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δειώζεωλ

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο

2011 νξηζκέλωλ θαηεγνξηώλ ππόρξεωλ , πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο ίδηνπο
ή από ινγηζηή – θνξνηερληθό, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ
επηθνηλωλίαο κέζω δηαδηθηύνπ.

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009(ΦΔΚ 213 Α΄)πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
2. Σελ κε αξηζκό Γ6Α 142500ΔΞ 2010/26.10.2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄)θνηλή απόθαζε
ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη
αξκνδηόηεηεο ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ.

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ
151Α΄) ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο.
4. Σηο δηαηάμεηο

ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ

λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄) ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ
δειώζεσλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ ππνρξέσλ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α’) κε
ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα θαζνξίδεη ηηο
δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992(Φ.Δ.Κ. 34 Α΄),
κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη
κε απόθαζε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή
θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο

ΠΟΛ.1178 /7.12.2010 Α.Τ.Ο.( ΦΔΚ Β΄ 1916/9.12.2010)πεξί

εγγξαθήο λέσλ ρξεζηώλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Taxis net.
8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1186/21.12.2010 δηαηαγήο καο πεξί πξνζθόκηζεο εηδηθνύ
πιεξεμνύζηνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θιεηδαξίζκνπ από ηηο Γ.Ο.Τ. ζε πεξηπηώζεηο
αδπλακίαο απηνπξόζσπεο παξνπζίαο.
9. Σν γεγνλόο όηη, από ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ππνβνιή
ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηελ ρξήζε ζύγρξνλσλ
ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ θαη ππνδνκώλ από όια ηα ππόρξεα θπζηθά πξόζσπα πνπ
αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα
10. Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππόρξεσλ ζε ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο
κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ

εηδηθνύ δηθηύνπ TAXIS net. ζηα πιαίζηα

απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ δηακνξθσζεηζώλ λέσλ
ζπλζεθώλ ζηνλ ηνκέα νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ.
11. Σελ κε αξηζκό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 δηαηαγή καο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή
δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ κέζσ ινγηζηώλ
12. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.

-2-

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

1.

Οη εηήζηεο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 ησλ

ππόρξεσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ ηεο

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ ΚΦΔ,

(εηζόδεκα από αθίλεηα, γεσξγηθό εηζόδεκα, εηζόδεκα από εθκίζζσζε ή δσξεάλ
παξαρώξεζε γεσξγηθήο γεο, εηζόδεκα από ζπκκεηνρή ζε εηαηξία θιπ, κε βηβιία
Α,Β,Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο , εηζόδεκα από
αιινδαπή θιπ,) γηα ηηο νπνίεο ε εκπξόζεζκε ππνβνιή ζηε Γ.Ο.Τ. έρεη ιήμεη, εθηόο
από ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ ηεξνύλ βηβιία
Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., νη δειώζεηο ηωλ νπνίωλ ιήγνπλ ηελ 15
Ηνπλίνπ 2011, αλεμάξηεηα αλ είλαη ππόρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο κε ηελ
ειεθηξνληθή κέζνδν επηθνηλσλίαο ή όρη, δύλαληαη λα ππνβάιινληαη, κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ είηε από ηνπο ίδηνπο κε ηνπο
δηθνύο ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο,

είηε

από εμνπζηνδνηεκέλν ινγηζηή -

θνξνηερληθνύ κε ηνπο πξνζωπηθνύο ηνπ θωδηθνύο πξόζβαζεο, αλεμάξηεηα αλ
νη ππόρξενη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Taxis net, κέρξη θαη
ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011, αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ηνπ ππόρξενπ.
εκεηώλεηαη όηη από ηε Γ.Γ.Π.. γίλνληαη δεθηέο κόλν νη αξρηθέο δειώζεηο θαη
επνκέλσο νη ηξνπνπνηεηηθέο ή νη εθπξόζεζκεο δειώζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηηο
Γ.Ο.Τ..

2

Δμνπζηνδνηεκέλνο ινγηζηήο – θνξνηερληθόο κπνξεί λα ππνβάιιεη κε ηνπο

δηθνύο ηνπ θσδηθνύο πξόζβαζεο δήισζε Φ.Δ.Φ.Π. γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ ν νπνίνο
δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Taxis net. ηελ πεξίπηωζε απηή θαηά ηελ είζνδν
ζηελ εθαξκνγή ζα εηζάγεη εθηόο από ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ ππόρξενπ, ηνλ αξηζκό
ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ όπωο απηόο εκθαλίδεηαη ζην κεηξών Taxis θαζώο
θαη

ηνλ

αξηζκό

εηδνπνίεζεο

ηνπ

εθθαζαξηζηηθνύ

ζεκεηώκαηνο

Φ.Δ.

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010. Η είζνδνο πξαγκαηνπνηείηαη κόλν όηαλ ηα ζηνηρεία
εηζόδνπ είλαη αζξνηζηηθά νξζά. Η δήισζε νξηζηηθνπνηείηαη από ηνλ ίδην ινγηζηή –
θνξνηερληθό πνπ ηελ έρεη αξρηθά δηαρεηξηζηεί. Ο ινγηζηήο – θνξνηερληθόο νθείιεη λα
δηαηεξήζεη ζην αξρείν ηνπ αληίγξαθν ηεο δήισζεο κε ππνγξαθή ηνπ πειάηε ηνπ,
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πξνο δηθή ηνπ εμαζθάιηζε θαη απόδεημε ηεο αλάζεζεο ζ΄απηόλ ηεο ππνβνιήο
δήισζεο.
Ο ινγηζηήο – θνξνηερληθόο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηε δήισζε ηξέρνληνο έηνπο
πνπ ππέβαιιε νξηζηηθά (γηα ηελ εθηύπσζε αληηγξάθσλ απηήο, ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ
ζεκεηώκαηνο θαη ησλ ζπλππνβαιιόκελσλ εληύπσλ) κέρξη θαη 15 εκέξεο κεηά ηελ
ηειεπηαία θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ 2011.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Πξνΐζη. ηεο Γξακκαηείαο
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΔΛΑ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ
1.ΠΙΝΑΚΔ Α΄- ΚΓ΄
2.Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο).
ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ ζεκάησλ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π..
4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ
5. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο(3 αληίγξαθα)
6. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία
7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
8. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα)
9. Γ/λζε 12ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
α) Γξαθείν θ. Γ/ληή
β) Σκήκα Α' (20 αληίγξαθα)
γ) Σκήκα Β' (7 αληίγξαθα)
δ) Σκήκα Γ’ (5 αληίγξαθα)
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10. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Η/Τ (Γ30) (20 αληίγξαθα)
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