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Αθήνα 6 Ιουνίου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ A’  
 
Πληροφορίες Θανάσης Σαφαρής 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10184 ΑΘΗΝΑ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ 
∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) 
ΤΜΗΜΑ A΄ 
 
Ταχ. ∆/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΠΟΛ 1131 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011 
ορισµένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από 
λογιστή - φοροτεχνικό, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου. 
 
    
 
    Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 ∆6Α 142500ΕΞ 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 



 

 

 

 2

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 Taxis net. 
 
    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 TAXIS net. 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. 
 
    
 
    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
    
 
    1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011 των 
υπόχρεων φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, 
(εισόδηµα από ακίνητα, γεωργικό εισόδηµα, εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν 
παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδηµα από συµµετοχή σε εταιρία κλπ, µε βιβλία 
Α,Β,Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες , εισόδηµα από 
αλλοδαπή κλπ,) για τις οποίες η εµπρόθεσµη υποβολή στη ∆.Ο.Υ. έχει λήξει, εκτός 
από τις ατοµικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ 
και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι δηλώσεις των οποίων λήγουν την 15 Ιουνίου 2011, 
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ανεξάρτητα αν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης µε την ηλεκτρονική µέθοδο 
επικοινωνίας ή όχι, δύνανται να υποβάλλονται, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου είτε από τους ίδιους µε τους δικούς τους κωδικούς 
πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτηµένο λογιστή - φοροτεχνικού µε τους προσωπικούς 
του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραµµένοι στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net, µέχρι και την 30η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από 
το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. 
 
    Σηµειώνεται ότι από τη Γ.Γ.Π.Σ. γίνονται δεκτές µόνο οι αρχικές δηλώσεις και 
εποµένως οι τροποποιητικές ή οι εκπρόθεσµες δηλώσεις θα υποβάλλονται στις 
∆.Ο.Υ.. 
 
    
 
    2 Εξουσιοδοτηµένος λογιστής - φοροτεχνικός µπορεί να υποβάλλει µε τους δικούς 
του κωδικούς πρόσβασης δήλωση Φ.Ε.Φ.Π. για λογαριασµό τρίτου ο οποίος δεν είναι 
εγγεγραµµένος στο Taxis net. Στην περίπτωση αυτή κατά την είσοδο στην εφαρµογή 
θα εισάγει εκτός από τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, τον αριθµό ταυτότητας ή 
διαβατηρίου όπως αυτός εµφανίζεται στο µητρώο Taxis καθώς και τον αριθµό 
ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φ.Ε. οικονοµικού έτους 2010. Η 
είσοδος πραγµατοποιείται µόνο όταν τα στοιχεία εισόδου είναι αθροιστικά ορθά. Η 
δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή - φοροτεχνικό που την έχει αρχικά 
διαχειριστεί. Ο λογιστής - φοροτεχνικός οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του 
αντίγραφο της δήλωσης µε υπογραφή του πελάτη του, προς δική του εξασφάλιση και 
απόδειξη της ανάθεσης σ΄αυτόν της υποβολής δήλωσης. 
 
    Ο λογιστής - φοροτεχνικός µπορεί να έχει πρόσβαση στη δήλωση τρέχοντος έτους 
που υπέβαλλε οριστικά (για την εκτύπωση αντιγράφων αυτής, του εκκαθαριστικού 
σηµειώµατος και των συνυποβαλλόµενων εντύπων) µέχρι και 15 ηµέρες µετά την 
τελευταία καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων 2011. 
 
    
 
    
 
    Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ 
 
    Ακριβές Αντίγραφο 
 
    Η Προΐστ. της Γραµµατείας 
 
    ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


