
 

 

 ΠΟΛ 1055  
 
Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 
2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισµένες 
κατηγορίες υποχρέων. 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ34Α) µε τις οποίες 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να παρατείνει 
µε απόφαση, τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις 
για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών 
∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β) µε την οποία ανατίθενται 
αρµοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονοµικών. 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) που ορίζουν 
τις προθεσµίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων και τις δηλώσεις των υπόχρεων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. 
 
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 
Α΄/27−12−2005) µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις 
προθεσµίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. 
 
5. Τα αιτήµατα διαφόρων επαγγελµατικών τάξεων λόγω της µη έγκαιρης λήψης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 
υπόχρεους του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που λήγει την 4η Απριλίου 2011, 
(ατοµικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν 
βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήµατα από συµµετοχή 
σε Ε.Π.Ε., από ακίνητα, από κινητές αξίες κ.λπ.), καθώς και για όσους λήγει την 1η 
Απριλίου 2011, (γεωργικό εισόδηµα, εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν 
παραχώρηση γεωργικής γης), ορίζεται η 18η Απριλίου 2011. Η υποβολή των 
δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες, µε εξαίρεση 
την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού 
µητρώου του φορολογούµενου, µε αρχή, για το ψηφίο 1 την 18η Απριλίου 2011. 
 
Όσες δηλώσεις της παραγράφου 1 της παρούσης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω 
διαδικτύου, µπορούν να υποβληθούν ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας λήξης τους, την 5η Μαΐου 2011. 
 



 

 

 2. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων των υποχρέων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 
του Κ.Φ.Ε., (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κ.λπ. που δεν τηρούν βιβλία ή 
τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. και λήγει την 1η Απριλίου 2011, ορίζεται η 11η Απριλίου 
2011, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται µέσω ∆.Ο.Υ. και ολοκληρώνεται µέσα σε 
έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες, µε εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα µε το 
τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. µε αρχή για το ψηφίο 1 την 11η Απριλίου 2011. Η 
υποβολή αυτών των δηλώσεων, µέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει 
στις 18 Απριλίου 2011 µε καταληκτική ηµεροµηνία ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., στις 28 
Απριλίου 2011. 
 
3. Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2011, που 
υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ηµεροµηνίες µε τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 της παρούσης. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


