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ΠΟΛ 1055 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
οικον. έτους 2012, καθώς και της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής της 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νοµικών προσώπων (Ε9) έτους 2012. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόµου» (ΦΕΚ 2792 Β΄/8-12-2011). 
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α’) µε τις οποίες 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να παρατείνει 
µε απόφαση, τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις 
για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151) που ορίζουν τις 
προθεσµίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων και τις δηλώσεις των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ. 
 
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ΦΕΚ Α’ 151) µε τις οποίες ορίζεται η προθεσµία 



 

 

 υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών προσώπων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-
12-2005). 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, µε τις οποίες 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να παρατείνει την προθεσµία καθώς και να 
καθορίζει τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. 
 
7. Την παράταση της υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων Ε9 φυσικών και νοµικών 
προσώπων έτους 2011, λόγω της ανάγκης ορθής απεικόνισης της περιουσιακής 
κατάστασης των υπόχρεων σε µια καινούργια ηλεκτρονική εφαρµογή. 
 
8. Το γεγονός ότι το έντυπο Ε3 για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που αποκτούν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις δεν είναι διαθέσιµο 
στο σύνολο των ∆.Ο.Υ. 
 
9. Τα αιτήµατα διαφόρων επαγγελµατικών τάξεων για την µη έγκαιρη λήψη των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα 
πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαµορφωθεισών νέων 
συνθηκών στον τοµέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 
 
11. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 
υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους 
γίνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ή 
χειρόγραφα µέσω ∆ΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, 
παρατείνεται έως και τις 15 Ιουνίου 2012. 
 
2. Η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 
υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα µέσω ∆ΟΥ και 
ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, παρατείνεται έως και τις 30 
Απριλίου 2012. 
 
3. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού 
έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 
2012, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ που τηρούν. 
 



 

 

 4. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012, φυσικών και νοµικών προσώπων, 
υποβάλλεται υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέχρι την 31ή Ιουλίου 2012. 
 
5. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


