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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2011

1.ΓΔΝ. ΓΡ/ΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ
& ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12)
ΣΜΖΜΑΣΑ Α’ – Β΄
Σαρ. Γ/λζε

ΠΟΛ.: 1061

: Καξ. εξβίαο 10

Σαρ. Κώδηθαο: 10184 ΑΘΖΝΑ
ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ.

Πιεξνθνξίεο : Θαλ. αθαξήο-. Πίλε
Σειέθσλν

: 210 3375315-6

FAX

: 210 3375001

2.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ
Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30)
Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/θεο
18346 Μνζράην

ΘΕΜΑ: Υποβολή ηης Δήλωζης Φορολογίας Ειζοδήμαηος ηων σποκειμένων ζε
θόρο, ζύμθωνα με ηην παράγραθο 4 ηοσ άρθροσ 2 ηοσ ν. 2238/1994 και
Απόδοζης ηοσ θόροσ προαιρεηικά, με ηην τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ
επικοινωνίας ή ζηην Δ.Ο.Υ., καηά περίπηωζη και καηά ηο οικονομικό έηος 2011.
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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
α)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α΄) « Αλαζύζηαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο».
β)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.89/2010 (ΦΔΚ 154 Α΄) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ,
Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ».
γ)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α΄) «Καζνξηζκόο θαη
Αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ».
δ)
Σελ αξηζκ. Γ6Α 1142500 ΔΞ 2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄ 3-11-2010) απόθαζε
ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό
Οηθνλνκηθώλ θ. Γεκ. Κνπζειά.
ε)
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994, ΦΔΚ 151/16.9.1994 η.Α’).
ζη)
Σν γεγνλόο ην όηη ε απόθαζε απηή ξπζκίδεη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, γηα
ηελ νκνηόκνξθε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ από ηνπο
ππνθείκελνπο ζε θόξν εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη γηα ην ιόγν απηό από ηηο δηαηάμεηο ηεο δελ
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
δ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2753/1999 (ΦΔΚ 249
Α΄).
ε) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λόκνπ 3943/31.3.2011
(ΦΔΚ 66 Α΄) πνπ ςεθίζζεθε «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε
ησλ ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ»

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ

Άρθρο 1
Σρόπος σποβολής ηης Δήλωζης Φορολογίας Ειζοδήμαηος ηων
σποκειμένων ζε θόρο, ζύμθωνα με ηην παράγραθο 4 ηοσ άρθροσ 2 ηοσ
ν. 2238/1994 και Απόδοζης ηοσ θόροσ
1. Οι αρτικές εμπρόθεζμες και οι αρτικές εκπρόθεζμες με τρεωζηικό
σπόλοιπο δηλώζεις θόξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ππνθεηκέλσλ ζε θόξν,
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994, νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2011 θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ κε απηήλ εληύπσλ, ππνβάιινληαη,
και ο θόρος αποδίδεηαι, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο

