
 

 

  
ΠΟΛ 1096  
 
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 του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
2. Την µε αριθµό ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ανατίθενται 
αρµοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονοµικών. 
 
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 
151Α΄) σχετικά µε τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 
 
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 
2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά µε τις προθεσµίες υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων ορισµένων κατηγοριών υποχρέων. 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) µε 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει τις 
διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), 
µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να παρατείνει µε 
απόφαση τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις για υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
7. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 1916/9.12.2010) περί 
εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. 
 
8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγής µας περί προσκόµισης ειδικού 
πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθµου από τις ∆.Ο.Υ. σε περιπτώσεις 
αδυναµίας αυτοπρόσωπης παρουσίας. 
 
9. Το γεγονός ότι, από το οικονοµικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική υποβολή της 
ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µε την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
µεθόδων και υποδοµών από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση 
ή επάγγελµα. 
 
10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. στα πλαίσια απλοποίησης των 
φορολογικών διαδικασιών και των διαµορφωθεισών νέων συνθηκών στον τοµέα 



 

 

 οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 
 
11. Την µε αριθµό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή µας σχετικά µε την 
υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µέσω λογιστών. 
 
12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 
υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε την 5η 
Μαΐου 2011, (ατοµικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν τηρούν βιβλία 
ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν 
εισοδήµατα από συµµετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., 
παρατείνεται έως και τις 20 Μαΐου 2011. 
 
2. Η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 
υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε την 5η 
Μαΐου 2011, (εισοδήµατα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδηµα, 
εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα 
αν η υποβολή τους θα γίνει µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου ή χειρόγραφα µέσω ∆.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως 
και τις 20 Μαΐου 2011. 
 
3. Οι προθεσµίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2011 των υπόχρεων των υποπεριπτώσεων ββ΄ έως και ζζ΄ της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήµατα από µισθωτές 
υπηρεσίες, συνταξιούχοι, εισοδήµατα που προέκυψαν στο εξωτερικό κτλ.), που 
υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδροµείται επί αποδείξει, για τις οποίες η 
ηµεροµηνία υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η 
Μαΐου ανάλογα µε το ΑΦΜ τους διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Με ΑΦΜ 1 µέχρι τις 17.5.2001 
Με ΑΦΜ 2 µέχρι τις 18 5.2001 
Με ΑΦΜ 3 µέχρι τις 19.5.2011 
Με ΑΦΜ 4 µέχρι τις 20.5.2011 
Με ΑΦΜ 5 µέχρι τις 23.5.2011 
Με ΑΦΜ 6 µέχρι τις 24.5.2011 
Με ΑΦΜ 7 µέχρι τις 25.5.2011 
Με ΑΦΜ 8 µέχρι τις 26.5.2011 
Με ΑΦΜ 9 µέχρι τις 27.5.2011 
Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 µέχρι τις 30.5.2011 και 
Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 µέχρι τις 31.5.2011. 
 
Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλλονται από τους ίδιους µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου καθώς και οι δηλώσεις 
των υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του 



 

 

 άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, 
πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειοµεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά 
υποβάλλονται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, η 
προθεσµία υποβολής τους παρατείνεται µέχρι και την 15.6.2011 ανεξάρτητα από το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. 
 
4. Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που 
υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ηµεροµηνίες µε τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος για τους παραπάνω υπόχρεους. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα 29 Απριλίου 2011 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


