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ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ 

 

Αθήνα, 11/4/2011 

ΠΟΛ: 1078 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

 

ΠΡΟ: 

1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ. 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο. 

 

ΘΔΜΑ:  Οδεγίεο γηα επεμεξγαζία ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. έηνπο 2010 πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή θαη απνζηνιή ηνπο ζηε Γ.Γ.Π.. 

 

ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζή ηνπ, 
ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:      

 1. Τπνρξεσηηθή ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. 

Με ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1026/2011 oξίζηεθαλ: α) ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν, ν ρξφλνο θαη ν 
ηξφπνο ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. έηνπο 2010, β) ε ππνρξεσηηθή 
ππνβνιή ηεο αξρηθήο εκπξφζεζκεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 
κεζφδνπ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet γηα φινπο ηνπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν θαζψο 
θαη γ) νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. κε ηε ρξήζε 
ειεθηξνληθήο  κεζφδνπ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή ππνβνιή 
ησλ αξρηθψλ εκπξφζεζκσλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ 
TAXISnet γηα φινπο ηνπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν πιελ ησλ θάησζη εμαηξέζεσλ:   

i) Σσλ αξρηθψλ εκπξνζέζκσλ εθφζνλ: 

 πληξέρεη πξαγκαηηθή αδπλακία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, 
θαηά ηελ θξίζε ησλ Πξντζηάκελσλ ησλ Γ.Ο.Τ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ΑΤΟ ΠΟΛ 
1026/2011.  Πξαγκαηηθή αδπλακία ππνβνιήο ελδεηθηηθά ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε 



 

 

 

ΑΓΑ:  4ΑΓ1Η-ΡΓ 
 

 2 

ππνθεηκέλσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ρσξίο εμνηθείσζε κε ηε 
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κέηξν πνπ παξέρεηαη γηα δηεπθφιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο δελ πξέπεη λα απνηειέζεη ζε θακία πεξίπησζε έκκεζν ηξφπν 
θαηαζηξαηήγεζεο ηεο ππνβνιήο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet.   

 Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ηερληθή αδπλακία 
ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ (TAXISnet) λα θάλεη απνδεθηή ηελ ππνβνιή ησλ εθθαζαξηζηηθψλ 
δειψζεσλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο κεζφδνπ.  Ωο πξνζεζκία ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη 
ε κεζεπφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα. 

 Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο είλαη ηνπηθή αξγία ή ηνπηθά κε εξγάζηκε 
εκέξα.  Ωο πξνζεζκία ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη ε επφκελε ηνπηθά εξγάζηκε εκέξα. 

 Τπνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet θαη απνξξίθζεθαλ 
ιφγσ ιαλζαζκέλεο θαηαβνιήο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ζηελ 
πεξίπησζε απηή παξαηείλεηαη έσο θαη ηελ πέκπηε εξγάζηκε εκέξα πνπ αθνινπζεί ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο. 

ii) Σσλ αξρηθψλ εκπξνζέζκσλ ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ ππνθείκελνη πνπ: 

 Δπήιζε νξηζηηθή παχζε εξγαζηψλ ηνπο ιφγσ ζαλάηνπ εληφο ηνπ 2010. 

 Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί κεηαζρεκαηηζκνχ, κεηαηξνπήο, ζπγρψλεπζεο, 
δηάζπαζεο ή απνξξφθεζεο εληφο ηνπ έηνπο 2010.  ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηή ε 
ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet αίξεηαη ε 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζε έληππε κνξθή.  

 Τπέβαιαλ ηελ εθθαζαξηζηηθή ηνπο δήισζε, γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, πξηλ ηελ 21 
Φεβξνπαξίνπ απφ ηελ νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο 
εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. 

 Έρνπλ επνρηαθή επηρείξεζε ή επηρείξεζε ζε λεζί πνπ δελ εδξεχεη Γ.Ο.Τ. θαη 
απνζηέιινπλ ηελ δήισζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθά. 

 2.  Η ππνβνιή ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ θαη εθπξνζέζκσλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

3.  Τπνβνιή εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ γηα ην έηνο 2011. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην έληππν 009/10 – Φ.Π.Α. ΔΚΓΟΗ 2010, Φ1 TAXIS ηεο 
εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο πνπ επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1026/2011 
ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε λένπ εληχπνπ εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. 

