
 

                           ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ              ΔΠΔΗΓΟΤΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   Αζήλα                21    Ινπιίνπ   2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                               

1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ           

 ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ  ΘΔΜΑΣΩΝ                                            

  ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ                                   ΠΟΛ. 1157/22.7.2011 

  1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ                             

  ΣΜΖΜΑ A΄ 

  Σατ. Γ/νζη     :Καρ. ερβίας 10                                        

  Σατ. Κώδικας:10184 ΑΘΖΝΑ                                        ΠΡΟ: Ως Π.Γ.     

  Πληροθορίες: Γ. Βαρνάκοσ                                           

  Σηλέθωνο     :210-3375314                                         

  FAX               :210-3375001                                                                                                                                                      

  2.Γ/ΝΖ 16Ζ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ                                           

   ΔΟΓΩΝ                                                                

 ΣΜΖΜΑ Α΄- Γ΄                                                

2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ                                                         

  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (Γ.Γ.Π..)  

  ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ  

  Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) 

  ΣΜΖΜΑ Β΄ 

 

ΘΔΜΑ: Τποβολή ηων Προζωρινών  Γηλώζεων Απόδοζης ηοσ θόροσ ποσ 

παρακραηείηαι για ειζοδήμαηα από εμπορικές επιτειρήζεις και για αμοιβές από 

ελεσθέρια επαγγέλμαηα ποσ καηαβάλλονηαι από 1.7.2011 και μεηά, με ηην τρήζη 

ηλεκηρονικής μεθόδοσ επικοινωνίας ή ζηην Γ.Ο.Τ., καηά περίπηωζη. 

 

                                         Α Π Ο Φ Α  Ζ 

                                   Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ   ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 Έρνληαο ππόςε:    

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009(ΦΔΚ 213 Α΄)πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 
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2. Τελ κε αξηζκό Υ350/08.07.2011(ΦΔΚ 1603 Β΄) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ κε ηελ 

νπνία αλαηίζεληαη αξκνδηόηεηεο ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.   

3. Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, γ΄, ε΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 

ηνπ λ.2238/1994(ΦΔΚ 151 Α΄). 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 λ.2238/1994(ΦΔΚ 151 Α΄).  

5. Τηο δηαηάμεηο  ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.2238/1994 

(ΦΔΚ 151Α΄). 

6. Τηο δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄). 

7. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2753/1999 (ΦΔΚ 249Α’). 

8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 θαη 76 ηνπ π.δ.16/1989(ΦΔΚ 6 Α΄). 

9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2362/1995(ΦΔΚ 247 Α΄) πεξί απνδεηθηηθώλ 

εηζπξάμεσο.  

10. Τηο δηαηάμεηο ησλ  παξαγξάθσλ 8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2873/2000(ΦΔΚ 285 

Α΄). 

11. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/2011(ΦΔΚ  66 Α΄) 

12. Τελ αλάγθε απνζπκθόξεζεο ησλ Γ.Ο.Υ. αιιά θαη δηεπθόιπλζεο ηεο εθπιήξσζεο 

ηεο ππνρξέσζεο πεξί απόδνζεο ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1  ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ λ. 2238/1994 θόξνπ, πνπ παξαθξαηήζεθε γηα εηζνδήκαηα από 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ακνηβέο από ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ζηα πιαίζηα 

απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ δηακνξθσζεηζώλ λέσλ 

ζπλζεθώλ ηόζν ζηνλ ηνκέα νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ όζν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

13. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ.  

                                           Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

                                              Άρθρο 1 

                                                       

Σρόπος  σποβολής  ηων Προζωρινών  Γηλώζεων  Απόδοζης ηοσ θόροσ ποσ 

παρακραηείηαι  για ειζοδήμαηα από εμπορικές επιτειρήζεις και για αμοιβές 

από ελεσθέρια επαγγέλμαηα 

 

1. Οι αρτικές εμπρόθεζμες και εκπρόθεζμες προζωρινές δηλώζεις απόδνζεο ηνπ 

θόξνπ πνπ παξαθξαηείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, γ΄, ε΄, δ΄ θαη ε΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄)γηα εηζνδήκαηα από 
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εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58   

θαη ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 

151Α΄) γηα ακνηβέο από ειεπζέξηα επαγγέικαηα πνπ θαηαβάιινληαη από 1.7.2011, 

ππνβάιινληαη και ο θόρος αποδίδεηαι κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ 

επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάησλ (Γ.Γ.Π.Σ.) 