2

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-Σ2

κέζσ δηαδηθηύνπ, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθώλ
πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr
2. Σα έληππα ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζώκαηα αθηλήησλ (Δ2),
ηνπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη
επηηεδεπκαηηώλ (Δ3) θαη ν ηζνινγηζκόο ζπλνδεύνπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ δεινύκελσλ εηζνδεκάησλ, θαη
εθόζνλ ππνβάιινληαη ηαπηόρξνλα, απνηεινύλ αδηαίξεηε ελόηεηα κε ηελ
δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Δ5) θαη πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη όιεο
νη ελδείμεηο ηνπο. Ζ ππνβνιή ησλ έληππσλ απηώλ, όπνπ απαηηείηαη, πξνεγείηαη
ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Δ5).
3. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο δε ζπλππνβάιινληαη ηα ππόινηπα
δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ. 1054/24-3-2011 «Σύπνο θαη
πεξηερόκελν ηεο δήισζεο Δ5», αιιά θπιάζζνληαη γηα πηζαλό έιεγρν.
Οη ππόρξενη, εθόζνλ είλαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο TAXISnet ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκό ΠΟΛ.1178/
7.12.2010, ΑΓΑ41ΦΜΖ-ΣΛ(ΦΔΚΒ΄/9.12.10) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο
ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο από
ηελ ΓΓΠ ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα, εθαξκόδνληαη ηα
αλαθεξόκελα ζην άξζξν 6 ηεο αλσηέξσ απόθαζεο.
5. Οι ηροποποιηηικές δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ππνθεηκέλσλ ζε
θόξν, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994
ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ.
6. Οη αξρηθέο δειώζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε θόξν, ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994 πνπ :
1. Πξνέξρνληαη από κεηαηξνπή ή κεηαζρεκαηηζκό ή ζπγρώλεπζε ή
απνξξόθεζε ζην έηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ
2. Σεινύλ ππό εθθαζάξηζε
3. Κάλνπλ ρξήζε ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ή
επηκεθύλνπλ ή ζπληνκεύνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπο πεξίνδν
4. Δίλαη θνηλσλίεο αζηηθνύ δηθαίνπ πνπ εθκεηαιιεύνληαη κέρξη 2 θνξηεγά
ή επηβαηηθά Γ.Υ. (άξζξν 64 παξ. 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.)
5. Δίλαη ππόρξενη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 (εθηόο ηεο παξαπάλσ
πεξίπησζεο 4) πνπ εθκεηαιιεύνληαη έλα κόλν απηνθίλεην δεκόζηαο
ρξήζεο (άξζξν 64 παξ. 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.)
6. Δίλαη ζπληδηνθηεζίεο πνπ ζπλεθκεηαιιεύνληαη αιηεπηηθά ζθάθε κέρξη
θαη δέθα (10) θόξνπο νιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ
απνθιεηζηηθά επαγγεικαηίεο αιηείο (άξζξν 64 παξ. 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.)
7. Δίλαη ηερληθέο εηαηξείεο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηεθκαξηά θέξδε (θσδηθόο
100 ηεο δήισζεο Δ5)
8. Έρνπλ θάλεη δηαθνπή εξγαζηώλ θαη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο ΓΓΠ
9. Τπνβάιινληαη κε επηθύιαμε
10. Δίλαη εηαηξείεο εθηεισληζηώλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξα
ησλ 3 κειώλ
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ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ.
7. Δθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ζε
πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ηερληθήο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο
ηεο δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο (Δ5) θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ εληύπσλ,
ε ΓΓΠ ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ εκπξόζεζκε παξαιαβή ηεο
δήισζεο εληόο 15 εξγαζίκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο.
8. Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο (Δ5) κε ηελ ρξήζε
ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από 18 Απξηιίνπ 2011.
Άρθρο 2
Αποδεικηικό ηλεκηρονικής σποβολής και καηαβολής ηοσ θόροσ
Οη ππόρξενη πνπ ππνβάιινπλ ηε δήισζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (Δ5) θαη
θαηαβάιινπλ ην θόξν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ
δηαδηθηύνπ, νθείινπλ λα δώζνπλ εληνιή πιεξσκήο γηα ηελ εθάπαμ ή κε
δόζεηο θαηαβνιή ηνπ θόξνπ, μέτρι ηην καηαληκηική ημερομηνία, ζε
ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα λα
παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Σν ζύζηεκα κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο
ππνβνιήο ηεο δήισζεο παξάγεη ην ζεκείσκα γηα πιεξσκή ηνπ θόξνπ όπνπ
πεξηέρεηαη ε «Σαπηόηεηα Πιεξσκήο», ζηνηρείν απαξαίηεην γηα λα δνζεί ε
εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα.
Άρθρο 3
Ημερομηνία σποβολής
1. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο, κέζσ δηαδηθηύνπ, είλαη ε 28
Απξηιίνπ 2011.
2. Για ηις τρεωζηικές δηλώζεις σο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο,
θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζηελ
ηξάπεδα.
Άρθρο 4
Έλεγτος – Ενημέρωζη Δ.Ο.Τ.
1. Ζ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξώλεηαη από ηελ Γ.Γ.Π.., ακέζσο κεηά ηελ ιήμε
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ
θόξνπ, αλά ππόρξεν, κε ηαπηόρξνλε θαηαρώξεζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ
παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ζην ζύζηεκα TAXIS .
2. Ζ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. έρεη ηελ δπλαηόηεηα εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
δειώζεσλ Φόξνπ εηζνδήκαηνο.

Άρθρο 5
Θζτύς ηης Απόθαζης
4
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1. Ζ παξνύζα απόθαζε ηζρύεη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 θαη ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή ηεο Γήισζεο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο θαη Απόδνζεο ηνπ θόξνπ κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, είλαη
πξναηξεηηθή.
2. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΟΤΕΛΑ

ΤΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ:
(Μόλν πξνο ην Δζληθό Σππνγξαθείν)
ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ:
Θ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ:
1. Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο)
ΘΘ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ:
1. α) Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
β) Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο - Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΤΠΔΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. ΓΔΚ
4. ΠΔΚ
5. Οκάδα Έξγνπ Δθαξκνγώλ ηνπ TAXIS
6. πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη Οκάδα Έξγνπ Βειηίσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ
5
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Φνξνινγηθώλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
7. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
8. Π.Ο.Δ. – Γ.Ο.Τ.
9. Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α’ (εθηόο 1 θαη 4) θαη Ζ’
10. Απνδέθηεο Πηλάθσλ Η’, ΗΒ’ (εθηόο 1), ΗΓ’, ΗΕ’, ΗΣ θαη ΗΖ’
11. Απνδέθηεο Πηλάθσλ ΚΒ’ θαη ΚΓ’
ΘΘΘ.ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ.
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ.
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ Θεκάησλ.
4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ
5. Γξαθείν θ. Γελ. Γηεπζπληή Φνξνινγίαο
6.Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
8. Γελ. Γ/λζε Οηθνλ. Δπηζ/ζεο
Θεκηζηνθιένπο 5, 101 84 ΑΘΖΝΑ
9. Γ.Γ.Π.. (Γ/λζε Δθαξκνγώλ Γ/30)
10. Γξαθείν θ. Γ/ληή Γ12
11. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζ/ηνο (Γ12), Σκήκαηα Α’(10), Β’(5),
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