 Η ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο γηα ην έηνο 2011 πνπ αθνξά ππνθείκελνπο: α) ησλ 
νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε εληφο ηνπ 2011, απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ιφγσ 
νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ ή δηαθνπήο ησλ ππαγνκέλσλ ζε Φ.Π.Α. δξαζηεξηνηήησλ, ή β) 
πνπ επήιζε νξηζηηθή παχζε εξγαζηψλ ιφγσ ζαλάηνπ εληφο ηνπ 2011, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κέρξη ηνλ νξηζκφ λένπ εληχπνπ.  ηελ 
πεξίπησζε απηή ζα δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. 5,5% θαη 11% ζε 
6,5% θαη 13% αληίζηνηρα εθφζνλ δειψλνληαη πξάμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο 
601,602,651,652,654,655, θαζψο θαη νη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. 4% θαη 8% ζε 5% θαη 9% 
αληίζηνηρα εθφζνλ δειψλνληαη πξάμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο 604,605, 
657,658,660,661. 
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4. Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ηνπ έηνπο 2010 (009/10) 
έρνπλ δνζεί κε ην θπιιάδην κε αξηζκφ 34 ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε 
ηελ Δγθχθιην ΠΟΛ 1048/2010. 

5. Αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην λέν έληππν ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. 

Σν έληππν 009/10 – Φ.Π.Α. ΔΚΓΟΗ 2010, Φ1 TAXIS ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο 
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έληππν 009/07 - Φ.Π.Α. 
ΔΚΓΟΗ 2007, Φ1 ΣΑΥIS: 

 Σν ρξψκα είλαη πξάζηλν. 

 ηνλ θσδηθφ 009 (είδνο δήισζεο) έρεη απαιεηθζεί ην πεδίν ηεο αλαθιεηηθήο 
δήισζεο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (παξάγξαθν 6 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3763/27-5-2009/ΦΔΚ 80Α΄). 

 ηνλ πίλαθα Β΄ έρεη απαιεηθζεί ην πεδίν ηνπ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ κεηά ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000) κε ηελ 
πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3763/27-5-2009/ΦΔΚ 80Α΄). 

 Ο πίλαθαο Γ΄ έρεη κεηαθεξζεί ζηελ 2ε ζειίδα ηνπ εληχπνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο 
λέα ζηνηρεία. 

i. Όινπο ηνπο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. πνπ ήηαλ ζε ηζρχ απφ 01/01/2010 έσο 31/12/2010 
(23%-11%-5,5%-21%-10%-5%-19%-9%-4,5%-16%-8%-4%-15%-7%-4%-13%-6%-3%).  
Δηδηθφηεξα έρνπλ πξνζηεζεί νη θσδηθνί 101-103, 201-203, 104-106, 204-206, 131-133, 231-
233, 134-136, 234-236, 151-153, 251-253, 154-156, 254-556, 157-159, 257-259, 160-162, 
260-262, 171-173, 271-273, 174-176, 274-276, 177-179, 277-279, 180-182, 280-282 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ δηαθξηηά νη πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. 

ii. Σα πεδία 645 (ελδνθνηλνηηθέο ιήςεηο ππεξεζηψλ άξζξν 14 παξ. 2α) θαη 646 
(ελδνθνηλνηηθέο παξνρέο ππεξεζηψλ άξζξν 14 παξ. 2α) είλαη λέα θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο 
πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαη ζηελ πεξηνδηθή 
δήισζε ζηα πεδία 344 θαη 345 αληίζηνηρα. 

iii. Πεξηιακβάλνληαη νη θσδηθνί 668 θαη 688 ζηνπο νπνίνπο ζπκπιεξψλνληαη ε αμία ησλ 
πσιήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο θαη πξαγκαηνπνηνχλ νη αγξφηεο ηνπ 
άξζξνπ 41 θαζψο θαη ν Φ.Π.Α. πνπ πξνθχπηεη επί ησλ πσιήζεσλ απηψλ κε ζπληειεζηή 
5% ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1013/2011. 

iv. Ο θσδηθφο 808 είλαη λένο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αηηία (κία ή πεξηζζφηεξεο) 
επηζηξνθήο γηα ην πνζφ πνπ δεηείηαη κε ηνλ θσδηθφ 803, ζχκθσλα θαη ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 34 παξ. 1.β.ii-iii θαη ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1073/2004. 

