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ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ   ΕΠΕΘΓΟΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

1.ΓΔΝ. ΓΡ/ΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ               

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12)                        

ΣΜΗΜΑ:Β΄  

Σαρ. Γ/λζε    :  Καξ. εξβίαο 10  

Σαρ. Κψδηθαο: 10184 ΑΘΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο : Μ. Υαπίδεο 

Σειέθσλν     : 210-3375311-312 

FAX              : 210-3375001 

2.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30)  

Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/θεο 

18346 Μνζράην 

 

 

              Αζήλα,   12 Μαΐνπ 2011 

            

 

 

              

ΠΟΛ.: 1108 

 

                     ΠΡΟ:  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  Π.Γ. 

 

 

                           

 

         

 

 

           

ΘΕΜΑ:   Τποβολή με ηη τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ επικοινωνίας ηων 

δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ηων νομικών προζώπων ηης 

παραγράθοσ 1 ηοσ άρθροσ 101  ηοσ Κ.Φ.Ε (Ανωνύμων Εηαιρειών, 

Εηαιρειών Περιοριζμένης Εσθύνης κ.λ.π) και απόδοζης ηοσ 

οθειλόμενοσ ποζού. 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 Έρνληαο ππφςε: 

α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107  ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΚ Α’ 151). 
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β. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/31.3.2011 

(ΦΔΚ Α’ 66). 

γ. Σελ αξηζ. Γ6Α1142500 ΔΞ2010/26-10-2010 (ΦΔΚ Β 1725/3-11-2010) θνηλή 

απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Κνπζειά. 

δ. Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

                                               ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

                                     

     Άρθρο 1 

Σρόπος σποβολής ηης δήλωζης θορολογίας ειζοδήμαηος ηων νομικών 

προζώπων ποσ αναθέρονηαι ζηην παράγραθο 1 ηοσ άρθροσ 101 ηοσ 

Κ.Φ.Ε. ( ένησπο Φ-01010)  και απόδοζης ηοσ οθειλόμενοσ ποζού. 

 

1. Οη αξρηθέο εκπξφζεζκεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε θσδηθφ     

Φ-01010, αλεμάξηεηα αλ ην πξνθχπηνλ απφ απηέο ππφινηπν είλαη ρξεσζηηθφ, 

πηζησηηθφ ή κεδεληθφ, θαζψο θαη νη αξρηθέο εθπξφζεζκεο δειψζεηο κε 

απνθιεηζηηθά ρξεσζηηθφ ππφινηπν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα κε απηέο έληππα  

αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Δ2) θαη ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επηηεδεπκαηηψλ (Δ3) ππνβάιινληαη κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν απνδίδεηαη θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο δειψζεηο 

απηέο γηα θαηαβνιή. 

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αξρηθά ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά  ηα έληππα Δ3 θαη Δ2 (εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε γηα ην 

δεχηεξν) θαη αθνινπζεί ε ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Φ-01010. Η θαηαρψξεζε ησλ 

αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη πξναηξεηηθή. Σα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθεία απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, δελ ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν. 

3. Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ θαζίζηαληαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο TAXISnet ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη κε ηελ κε 

αξηζκφ ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, ΑΓΑ41ΦΜΗ-ΣΛ(ΦΔΚΒ΄/9.12.10) Απφθαζε ηνπ 

http://www.gsis.gr/
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Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Η δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε 

πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε 

απελεξγνπνίεζεο απφ ηελ Γ.Γ.Π.. ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, 

εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

4. Οη πάζεο θχζεσο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο, νη 

δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε επηθχιαμε, θαζψο θαη νη εθπξφζεζκεο 

κεδεληθέο ή πηζησηηθέο δειψζεηο δελ εκπίπηνπλ ζηε απφθαζε απηή, αιιά  

ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ.  

Δπίζεο, ε δήισζε  ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ. φηαλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν: 

α. έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε  

β. αζρνιείηαη κε ηελ πψιεζε αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ ή ηελ εθηέιεζε 

δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξηλ απφ ηελ 

1.1.2002.  

γ.  θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Κ.Φ.Δ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη θέξδε απφ 

ππνθαηαζηήκαηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

δ. είλαη ππνθαηάζηεκα αιινδαπήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο, γηα 

ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ 

ε. έρεη θάλεη δηαθνπή εξγαζηψλ θαη δελ έρεη εγγξαθεί ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Π.. 

5. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζε πεξίπησζε 

απνδεδεηγκέλεο ηερληθήο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

ζπλππνβαιινκέλσλ εληχπσλ, ε Γ.Γ.Π.. ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα 

ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο δήισζεο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. 

 

     Άρθρο 2 

Αποδεικηικό ηλεκηρονικής σποβολής και καηαβολής ηοσ θόροσ 

 

1. Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, νθείινπλ λα 
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θαηαβάιινπλ ην θφξν κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ επηιέμεη (εθάπαμ ή κε δφζεηο) 

κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν, ζε ηξάπεδα πνπ έρεη 

ζπκβιεζεί κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

απηήο. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο εθδίδεηαη  ην 

ζεκείσκα γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ ζην νπνίν πεξηέρεηαη ν αξηζκφο ηεο  

«Σαπηφηεηαο Πιεξσκήο», ζηνηρείν απαξαίηεην γηα λα δνζεί ε εληνιή 

πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα. 

ε πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη ε θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δφζεηο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ 

επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε πξψηε δφζε, ελψ νη 

ππφινηπεο  ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.   

2. Όηαλ απφ ηε δήισζε πξνθχπηεη κεδεληθφ ή πηζησηηθφ απνηέιεζκα ηφηε ε 

δήισζε ζεσξείηαη φηη ππνβιήζεθε θαηά ην ρξφλν ιήςεο  ηνπ κνλαδηθνχ 

αξηζκνχ θαηαρψξεζεο. 

 

     Άρθρο 3 

    Ημερομηνία σποβολής 

 

1. Γηα ηηο ρξεσζηηθέο δειψζεηο σο ρξφλνο  ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ζεσξείηαη 

ν ρξφλνο  πιεξσκήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ (νιφθιεξνπ ή ηεο πξψηεο 

δφζεο θαηά πεξίπησζε)  ζηελ ηξάπεδα. Γηα ηηο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

εθπξφζεζκα, ν πξφζζεηνο θφξνο πνπ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 2523/1997 θαηαινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

2. Γηα ηηο εκπξφζεζκεο κεδεληθέο θαη πηζησηηθέο δειψζεηο, σο εκεξνκελία 

ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο απηψλ.   

      

Άρθρο 4 

   Έλεγτος – Ενημέρωζη Δ.Ο.Τ. 

 

1. Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Π.., ακέζσο κεηά ηελ ιήμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ 

θφξνπ, αλά ππφρξεν, κε ηαπηφρξνλε θαηαρψξεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ζην ζχζηεκα TAXIS . 
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2. Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έρεη ηελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δειψζεσλ Φφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

     Άρθρο 5 

    Θζτύς ηης Απόθαζης 

 

1. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ηεο Γήισζεο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο θαη Απφδνζεο ηνπ θφξνπ κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, είλαη 

πξναηξεηηθή. 

2. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν           Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο        ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΟΤΕΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


