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                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ   ΕΠΕΘΓΟΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

1.ΓΔΝ. ΓΡ/ΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ               

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12)                        

ΣΜΗΜΑΣΑ  Α’ – Β΄  

Σαρ. Γ/λζε    :  Καξ. εξβίαο 10  

Σαρ. Κψδηθαο: 10184 ΑΘΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο : Θαλ.αθαξήο-. Πίλε 

Σειέθσλν     : 210 3375315-6 

FAX              : 210 3375001 

2.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30)  

Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/θεο 

18346 Μνζράην 

         

 

              Αζήλα,  31 Μαξηίνπ  2011 

              

 

 

              

ΠΟΛ.: 1061 

 

                     ΠΡΟ:  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  Π.Γ. 

 

 

                           

 

         

 

 

               

ΘΕΜΑ:   Υποβολή ηης Δήλωζης Φορολογίας Ειζοδήμαηος ηων σποκειμένων ζε 

θόρο, ζύμθωνα με ηην παράγραθο 4 ηοσ άρθροσ 2 ηοσ ν. 2238/1994 και 

Απόδοζης ηοσ θόροσ προαιρεηικά, με ηην τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ 

επικοινωνίας ή ζηην Δ.Ο.Υ., καηά περίπηωζη και καηά ηο οικονομικό έηος 2011. 
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ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 Έρνληαο ππφςε: 

α)       Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α΄) « Αλαζχζηαζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ 
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο». 
β)      Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.89/2010 (ΦΔΚ 154 Α΄) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, 
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ  θαη Τθππνπξγψλ». 
γ)   Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α΄) «Καζνξηζκφο θαη 
Αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ».     
δ) Σελ αξηζκ. Γ6Α 1142500 ΔΞ 2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄ 3-11-2010) απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ  θ. Γεκ. Κνπζειά.  
ε) Σελ αξηζκ. Γ6Α 1000473 ΔΞ20113.1.2011(ΦΔΚ 46η.Β΄/24.1.2011) 
απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ  Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο 
«Με εληνιή Τθππνπξγνχ» ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη 
Σεισλεηαθψλ ζεκάησλ, ζηνπο πξντζηακέλνπο  ησλ Γεληθψλ Γ/λζεσλ θηι.  
ζη) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Κψδηθα 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994, ΦΔΚ 151/16.9.1994 η.Α’). 
δ) Όηη ε απφθαζε απηή ξπζκίδεη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, γηα ηελ 
νκνηφκνξθε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
ππνθείκελνπο ζε θφξν εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο  ηεο δελ 
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
ε) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2753/1999 (ΦΔΚ 
249  Α΄). 
ζ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4  ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 3943/31.3.2011 
(ΦΔΚ 66 Α΄) πνπ ςεθίζζεθε «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε 
ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ» 
 

 

                                               ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

                                                  

     Άρθρο 1 

Σρόπος σποβολής ηης Δήλωζης Φορολογίας Ειζοδήμαηος ηων 
σποκειμένων ζε θόρο, ζύμθωνα με ηην παράγραθο 4 ηοσ άρθροσ 2 ηοσ 
ν. 2238/1994 και Απόδοζης ηοσ θόροσ 
 
1. Οι αρτικές εμπρόθεζμες και οι αρτικές εκπρόθεζμες με τρεωζηικό 
σπόλοιπο δηλώζεις θφξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, 
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ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2011 θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ κε απηήλ εληχπσλ, ππνβάιινληαη, 
και ο θόρος αποδίδεηαι, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο 
κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθψλ 
πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr 
 
2. Σα έληππα ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Δ2), 
ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
επηηεδεπκαηηψλ (Δ3) θαη ν ηζνινγηζκφο ζπλνδεχνπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ δεινχκελσλ εηζνδεκάησλ, θαη 
εθφζνλ ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα, απνηεινχλ αδηαίξεηε ελφηεηα κε ηελ 
δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Δ5) θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη φιεο 
νη ελδείμεηο ηνπο. Η ππνβνιή ησλ έληππσλ απηψλ, φπνπ απαηηείηαη, πξνεγείηαη 
ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Δ5). 
 
3. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο δε ζπλππνβάιινληαη ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ. 1054/24-3-2011 «Σχπνο θαη 
πεξηερφκελν ηεο δήισζεο Δ5», αιιά θπιάζζνληαη γηα πηζαλφ έιεγρν. 
 