 Ο πίλαθαο Γ΄ έρεη κεηαθεξζεί ζηελ 2ε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ρσξίο ηξνπνπνίεζε. 

 Ο πίλαθαο Σ΄ (θσδ. 351-359) πνπ ππήξρε ζηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. 
έθδνζεο 2007 θαη πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ θφξνπ ησλ 
«παθέησλ» ησλ πξαθηνξείσλ έρεη απαιεηθζεί.   

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ, ζα πξέπεη  ν Πίλαθαο λα ζπληαρζεί 
ζε μερσξηζηφ έληππν, είηε απνθφπηνληάο ηνλ απφ παιαηφηεξν έληππν εθθαζαξηζηηθήο, είηε 
ζρεδηάδνληάο ηνλ ρεηξφγξαθα ή κε Η/Τ, αιιά κε ηελ ίδηα αθξηβψο γξακκνγξάθεζε θαη λα 
ζπλππνβιεζεί κε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ έηνπο 2010 εθφζνλ ε εθθαζαξηζηηθή 
δήισζε ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζηε Γ.Ο.Τ.  Δθφζνλ ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε 
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ππνβάιιεηαη κε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ TAXISnet o Πίλαθαο Σ΄ δελ 
ζα απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. θαη ζα δηαθπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

 Ο πίλαθαο Ε΄ έρεη κεηαθεξζεί ρσξίο αιιαγέο ζηελ 1ε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 

 Ο πίλαθαο Ζ΄ έρεη κεηαθεξζεί ρσξίο αιιαγέο ζηελ 1ε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 

 Ο πίλαθαο Θ΄ έρεη κεηαθεξζεί ζηελ 1ε ζειίδα ηνπ εληχπνπ κε ηηο εμήο αιιαγέο: 

i. Ο θσδηθφο 906 έρεη αλαδηαηππσζεί ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ 
ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ α΄ θαηνηθία απφ νηθνδνκή ππαγφκελε ζε 
ΦΠΑ. 

ii. Ο θσδηθφο 907 είλαη λένο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία εηζξνψλ ππαγνκέλσλ ζε ΦΠΑ 
ησλ πσιήζεσλ ηνπ θσδ. 906.  

iii. Ο θσδηθφο 908 είλαη λένο θαη πεξηιακβάλεη ην κηθηφ θέξδνο πνπ θνξνινγείηαη κε ην 
εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 43.  

 Οη ππνγξαθέο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ 1ε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 

6. Παξαιαβή θαη επεμεξγαζία ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηε 
Γ.Γ.Π.. ζα εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ 
1020/28.1.2008 ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα εμήο:  

α)  Οη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. έηνπο 2010 κεηά ηελ θσδηθνγξάθεζή ηνπο ζα 
ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν νκάδεο. 

Η πξψηε νκάδα ζα πεξηιακβάλεη ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε 
ην έληππν ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο 009/07 φπσο νξίζζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 
1157/2007 αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί (παχζε εξγαζηψλ εληφο ηνπ 
2010, ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο πξηλ ηνλ νξηζκφ ηνπ λένπ εληχπνπ 009/10). 

Η δεχηεξε νκάδα ζα πεξηιακβάλεη ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 
κε ην λέν έληππν ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο (009/10) φπσο νξίζζεθε κε ηελ Α.Τ.Ο ΠΟΛ 
1026/2011. 

β) Όζνλ αθνξά ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ηεο πξψηεο νκάδαο νδεγίεο γηα ηελ νξζή 
ζπκπιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπο έρνπλ δνζεί κε ηηο Δγθπθιίνπο ΠΟΛ 1033/2010 θαη 
1120/2010. 

Ωζηφζν πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ κεραλνγξαθηθά απφ ηε Γ.Γ.Π.. απαηηνχληαη νη παξαθάησ 
ρεηξφγξαθεο δηνξζψζεηο ζηα έληππα ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ηεο νκάδαο απηήο.  
εκεηψλεηαη φηη ε δηφξζσζε ησλ θσδηθψλ δελ απαηηεί θαη δηφξζσζε ησλ ζπληειεζηψλ 
Φ.Π.Α. εάλ δελ έρνπλ ήδε δηνξζσζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Δγθπθιίνπο 1033/2010 
θαη 1120/2010 αθνχ ηα νλφκαηα ησλ θσδηθψλ παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο. 

i.  Αλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο αθνξά ζηε ρξνληθή 
πεξίνδν έσο θαη 14/3/2010 (ζην εμήο Α΄ ρξνληθή πεξίνδν) ζα δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη 
θσδηθνί «601 έσο 607» ζε «101 έσο 107»,  «631 έσο 637» ζε «131 έσο 137», «651 έσο 
664» ζε «151 έσο 164» θαη «671 έσο 684» ζε «171 έσο 184».  Οη ππφινηπνη θσδηθνί ζα 
παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη φπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ ην θνξνινγνχκελν. 

