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ση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες
υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορο
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατεί
λογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και
νει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για
κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσε
ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων
1 ων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»
7. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'
στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών
2 1916/9.12.2010) περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλε
Κατανομή Επιχορήγησης Οικονομικού Έτους 2011
κτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.
Σχολικών Επιτροπών των Ελληνικών Σχολείων
8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγής μας
του εξωτερικού
3 περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παρα
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσω
λαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις
πικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Πρέβεζας έτους 2011.. 4 αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενι
9. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 καθίστα
αίο κείμενο του Κανονισμού του Γενικού Φιλόπτω
ται υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολο
χου Ταμείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Ιεράς Μη
γίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών
τροπόλεως Κερκύρας και Παξών
5 μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρό
σωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.
10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
λή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυ
Αριθμ. ΠΟΛ.: 1096
(D σικών προσώπων, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογί επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. στα
ας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δή πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών
λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα
κατηγορίες υπόχρεων.
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
11. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας
Έχοντας υπόψη:
εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα
Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο
2. Την με αριθμό Δ6Α 14250 0ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ φασίζουμε:
1725 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο
Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρ ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρα
μοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.
γράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου την 5η Μαΐου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι
62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α') σχετικά με τον τρόπο επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα
υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι από
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου κτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που
1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') σχετικά υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής
με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυου ανεξαρτήτως
Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως και τις 20 Μαΐου 2011.
ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων.
2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.
3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότη φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της πα-
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ραγραφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε
την 5η Μαΐου 2011, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές
αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα
αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα
μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως
και τις 20 Μαΐου 2011.
3. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των
υπόχρεων των υποπεριπτώσεων ββ' έως και ζζ' της
περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του
ΚΦΕ (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συνταξιού
χοι, εισοδήματα που προέκυψαν στο εξωτερικό κτλ.),
που υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον υπό
χρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από
αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει, για τις οποίες
η ημερομηνία υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου
και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου ανάλογα με το ΑΦΜ
τους διαμορφώνεται ως εξής:
Με ΑΦΜ 1 μέχρι τις 17.5.2001
Με ΑΦΜ 2 μέχρι τις 18 5.2001
Με ΑΦΜ 3 μέχρι τις 19.5.2011
Με ΑΦΜ 4 μέχρι τις 20.5.2011
Με ΑΦΜ 5 μέχρι τις 23.5.2011
Με ΑΦΜ 6 μέχρι τις 24.5.2011
Με ΑΦΜ 7 μέχρι τις 25.5.2011
Με ΑΦΜ 8 μέχρι τις 26.5.2011
Με ΑΦΜ 9 μέχρι τις 27.5.2011
Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις 30.5.2011 και
Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις 31.5.2011 .
Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλ
λονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου καθώς και οι δηλώσεις των
υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης γ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήματα από
συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφα
λιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρε
ωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής
τους παρατείνεται μέχρι και την 15.6.2011 ανεξάρτητα από
το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
4. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινή
των του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορί
ζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 29 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αριθμ. 30/002/3114
(2)
Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»
στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το 'άρθρο πρώτο' του π.δ. 63/2005

'Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα (Α' 98).
2. Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 'Για το εκσυγχρονι
σμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις' (Α' 101)
3. Του π.δ. 551/1988 'Οργανισμός Νομαρχιών-Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Α' 259).
4. Την απόφαση με αρ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 (Β' 1725)
'ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Δημήτριο Κουσελά.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο
λογισμού, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Χημικών
Υπηρεσιών κάθε επιπέδου (Δ/νσης, Αυτοτελούς Τμήμα
τος, Αυτοτελούς Γραφείου), να υπογράφουν «Με εντολή
Υφυπουργού», ανάλογα με την κατά τόπο και καθ' ύλην
αρμοδιότητα τους τα εξής έγγραφα:
1. Εκθέσεις χημικής εξέτασης.
2. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας ΓΧΚ, όπως πιστοποιητικά
ελέγχου και βεβαιώσεων συμμόρφωσης προϊόντων.
3. Πιστοποιητικά, καθώς και βεβαιώσεις που προκύ
πτουν από τα στοιχεία της Διεύθυνσης.
4. Εισηγήσεις για ορισμό μελών σε επιτροπές που
συγκροτούνται από τις περιφερειακού επιπέδου Τελω
νειακές ή άλλες Αρχές.
5. Έγγραφα του Μέρους Β' του Εγχειριδίου Συστήμα
τος Διαχείρισης Ποιότητας, Τυποποιημένες Διαδικασίες
Λειτουργίας - Β' Κατηγορίας, Τυποποιημένα Έντυπα Β' Κατηγορίας.
6. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ
λήλων της Χημικής Υπηρεσίας ανεξαρτήτως σχέσεως
εργασίας, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς
σκοπούς στο εσωτερικό.
7. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών, αναρρωτικών και
λοιπών αδειών των υπαλλήλων της Χημικής Υπηρεσί
ας και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η αρ
μοδιότητα ανήκει σε άλλα όργανα.
8. Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές των υπαλ
λήλων της Χημικής Υπηρεσίας, καθώς και άσκηση έν
δικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις
των παραπάνω Επιτροπών. Αποφάσεις δικαιολόγησης
αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, για λόγους
ασθενείας, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές των υπαλ
λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
9. Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοι
χεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία.
10. Αλληλογραφία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες πε
ριφερειακού ή τοπικού επιπέδου, με Νομικά Πρόσωπα
του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συλλογικά όργανα
ιδιωτικού τομέα και άλλους φορείς, για τρέχοντα υπη
ρεσιακά θέματα.
11. Διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
12. Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελμα
τικών Ενώσεων ή ιδιωτών.
13. Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές
παραπόνων πολιτών.
14. Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών
εγγράφων.
15. Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής
εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπη
ρεσίας τους.

