
 

 

 ΠΟΛ.1089/29.3.2012  
α) Παράταση της προθεσµίας υποβολής της Οριστικής ∆ήλωσης Απόδοσης 
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. β) Παράταση της προθεσµίας υποβολής από τις 
επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών 
(περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) και λοιπά 
θέµατα. γ) Προθεσµία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναµόρφωσης, µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου.  

 
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 του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). 
 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄). 
 
5. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 
2238/1994. 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄). 
 
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010. 
 
8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1040/13.2.2012 Α.Υ.Ο. σχετικά µε παράταση της 
προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης. 
 
9. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής 
των Οριστικών ∆ηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της 
παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.). 
 
10. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1072/21.3.2012 Α.Υ.Ο. περί του τύπου και περιεχοµένου 
της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών καθώς και υποχρέωση 
υποβολής της και απόδοσης του φόρου µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας ή µε µαγνητικό µέσο η οποία είναι προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 
11. Την ΠΟΛ.1034/3.2.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 441 Β΄) περί της διαδικασίας υποβολής 
από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων 
και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους. 



 

 

  
12. 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. 
 
13. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις 
διατάξεις περί οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 
της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 και λαµβανοµένου υπόψη της 
ανάγκης που υπάρχει για το οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) να συµπεριληφθεί 
στα είδη των αποδοχών νέα κατηγορία µε τον Κωδικό 27 και το χαρακτηρισµό 
«ανείσπρακτες αποδοχές (άρθρου 4 παραγράφου 11 ν. 4038/2012)». 
 
14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειµένου για την υποχρεωτική 
υποβολή σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών 
σε στελέχη και υπαλλήλους τους υπό µορφή ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας. 
 
15. Τα πολλά αιτήµατα 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 τις συνεχείς διορθώσεις 
της σε προβλήµατα τα οποία προέκυπταν κατά την υποβολή των καταστάσεων αυτών 
και λαµβανοµένης υπόψη της πρώτης εφαρµογής του µέτρου αυτού. 
 
16. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Παρατείνουµε την προθεσµία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 30η Μαρτίου 2012 µέχρι και την 30η 
Απριλίου 2012. 
 
2. Παρατείνουµε την προθεσµία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών 
στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) για το οικονοµικό έτος 2011 
(χρήση 2010) που έληξε την 15η Φεβρουαρίου 2012 µέχρι και την 30η Απριλίου 
2012. 
 
3. Παρατείνουµε την προθεσµία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών 
στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) για το οικονοµικό έτος 2012 
(χρήση 2011) που λήγει την 30η Μαρτίου 2012 µέχρι και την 30η Απριλίου 2012. 
 
Όταν η Εργοστασιακή Τιµολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων, πριν ή µετά τη µείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. 
αυτοκίνητα αυτά, δεν θα συµπεριληφθούν στις υποβαλλόµενες καταστάσεις. 
 



 

 

 4. Παρατείνουµε την προθεσµία υποχρεωτικής υποβολής µέσω διαδικτύου της 
κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης της χρήσης 2010, που λήγει την 10η 
Απριλίου 2012 µέχρι και την 30η Απριλίου 2012. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  