ηελ πεξίπησζε απηή απνζηέιιεηαη έλα έληππν ζηε Γ.Γ.Π.. 
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ii. Αλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο αθνξά ζηε ρξνληθή 
πεξίνδν απφ 15/03/2010 έσο θαη 30/06/2010 (ζην εμήο Β΄ ρξνληθή πεξίνδν) ζα 
δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη θσδηθνί «601 έσο 607» ζε «201 έσο 207»,  «631 έσο 637» 
ζε «231 έσο 237», «651 έσο 664» ζε «251 έσο 264» θαη «671 έσο 684» ζε «271 έσο 
284».  Οη ππφινηπνη θσδηθνί ζα παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη φπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ 
ην θνξνινγνχκελν. 

ηελ πεξίπησζε απηή απνζηέιιεηαη έλα έληππν ζηε Γ.Γ.Π..  

iii.   Αλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο αθνξά ζηε ρξνληθή 
πεξίνδν απφ 01/07/2010 έσο θαη 31/12/2010 (ζην εμήο Γ΄ ρξνληθή πεξίνδν) δε δηνξζψλεηαη 
θαλέλαο θσδηθφο.  ηελ πεξίπησζε απηή απνζηέιιεηαη έλα έληππν ζηε Γ.Γ.Π.. 

iv.   Αλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο αθνξά ζηε ρξνληθή 
πεξίνδν έσο θαη 30/6/2010 (Α΄ θαη Β΄ ρξνληθή πεξίνδν), ππάξρνπλ ζπκπιεξσκέλα δχν 
έληππα εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ΠΟΛ. 1033/2010.   

ην πξψην έληππν (1) πνπ πεξηιακβάλνληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε (Β) ρξνληθή 
πεξίνδν ζα δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη θσδηθνί «601 έσο 607» ζε «201 έσο 207»,  «631 
έσο 637» ζε «231 έσο 237», «651 έσο 664» ζε «251 έσο 264» θαη «671 έσο 684» ζε 
«271 έσο 284».  Σα πνζά ησλ ππφινηπσλ θσδηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ. 

 ην δεχηεξν έληππν (2) πνπ πεξηιακβάλνληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ (Α) 
ρξνληθή πεξίνδν ζα δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη θσδηθνί «601 έσο 607» ζε «101 έσο 
107»,  «631 έσο 637» ζε «131 έσο 137», «651 έσο 664» ζε «151 έσο 164» θαη «671 έσο 
684» ζε «171 έσο 184».  Σα πνζά ησλ ππφινηπσλ θσδηθψλ είλαη θελά εθηφο ηνπ ΑΦΜ θαη 
ηνπ αξηζκνχ κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Π.. ηα δχν έληππα ζπξξακκέλα. 

v. Αλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο αθνξά ζηε ρξνληθή 
πεξίνδν απφ 15/3/2010 έσο θαη 31/12/2010 (Β΄ θαη Γ΄ ρξνληθή πεξίνδν) ππάξρνπλ 
ζπκπιεξσκέλα δχν έληππα εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ΠΟΛ. 
1120/2010. 

ην πξψην έληππν (1) πεξηιακβάλνληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε (Γ) ρξνληθή 
πεξίνδν.  ην έληππν απηφ δελ ζα γίλεηαη θακία δηφξζσζε. 