2. Γηα θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη κία δήισζε θαη ιακβάλεη αύμνληα 

αξηζκό θαηαρώξεζεο θαη ζεκείσκα πιεξσκήο απηόλνκα. 

3. Οι ηροποποιηηικές δηλώζεις ηων πιο πάνω προζωρινών δηλώζεων 

απόδνζεο ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηείηαη γηα εηζνδήκαηα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη γηα ακνηβέο από ειεπζέξηα επαγγέικαηα πνπ θαηαβάιινληαη από 1.7.2011, 

ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Υ. 

4. Οη ππόρξενη, εθόζνλ είλαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

TaxisNet ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, 

ΑΓΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΔΚΒ΄/9.12.10) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Η 

δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε 

νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Σε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο από ηελ ΓΓΠΣ ησλ 

θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα, εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 6 ηεο 

αλσηέξσ απόθαζεο.   

5. Η ππνβνιή ησλ πξνζσξηλώλ  δειώζεσλ Απόδνζεο ηνπ θόξνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 

απηνύ ηνπ άξζξνπ, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ 

εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη από 27 Ινπλίνπ 2011θαη κεηά. 

 

                                                          Άρθρο 2 

Αποδεικηικό ηλεκηρονικής σποβολής και καηαβολής ηοσ θόροσ 

 

Οη ππόρξενη πνπ ππνβάιινπλ ηηο πξνζσξηλέο δειώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο θαη θαηαβάιινπλ ην θόξν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 

κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, νθείινπλ λα δώζνπλ εληνιή πιεξσκήο, 

μέτρι ηην καηαληκηική ημερομηνία, ζε ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Τν ζύζηεκα κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο παξάγεη ην ζεκείσκα γηα πιεξσκή ηνπ 

θόξνπ όπνπ πεξηέρεηαη ε «Ταπηόηεηα Πιεξσκήο», ζηνηρείν απαξαίηεην γηα λα δνζεί 

ε εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα.   
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Άρθρο 3 

Ζμερομηνία σποβολής 

 

1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο είλαη απηή πνπ νξίδεηαη κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή κέρξη ηελ 20ή  εκέξα ησλ κελώλ 

Μαξηίνπ, Μαΐνπ, Ινπιίνπ, Σεπηεκβξίνπ, Ννεκβξίνπ θαη Ιαλνπαξίνπ θάζε  έηνπο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ  θνξνινγηθνύ 

κεηξώνπ (A.Φ.M.) ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, κε αξρή γηα ην ςεθίν 1 ηελ εηθνζηή  

(20ή) εκέξα ησλ κελώλ απηώλ θαη νινθιεξώλεηαη κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο 

εκέξεο.  

2. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, ζεσξείηαη 

ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα.  

 

 

Άρθρο 4 

Έλεγτος – Δνημέρωζη Γ.Ο.Τ. 

 

1. Η αξκόδηα Γ.Ο.Υ. ελεκεξώλεηαη από ηελ Γ.Γ.Π.Σ., ακέζσο κεηά ηελ ιήμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πην πάλσ πξνζσξηλώλ δειώζεσλ θαη ηελ δηαπίζησζε 

ηεο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ, αλά ππόρξεν, κε ηαπηόρξνλε θαηαρώξεζε ησλ 

βαζηθώλ ζηνηρείσλ παξαιαβήο θαη πιεξσκήο  ζην ζύζηεκα TAXIS . 

2. Η αξκόδηα Γ.Ο.Υ. έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ησλ πξνζσξηλώλ δειώζεσλ                                                         

                                                             

                                            

                                                         Άρθρο 5 

Ηζτύς ηης Απόθαζης 

 

1. Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη γηα εηζνδήκαηα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα 

ακνηβέο από ειεπζέξηα επαγγέικαηα πνπ θαηαβάιινληαη από 1.7.2011 θαη κεηά. 

2.  Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ Πξνζσξηλώλ  Γειώζεσλ  Απόδνζεο ηνπ θόξνπ, ηεο 

παξνύζαο, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, 

είλαη πξναηξεηηθή γηα εηζνδήκαηα θαη γηα ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη από 1.7.2011 

έσο 31.12.2011 θαη ππνρξεσηηθή γηα εηζνδήκαηα θαη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη 

από 1.1.2012 θαη κεηά. 
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3. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.                                                                                   

                                              

       Ακριβές  Ανηίγραθο                                  Ο      ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ    ΤΠΟΤΡΓΟ                   

Ζ  Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας                           ΠΑΝΣΔΛΖ   ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ        

 

 

 

 

 


