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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΠΟΛ 1045 
 
ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής 
δήλωσης ΦΠΑ. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε µε το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 
248 Α΄), όπως ισχύουν: 
α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36, 
β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 
38, 
γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48, 
δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 53, 
ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και 
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του 
Π.∆. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως. 
 
3. Την υπ’ αριθ. Υ 25/2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου». 



 

 

  
4. Την ανάγκη αλλαγής του εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης λόγω µεταβολής 
των συντελεστών ΦΠΑ εντός του έτους 2011. 
 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
Άρθρο 1 
Τύπος και περιεχόµενο 
 
Ορίζουµε τον τύπο και το περιεχόµενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για το έτος 
2011 και εφεξής (έντυπο 009/12 – ΦΠΑ ΕΚ∆ΟΣΗ 2012, Φ1 TAXIS), όπως το 
υπόδειγµα που επισυνάπτεται ως παράρτηµα Ι της παρούσας. 
 
Άρθρο 2 
Χρόνος υποβολής 
 
1. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για τη 
φορολογία εισοδήµατος ως εξής: 
 
α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόµενου έτους για τους υποκείµενους που κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας ή δεν 
υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. 
 
β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το 
∆ηµόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω 
θανάτου φυσικού προσώπου. 
 
2. Σε περίπτωση γενικής αργίας, τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι 
ανωτέρω προθεσµίες µετακυλίονται στην επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα. 
 
3. Ειδικά για διαχειριστική περίοδο που έληξε από 1.1.2011 µέχρι και 31.12.2011, η 
εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις προθεσµίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί µέχρι την 
έκδοση της παρούσας. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στη ∆.Ο.Υ. 
µέχρι 29.2.2012, ενώ από την ηµεροµηνία αυτή και µεταγενέστερα υποβάλλονται µε 
τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
Άρθρο 3 
Τρόπος υποβολής 
 
1. Οι εµπρόθεσµες εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε 
τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
2. Οι εκπρόθεσµες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται: 
 
α) Στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή εάν αφορούν διαχειριστικές περιόδους που 



 

 

 έχουν λήξη µέχρι και 31.12.2009. 
 
β) Στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή ή µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet εάν 
αφορούν διαχειριστικές περιόδους µε λήξη από 1.1.2010 και εφεξής, ενώ από 
1.4.2012 οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2.β΄ η εκκαθαριστική δήλωση 
υποβάλλεται σε έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ, στις εξής περιπτώσεις: 
 
α) Ζητείται συµψηφισµός του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν µέρει, µε 
απαιτήσεις κατά του δηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 
Α΄/31.3.2011). 
 
β) Η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόµους θανόντος υποκείµενου στο φόρο. 
 
γ) Στην περίπτωση των υποκειµένων που υπάγονται στις διατάξεις περί 
µετασχηµατισµού, µετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης και 
εµφανίζονται ανεπαρκή στοιχεία στο σύστηµα ΤΑΧΙS για την υποβολή των 
περιοδικών δηλώσεων των υποκειµένων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές η 
εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται στη ∆ΟΥ, µέχρι τη µεθεπόµενη τοπικά 
εργάσιµη ηµέρα της καταληκτικής. 
 
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος για φορολογική 
περίοδο και εµφανίζονται ανεπαρκή στοιχεία στο σύστηµα ΤΑΧΙS σχετικά µε την 
υποχρέωση του υποκείµενου για υποβολή της περιοδικής δήλωσης τη συγκεκριµένη 
φορολογική περίοδο. Η εκκαθαριστική δήλωση στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται 
εµπρόθεσµα µέχρι την µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα της καταληκτικής. 
 
ε) Μετά από έγκριση του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., για υποκείµενους στο φόρο που 
τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον κρίνεται ότι συντρέχει πραγµατική 
αδυναµία υποβολής της δήλωσης µε ηλεκτρονικό τρόπο. Πραγµατική αδυναµία 
υποβολής ενδεικτικά συντρέχει στην περίπτωση υποκειµένων που είναι 
εγκατεστηµένοι σε αποµακρυσµένες περιοχές, µεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν 
εξοικείωση µε τη χρήση του διαδικτύου. 
 