ην δεχηεξν έληππν (2) πνπ πεξηιακβάλνληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε (Β) ρξνληθή 
πεξίνδν ζα δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη θσδηθνί «601 έσο 607» ζε «201 έσο 207»,  «631 
έσο 637» ζε «231 έσο 237», «651 έσο 664» ζε «251 έσο 264» θαη «671 έσο 684» ζε 
«271 έσο 284».  Σα πνζά ησλ ππφινηπσλ θσδηθψλ είλαη θελά εθηφο ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ 
αξηζκνχ κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Π.. ηα δχν έληππα ζπξξακκέλα. 

vi.   Αλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο αθνξά ζηε ρξνληθή 
πεξίνδν έσο θαη 31/12/2010 (Α΄ θαη Β΄ θαη Γ΄ ρξνληθή πεξίνδν) ππάξρνπλ ζπκπιεξσκέλα 
ηξία έληππα εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ΠΟΛ. 1120/2010. 

ην πξψην έληππν (1) πεξηιακβάλνληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε (Γ) ρξνληθή 
πεξίνδν.  ην έληππν απηφ δελ ζα γίλεηαη θακία δηφξζσζε. 

ην δεχηεξν έληππν (2) πνπ πεξηιακβάλνληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε (Β) ρξνληθή 
πεξίνδν ζα δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη θσδηθνί «601 έσο 607» ζε «201 έσο 207»,  «631 
έσο 637» ζε «231 έσο 237», «651 έσο 664» ζε «251 έσο 264» θαη «671 έσο 684» ζε 
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«271 έσο 284».  Σα πνζά ησλ ππφινηπσλ θσδηθψλ είλαη θελά εθηφο ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ 
αξηζκνχ κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξεζεο. 

 ην ηξίην έληππν (3) πνπ πεξηιακβάλνληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ (Α) ρξνληθή 
πεξίνδν ζα δηνξζψλνληαη ρεηξφγξαθα νη θσδηθνί «601 έσο 607» ζε «101 έσο 107»,  «631 
έσο 637» ζε «131 έσο 137», «651 έσο 664» ζε «151 έσο 164» θαη «671 έσο 684» ζε 
«171 έσο 184».  Σα πνζά ησλ ππφινηπσλ θσδηθψλ είλαη θελά εθηφο ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ 
αξηζκνχ κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξεζεο. 

 ηελ πεξίπησζε απηή απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Π.. ηα ηξία έληππα ζπξξακκέλα. 

γ)  Ηκεξνκελίεο απνζηνιήο ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ζηε Γ.Γ.Π..: 

Η απνζηνιή ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα γηα ηηο 
δειψζεηο ηεο δεχηεξε νκάδαο.  Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ απνζηνιή φισλ ησλ 
εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ νξίδεηαη ε 06/05/2011 γηα ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο πνπ ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο είλαη ε 12/04/2011 θαη ε 09/06/2011 γηα ηηο 
εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο πνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο είλαη ε 
23/05/2011. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε νκάδα νη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ζα πξέπεη λα 
απνζηέιινληαη άκεζα ζηε Γ.Γ.Π.. θαηά ην κέξνο πνπ νινθιεξψλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη 
απνζηνιήο ησλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ φηη ππάξρνπλ ιάζε ζηελ θαηαρψξεζε 
ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο Δγθπθιίνπο 1033/2010 θαη 1120/2010, απηέο ζα 
ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά θαη δελ ζα απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Π..  Μφιηο απνζηαινχλ φιεο 
νη ππφινηπεο δειψζεηο ζηε Γ.Γ.Π.. ζα θαινχληαη νη θνξνινγνχκελνη πνπ έρνπλ ππνβάιιεη 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηηο δηνξζψζνπλ ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε απνζηνιή ηνπο ζηε Γ.Γ.Π..  

7. Τπνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο κε επηθχιαμε κέζσ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ 
TAXISnet. 

Με ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1026/2011 (άξζξν 4 παξάγξαθνο 5) νξίζηεθε φηη νη ππνθείκελνη πνπ 
επηζπκνχλ ηελ ππνβνιή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο κε επηθχιαμε, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
ππνβάιινπλ ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ κέζσ ηνπ 
εηδηθνχ δηθηχνπ ΣΑΥΙSnet θαη λα απνζηείινπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηελ επηθχιαμε, κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο. 

Δάλ ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηνπ εηδηθνχ 
δηθηχνπ TAXISnet κε επηθχιαμε θαη δελ απνζηέιιεηαη ην έληππν ηεο επηθχιαμεο ζηελ 
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε επηθχιαμε ζεσξείηαη αλχπαξθηε θαη δελ 
επηθέξεη θαλέλα απνηέιεζκα. 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΔΛΑ 
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