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ΘΕΜΑ: Αναζηολή σποβολής ηων οριζηικών δηλώζεων αμοιβών από ελεσθέρια 

επαγγέλμαηα, ειζοδημάηων από εμπορικές επιτειρήζεις καθώς και ηων 

ανηίζηοιτων βεβαιώζεων αποδοτών(ένησπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), 

μέζω διαδικηύοσ ζηον δικησακό ηόπο ηης Γ.Γ.Π.., για ηην τρήζη 2010. 
 

 

             Καηόπηλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε 

ην ζέκα, ζέηνπκε ππόςε ζαο, ηα αθόινπζα: 

111...   Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ΚΦΔ, όπσο απηέο ηζρύνπλ 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.3842/2010(ΦΔΚ Α΄58)θαη ηζρύνπλ γηα νξηζηηθέο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη από 

ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 θαη κεηά, πξνβιέπεηαη όηη, εθηόο από ηηο πξνζσξηλέο 

δειώζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 νθείινπλ λα επηδίδνπλ κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ Απξηιίνπ θάζε έηνπο, 

ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή 
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δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο θάζε 

δηθαηνύρνπ, ηνλ αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ, ην πνζό ησλ ακνηβώλ από 

ειεπζέξηα επαγγέικαηα θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε 

δηθαηνύρν. 

Δπίζεο, εθηόο από ηηο πξνζσξηλέο δειώζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα 

παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 νθείινπλ λα επηδίδνπλ 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ Μαΐνπ θάζε 

έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, 

νξηζηηθή δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε 

θαηνηθίαο θάζε δηθαηνύρνπ, ηνλ αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ, ην πνζό ηνπ 

εηζνδήκαηνο από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε γηα θάζε δηθαηνύρν.  

Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδεηαη ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν 

ησλ πην πάλσ νξηζηηθώλ δειώζεσλ, ν ηξόπνο ππνβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθό 

ζέκα. 

222...   Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΦΔ, όπσο απηέο 

ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010(ΦΔΚ Α΄58) πξνβιέπεηαη όηη, αλ πξόθεηηαη γηα εηζόδεκα 

από ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ν ππόρξενο ρνξεγεί κία κόλν βεβαίσζε ζε θάζε 

δηθαηνύρν ζηελ νπνία αλαγξάθεη ην ζύλνιν ησλ ακνηβώλ. Αλ πξόθεηηαη γηα εηζόδεκα 

από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ν ππόρξενο ρνξεγεί κία κόλν βεβαίσζε ζε θάζε 

δηθαηνύρν, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο από εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σα πιήξε ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο βεβαηώζεηο απνδνρώλ, 

ππνβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

καδί κε ηελ εηήζηα νξηζηηθή δήισζε κηζζσηώλ ππεξεζηώλ, νξηζηηθή δήισζε 

ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ, θαζώο θαη νξηζηηθή δήισζε από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

θαηά πεξίπησζε.  

Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη θαηεγνξίεο ππόρξεσλ, γηα 

ηνπο νπνίνπο νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 

αξκόδηαο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ 

κεζόδσλ θαη δηθηπαθώλ ππνδνκώλ ή ζε καγλεηηθά κέζα θαηά πεξίπησζε. 

333...   Καηόπηλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ λέσλ δηαηάμεσλ θαη ησλ πνιιώλ αηηεκάησλ πεξί 

αλαζηνιήο ππνβνιήο ησλ πην πάλσ δειώζεσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία 
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καο, ώζηε λα δηαηεζεί ζηνπο ππόρξενπο ππνβνιήο ηνπο ν απαηηνύκελνο ρξόλνο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνύλ όιεο νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο κε λέα κεραλνγξαθηθή 

εθαξκνγή θαη ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο πξώηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απηνύ 

θαζώο θαη όηη νη ζρεηηθέο θαηαζθεπέο ησλ εθαξκνγώλ ππνβνιήο ησλ ελ ζέκαηη 

νξηζηηθώλ δειώζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ βεβαηώζεσλ απνδνρώλ, κέζσ δηαδηθηύνπ 

ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο Γ.Γ.Π.., εληάζζνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ TAXISnet  ηεο 31εο  Μαξηίνπ 2012,   αλαζηέιιεηαη  ε  ππνβνιή  ηνπο γηα ηελ 

ρξήζε 2010.  

 

                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                    

 

 

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗ  ΚΑΠΕΛΕΡΗ    

 

                                                                                                                                             

  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Ι.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ  

111...   .ΠΗΝΑΚΔ Α΄,Β΄, Γ΄, Σ΄, Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄ θαη ΗΒ΄. 

222...   Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Γ30 

333...   Τπεξεζία TAXISnet. Γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 

444...   Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). 

ΙΙ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2.  Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν  Γελ. Γξακκαηέα θ. Ζιία Πιαζθνβίηε 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ ζεκάησλ 

5. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.. 

6. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο(2 αληίγξαθα) 

7. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

8. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία 

9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 
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10. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα) 

11. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) (20 αληίγξαθα) 

12. 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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