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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΠΟΛ 1079  
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2012, 
µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου και κωδικοί 
πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 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». 
 
5. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1249/16.12.2011 (ΦΕΚ Β'3042/30-12-2011) «Παράταση ισχύος 
των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες». 
 
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, 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. 
 
7. Το γεγονός ότι µε την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
επιτυγχάνεται η άµεση εκκαθάρισή τους. 
 
8. 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. 
 
9. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 ( ΦΕΚ Β' 1916/9.12.2010), περί 
εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. 
 
10. Την ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγή µας, περί προσκόµισης ειδικού πληρεξούσιου 
για την παραλαβή του κλειδαρίθµου από τις ∆.Ο.Υ., σε περιπτώσεις αδυναµίας 
αυτοπρόσωπης παρουσίας. 
 
11. Το γεγονός ότι, από το οικονοµικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή 
της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µε την χρήση σύγχρονων 
ηλεκτρονικών µεθόδων και υποδοµών, από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα. 
 
12. Την µε αριθµό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή µας, σχετικά µε την 
υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µέσω λογιστών. 
 
13. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1008/19.1.2011 (ΦΕΚ Β' 136/9-2-2011), που 
αφορά τον καθορισµό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων 
επαγγελµατιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων 
από λογιστή φοροτεχνικό. 
 
14. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2012, των 
υπόχρεων των περιπτώσεων α', δ', ε', στ', ζ', η', θ', και ι' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 61 του ΚΦΕ (εισόδηµα από ακίνητα, γεωργικό εισόδηµα, εισόδηµα από 
εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, 
εισόδηµα από αλλοδαπή κλπ,), όταν το ετήσιο συνολικό ατοµικό εισόδηµα τους, που 



 

 

 φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, υποβάλλονται 
υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου. 
 
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήµατα από 
συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήµατα της παραγράφου 3 του παρόντος 
(όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και όσοι µετέχουν σε 
νοµικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2  του ΚΦΕ). Οι τελευταίοι µπορούν να 
υποβάλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος τους, είτε σε έντυπη µορφή στις 
αρµόδιες ∆.Ο.Υ., είτε προαιρετικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας 
µέσω διαδικτύου.  
 
2. Επισηµαίνεται ότι, οι ετήσιες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού 
έτους 2012, των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ 
(όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και όσοι µετέχουν σε 
νοµικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ), εξακολουθούν να 
υποβάλλουν τις δηλώσεις τους υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου.  
 
Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους µε τους 
δικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από εξουσιοδοτηµένο λογιστή - φοροτεχνικό 
µε τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι 
εγγεγραµµένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.  
 
3. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ή εφόσον 
κρίνεται από τον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι 
συντρέχει πραγµατική αδυναµία υποβολής της δήλωσης µε ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. 
φορολογούµενοι που είναι εγκατεστηµένοι σε αποµακρυσµένες περιοχές, ή µεγάλης 
ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση µε τη χρήση του διαδικτύου) και λόγω της 
υποχρεωτικής εφαρµογής (για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος) για 
πρώτη φορά υποβολής των δηλώσεων τους µέσω του διαδικτύου, επιτρέπεται να 
υποβληθούν αυτές σε έντυπη µορφή στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ.  
 
4. Σε όσους δεν σταλούν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος σε έντυπη µορφή, λόγω 
υποχρέωσης τους σε ηλεκτρονική υποβολή της και δεν είναι ήδη πιστοποιηµένοι 
χρήστες του TAXISNET, η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει µε συστηµένη επιστολή τους 
απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειµένου να υποβάλουν την δήλωση τους 
µέσω διαδικτύου.  
 
5. Τα νοµικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., εξακολουθούν να 
υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους προαιρετικά ηλεκτρονικά.  
 
6. Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραµµένοι πριν την έναρξη λειτουργίας 
του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 
2012 . Συνεπώς, οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγµή κάνουν 
χρήση των υφισταµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα 
µπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση .  
 



 

 

 7. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται µόνο οι αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, 
αντιθέτως οι τροποποιητικές ή οι εκπρόθεσµες δηλώσεις θα υποβάλλονται στις 
αρµόδιες ∆.Ο.Υ.. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Παντελής Οικονόµου  


