
 

 

 Αθήνα 15 Ιουνίου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1.∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ A’ 
Ταχ. ∆/νση :Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου 
Τηλέφωνο :210-3375314 
FAX :210-3375001 
2.∆/ΝΣΗ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Πληροφορίες: Ν. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνο : 210 3645615, 210 3645378 
FAX : 210 3645413 
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ 
∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Ταχ. ∆/νση : 
Ταχ. Κώδικας: 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1138 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσµίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος των υπόχρεων που ασκούν ατοµικά εµπορική 
επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 
του ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσµίες υποβολής του «Ειδικού Σηµειώµατος 
Αυτοελέγχου Φ.Π.Α». 
 
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 ∆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 της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) 



 

 

 περί του τρόπου και της προθεσµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και µόνο 
για τους υπόχρεους που ασκούν ατοµικά εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα 
και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ. 
 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66 Α΄). 
 
5. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1115/18.5.2011 Α.Υ.Ο. περί παράτασης της υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος ορισµένων κατηγοριών υποχρέων µέχρι την 15η 
Ιουνίου 2011. 
 
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 Οικονοµίας και 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 
πληρεξουσίου 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 η υποβολή 
της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από όλα τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
µεθόδων και δικτυακών υποδοµών. 
 
10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των 
φορολογικών διαδικασιών και των διαµορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τοµέα 
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων. 
 
11. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 
Α),όπως ισχύουν. 
 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α). 
 
13. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1098/4.5.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/ 12.05.2011). 
 
14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουµένων για την οµαλή εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν µε το άρθρο 79 του ν.3842/2010. 
 
15. 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. Παρατείνουµε την προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας 



 

 

 εισοδήµατος των υπόχρεων που ασκούν ατοµικά εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο 
επάγγελµα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ που υποχρεωτικά 
υποβάλλονται µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου 
και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. που λήγει την 15η Ιουνίου µέχρι και την 30η Ιουνίου 2011. 
 
2. Παρατείνουµε τις προθεσµίες υποβολής του «Ειδικού Σηµειώµατος Αυτοελέγχου 
Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1098/4.5.2011 (ΦΕΚ 826 
Β΄/ 12.05.2011), ως ακολούθως: 
 
α) Την 4η Ιουλίου 2011, προκειµένου για υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 
1,2. 
 
β) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 1, 2, προκειµένου για 
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4. 
 
γ) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 3, 4, προκειµένου για 
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6. 
 
δ) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 5, 6, προκειµένου για 
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8. 
 
ε) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 7, 8, προκειµένου για 
υποκείµενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0. 
 
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας, οι παραπάνω 
προθεσµίες µετακυλίονται ανάλογα. 
 
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