 Οη ππφρξενη, εθφζνλ είλαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο 
ππεξεζίεο TAXISnet ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκφ ΠΟΛ.1178/ 
7.12.2010, ΑΓΑ41ΦΜΗ-ΣΛ(ΦΔΚΒ΄/9.12.10) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. Η δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο 
ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο απφ 
ηελ ΓΓΠ ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, εθαξκφδνληαη ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 
 
5. Οι ηροποποιηηικές δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ππνθεηκέλσλ ζε 
θφξν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994 
ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ.  
 
6. Οη αξρηθέο δειψζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994 πνπ : 

1. Πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή κεηαζρεκαηηζκφ ή ζπγρψλεπζε ή 
απνξξφθεζε ζην έηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

2. Σεινχλ ππφ εθθαζάξηζε  
3. Κάλνπλ ρξήζε ππεξδσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή 

επηκεθχλνπλ ή ζπληνκεχνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπο πεξίνδν 
4. Δίλαη θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ εθκεηαιιεχνληαη κέρξη 2  θνξηεγά 

ή επηβαηηθά Γ.Υ.  (άξζξν 64 παξ. 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.) 
5. Δίλαη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 (εθηφο ηεο παξαπάλσ 

πεξίπησζεο 4) πνπ εθκεηαιιεχνληαη έλα κφλν απηνθίλεην δεκφζηαο 
ρξήζεο (άξζξν 64 παξ. 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.) 

6. Δίλαη ζπληδηνθηεζίεο πνπ ζπλεθκεηαιιεχνληαη αιηεπηηθά ζθάθε κέρξη 
θαη δέθα (10) θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 
απνθιεηζηηθά επαγγεικαηίεο αιηείο (άξζξν 64 παξ. 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.) 

7. Δίλαη ηερληθέο εηαηξείεο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηεθκαξηά θέξδε (θσδηθφο 
100 ηεο δήισζεο Δ5) 

8. Έρνπλ θάλεη δηαθνπή εξγαζηψλ θαη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηηο 
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο ΓΓΠ 

http://www.gsis.gr/
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9. Τπνβάιινληαη κε επηθχιαμε 
10. Δίλαη εηαηξείεο εθηεισληζηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα 

ησλ 3 κειψλ 
ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ.  
 
7. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε 
πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ηερληθήο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο ππνβνιήο 
ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο (Δ5) θαη ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ εληχπσλ, 
ε ΓΓΠ ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο 
δήισζεο εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο. 
 
8. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο (Δ5) κε ηελ ρξήζε 
ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 18 Απξηιίνπ 2011. 
 
     Άρθρο 2 
Αποδεικηικό ηλεκηρονικής σποβολής και καηαβολής ηοσ θόροσ 
 
Οη ππφρξενη πνπ ππνβάιινπλ ηε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (Δ5) θαη 
θαηαβάιινπλ ην θφξν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ 
δηαδηθηχνπ, νθείινπλ λα δψζνπλ εληνιή πιεξσκήο γηα ηελ εθάπαμ ή κε 
δφζεηο θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, μέτρι ηην καηαληκηική ημερομηνία, ζε 
ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα λα 
παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Σν ζχζηεκα κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
ππνβνιήο ηεο δήισζεο παξάγεη ην ζεκείσκα γηα πιεξσκή ηνπ θφξνπ φπνπ 
πεξηέρεηαη ε «Σαπηφηεηα Πιεξσκήο», ζηνηρείν απαξαίηεην γηα λα δνζεί ε 
εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα. 
 
     Άρθρο 3 
    Ημερομηνία σποβολής 
 
1. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο, κέζσ δηαδηθηχνπ, είλαη  ε 28 
Απξηιίνπ 2011. 
2. Για ηις τρεωζηικές δηλώζεις σο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, 
θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζηελ 
ηξάπεδα. 
 
 
     Άρθρο 4 
   Έλεγτος – Ενημέρωζη Δ.Ο.Τ. 
 
1. Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Π.., ακέζσο κεηά ηελ ιήμε 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ 
θφξνπ, αλά ππφρξεν, κε ηαπηφρξνλε θαηαρψξεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 
παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ζην ζχζηεκα TAXIS . 
2. Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έρεη ηελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
δειψζεσλ Φφξνπ εηζνδήκαηνο. 
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                              Άρθρο 5 
    Θζτύς ηης Απόθαζης 
 
1. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη ε ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ηεο Γήισζεο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο θαη Απφδνζεο ηνπ θφξνπ κε ηε 
ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, είλαη 
πξναηξεηηθή. 
2. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Η απφθαζε απηή  λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

                                                                       

                                                                   Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ  

   Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                   

                                                                         ΔΗΜΗΣΡΘΟ  ΚΟΤΕΛΑ 

   Η πξντζη.ηεο Γξακκαηείαο 

 

 

 


