
 

 

 ΠΟΛ.1043/21.2.2012  
Παράταση των προθεσµιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων 
συµφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι µε τους εντολείς τους, των 
καταστάσεων των γραµµατίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους 
καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι 
µηχανικοί µε τους αντισυµβαλλόµενους τους, που υποβάλλονται από τους 
µηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, µέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της 
Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011  
 
Αριθµ. ΠΟΛ 1043/21.2.2012 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού µε 
την οποία ανατίθενται αρµοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών. 
 
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του 
ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). 
 
4. Τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 
του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66). 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄). 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄). 
 
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 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. 
 
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή των καταστάσεων των 
έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι µε τους εντολείς τους, των 
καταστάσεων των γραµµατίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους 
καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι 
µηχανικοί µε τους αντισυµβαλλόµενους τους που υποβάλλονται από τους µηχανικούς 
και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Παρατείνουµε τις προθεσµίες υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συµφωνιών 



 

 

 που έχουν συνάψει οι δικηγόροι µε τους εντολείς τους, των καταστάσεων των 
γραµµατίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των 
καταστάσεων των έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι µηχανικοί µε τους 
αντισυµβαλλόµενους τους που υποβάλλονται από τους µηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε 
αντίστοιχα, που λήγουν την 20η Φεβρουαρίου µέχρι και την 28η Σεπτεµβρίου 2012. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


