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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΠΟΛ 1249 
 
ΘΕΜΑ: « Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες»         
 
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. 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. 
 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') 
σύµφωνα µε τις οποίες,.... «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι 
διαδικασίες, οι λεπτοµέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις 
οποιουδήποτε φορολογικού αντικειµένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να 
µπορούν να υποβάλλονται και µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και 
δικτυακών υποδοµών». 
 
4. Την Α.Υ.Ο. 102324/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β') «Όροι και 
προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. µε ηλεκτρονικά µέσα» 
 
5. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/7.12.2010 «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες Taxisnet». 



 

 

  
6. Την µε αριθµό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή µας σχετικά µε την υποβολή 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος  φυσικών προσώπων µέσω λογιστών. 
 
7. Τα πολλά αιτήµατα περί παράτασης του χρόνου  εγγραφής στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες Taxisnet, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας και του φόρτου εργασιών 
στις ∆.Ο.Υ. 
 
8. 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 
 
Παρατείνουµε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών που ήταν εγγεγραµµένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, 
που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2011 µέχρι και την 30η  Ιουνίου 2012. 
 
Συνεπώς, οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγµή κάνουν χρήση των 
υφισταµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα µπορούν να 
υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση.  
 
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών 
Ευάγγελος Βενιζέλος 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προΐστ. της Γραµµατείας    