στ) Η δήλωση υποβάλλεται µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και δεν είναι δυνατό 
να τροποποιηθεί πριν την ηµεροµηνία πληρωµής του χρεωστικού υπολοίπου αυτής, 
µέσω των τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή η εκκαθαριστική δήλωση µπορεί να 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι τη µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα της 
καταληκτικής προσκοµίζοντας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. το αποδεικτικό υποβολής της 
αρχικής δήλωσης µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
ζ) Εφόσον την καταληκτική ηµεροµηνία διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναµία 
του ειδικού δικτύου TAXISnet να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών 
δηλώσεων που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων ή υπάρχει τεχνική αδυναµία πληρωµής αυτών µέσω των πιστωτικών 
ιδρυµάτων και του διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή και µετά 
από έγγραφο που αποστέλλεται σε όλες τις ∆.Ο.Υ., η εκκαθαριστική δήλωση 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι τη µεθεπόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα. 



 

 

  
η) Εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης κατά παράταση της προθεσµίας υποβολής 
της, λόγω τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας. 
 
θ) Απόρριψης της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, λόγω 
λανθασµένης απόδοσης του χρεωστικού υπολοίπου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά 
οι εξής προϋποθέσεις: 
 
i. η εκκαθαριστική δήλωση είχε αρχικά καταχωρηθεί εµπρόθεσµα στο ειδικό δίκτυο 
TAXISnet, 
 
ii. είχε δοθεί εµπρόθεσµα η ορθή εντολή πληρωµής στην τράπεζα, 
 
iii. υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού υπολοίπου της 
εκκαθαριστικής δήλωσης στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η καταβολή, την ηµεροµηνία πληρωµής. 
 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται εκ νέου η απορριφθείσα εκκαθαριστική δήλωση 
σε έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ, µέχρι και την πέµπτη (5η) ηµέρα του επόµενου 
µήνα από τη λήξη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής, συνυποβάλλοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 
 
Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, µέσω του TAXISnet, 
ενηµερώνει τον υποκείµενο και την αρµόδια ∆ΟΥ, µε ηλεκτρονική µέθοδο, για την 
απορριφθείσα δήλωση και το προς καταβολή ποσό. 
 
4. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται στο δηµόσιο το σύνολο του 
χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόµενων πρόσθετων φόρων. Σε αντίθετη 
περίπτωση η εκκαθαριστική δήλωση θεωρείται ως µη υποβληθείσα και δεν παράγει 
έννοµα αποτελέσµατα. 
 
5. Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης οι υποκείµενοι 
έχουν την υποχρέωση να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν 
τη διαχειριστική περίοδο, µε εξαίρεση για τις φορολογικές περιόδους που έχουν 
εκδοθεί πράξεις προσδιορισµού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης. 
 
6. Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, 
οι ειδικές καταστάσεις που προβλέπονται στις ΑΥΟ 
1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/2.9.1993) και 
1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17.2.1995) καθώς και οι 
λόγοι για τους οποίους η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται µε επιφύλαξη, 
αποστέλλονται στην αρµόδια ∆ΟΥ µε συστηµένη επιστολή έως και την πέµπτη 
ηµέρα µετά την καταληκτική προθεσµία υποβολής. 
Στην περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της ανωτέρω επιστολής µε τους λόγους 
της επιφύλαξης αυτή δεν αναγνωρίζεται. 
 
7. Η έντυπη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης στην αρµόδια ∆ΟΥ 
πραγµατοποιείται σε τρία αντίτυπα. 



 

 

  
Άρθρο 4 
Λοιπά θέµατα 
 
1. Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης µε ηλεκτρονική 
µέθοδο µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, τη διαχείριση των εκκαθαριστικών 
δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, το αποδεικτικό υποβολής και 
καταβολής του φόρου, την αφετηρία για την επιβολή του προστίµου και τον 
υπολογισµό του πρόσθετου φόρου καθώς και τη µορφή των εντύπων που 
χρησιµοποιούνται για την έντυπη υποβολή της δήλωσης, εφαρµόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 παρ.2, 6 και 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 για την 
υποβολή της περιοδικής δήλωσης. 
 
2. Για τον υπολογισµό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης 
εκκαθαριστικής δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η αρχική καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής για την εµπρόθεσµη δήλωση, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της παρούσας. Ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται ανάλογα µε τους µήνες 
καθυστέρησης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη παρατάσεις που ενδεχοµένως έχουν 
δοθεί για την εµπρόθεσµη υποβολή ή µετακύλιση της προθεσµίας εµπρόθεσµης 
υποβολής λόγω γενικής ή τοπικής αργίας. 
 
Άρθρο 5 
Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων 
 
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης µε 
ηλεκτρονικό τρόπο, για τον υπολογισµό του πρόσθετου φόρου λαµβάνεται υπόψη η 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την ενδεχόµενη λήξη της προθεσµίας αλλαγής του 
ποσοστού πρόσθετου φόρου σε µη εργάσιµη ηµέρα. 
 
Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει 
από 1.1.2012. 
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 


