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ΘΕΜΑ: Υποβολή µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1
του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε (Ανωνύµων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης κ.λπ) και απόδοσης του οφειλόµενου ποσού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που
κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151).
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66).
γ. Την αριθ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ Β 1725/3-11-2010) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την
ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά.
δ. Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών προσώπων

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. ( έντυπο Φ01010) και απόδοσης του οφειλόµενου ποσού.
1. Οι αρχικές εµπρόθεσµες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε κωδικό Φ-01010,
ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή
µηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσµες δηλώσεις µε αποκλειστικά χρεωστικό
υπόλοιπο και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα
µισθώµατα ακινήτων (Ε2) και του µηχανογραφικού δελτίου οικονοµικών στοιχείων
επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών (Ε3) υποβάλλονται µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.
Με τον ίδιο τρόπο αποδίδεται και το ποσό που προκύπτει για τις δηλώσεις αυτές για
καταβολή.
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου αρχικά υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 και Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση για το δεύτερο) και
ακολουθεί η υποβολή του εντύπου Φ-01010. Η καταχώρηση των αναλυτικών
στοιχείων του ισολογισµού είναι προαιρετική. Τα λοιπά δικαιολογητικά που
προβλέπονται από την οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δεν
συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
3. Τα νοµικά πρόσωπα που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TAXISnet σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την µε αριθµό
ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Α∆Α41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚΒ'/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους
χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρµογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την Γ. Γ. Π.
Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστηµα, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο
6 της ανωτέρω απόφασης.
4. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συµπληρωµατικές δηλώσεις, οι δηλώσεις
που υποβάλλονται µε επιφύλαξη, καθώς και οι εκπρόθεσµες µηδενικές ή πιστωτικές
δηλώσεις δεν εµπίπτουν στη απόφαση αυτή, αλλά υποβάλλονται υποχρεωτικά στην
∆.Ο.Υ.
Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ∆.Ο.Υ. όταν το νοµικό πρόσωπο:
α. έχει τεθεί σε εκκαθάριση
β. ασχολείται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών ή την εκτέλεση δηµόσιων ή
ιδιωτικών τεχνικών έργων που έχουν αναληφθεί πριν από την 1.1.2002.
γ. κάνει χρήση του µειωµένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε και συµπεριλαµβάνονται κέρδη από υποκαταστήµατα που δεν
υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
δ. είναι υποκατάστηµα αλλοδαπής οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, για τα
οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε
ε. έχει κάνει διακοπή εργασιών και δεν έχει εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

της Γ. Γ. Π. Σ.
5. Εκτός των περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου, σε περίπτωση
αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου
εισοδήµατος νοµικών προσώπων και των συνυποβαλλοµένων εντύπων, η Γ.Γ.Π.Σ.
ενηµερώνει την αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την εµπρόθεσµη παραλαβή της δήλωσης εντός
πέντε (5) εργασίµων ηµερών µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής.
Άρθρο 2
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου
1. Τα νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας µε τη χρήση
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, οφείλουν να καταβάλλουν το
φόρο µε τον τρόπο που έχουν επιλέξει (εφάπαξ ή µε δόσεις) µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας που ορίζεται από το νόµο, σε τράπεζα που έχει συµβληθεί µε το
Υπουργείο Οικονοµικών για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. Με την
οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης εκδίδεται το σηµείωµα για την πληρωµή
του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθµός της «Ταυτότητας Πληρωµής», στοιχείο
απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωµής στην τράπεζα.
Σε περίπτωση που επιλέγεται η καταβολή του οφειλόµενου ποσού στις
προβλεπόµενες από το νόµο δόσεις µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας
µέσω διαδικτύου, καταβάλλεται µόνο η πρώτη δόση, ενώ οι υπόλοιπες στην αρµόδια
∆.Ο.Υ.
2. Όταν από τη δήλωση προκύπτει µηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσµα τότε η δήλωση
θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά το χρόνο λήψης του µοναδικού αριθµού
καταχώρησης.
Άρθρο 3
Ηµεροµηνία υποβολής
1. Για τις χρεωστικές δηλώσεις ως χρόνος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται ο
χρόνος πληρωµής του οφειλόµενου ποσού (ολόκληρου ή της πρώτης δόσης κατά
περίπτωση) στην τράπεζα. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, ο
πρόσθετος φόρος που οφείλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2523/1997
καταλογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
2. Για τις εµπρόθεσµες µηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις, ως ηµεροµηνία υποβολής
θεωρείται η ηµεροµηνία οριστικοποίησης αυτών.
Άρθρο 4
Έλεγχος - Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ.
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αµέσως µετά την λήξη
προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων και την διαπίστωση της καταβολής του φόρου,
ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και
πληρωµής στο σύστηµα TAXIS .
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εµφάνισης του περιεχοµένου των

δηλώσεων Φόρου εισοδήµατος.
Άρθρο 5
Ισχύς της Απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονοµικό έτος 2011 και η ηλεκτρονική
υποβολή της ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος και Απόδοσης του φόρου µε τη χρήση
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική.
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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