έτος μέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου του έτους υποβολής 
της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι 

δεσμευτική ως προς το φορολογικό 
έτος που αφορά και για τον άλλο 

σύζυγο. 
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Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email στον 
αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
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