
 

 

 ΠΟΛ.1253/20.12.2011  
Παράταση της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής 
αναµόρφωσης, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου  
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α’) περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
2. Την υπ’ αριθµ. Υ25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β’/08.12.2011) απόφαση του 
Πρωθυπουργού µε την οποία ανατίθενται αρµοδιότητες στους Αναπληρωτές 
Υπουργούς Οικονοµικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου. 
 
3. 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. 
 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 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. 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010. 
 
6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1143/27.6.2011 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 1588/1.7.2011) σχετικά µε 
την παράταση της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής 
αναµόρφωσης. 
 
7. Των πολλών αιτηµάτων περί παράτασης του χρόνου υποβολής των πιο πάνω 
δηλώσεων, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους 
υποβολής τους, ο απαιτούµενος χρόνος προκειµένου να καταχωρηθούν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία µε νέα µηχανογραφική εφαρµογή και λαµβανοµένης υπόψη της 
πρώτης εφαρµογής του µέτρου αυτού. 
 
8. Το υπ’ αριθµ. 4030277/5.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά µε την κατάργηση 
κωδικών πρόσβασης ορισµένων εταιριών, λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet. 
 
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Παρατείνουµε την προθεσµία υποχρεωτικής υποβολής µέσω διαδικτύου της 
κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης που λήγει την 20η ∆εκεµβρίου µέχρι και 
την 15η Φεβρουαρίου 2012. 
 
2. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει διακοπή εργασιών έως τον Οκτώβριο του 2010 



 

 

 και καταργήθηκαν οι κωδικοί πρόσβασης λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet, 
υποβάλουν την κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης χειρόγραφα στην αρµόδια για 
την φορολογία τους ∆.Ο.Υ. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2011 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
http://www.taxheaven.gr  


