
 

 

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2012 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   
                         
Α.ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                          
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ                   
ΤΜΗΜΑ A΄                                                                       
Ταχ. ∆/νση:Καρ. Σερβίας 10                                     
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ                                      
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου                                        
Τηλέφωνο:210-3375314                                            
FAX:210-3375001 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ                                   
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ  
∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Τηλέφωνο:   
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
 
ΠΟΛ 1100 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήµατα από µισθωτές 
υπηρεσίες και για αµοιβές από ελευθέρια επαγγέλµατα µε γραµµάτια 
συµψηφισµού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισµένα 
εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις µε δηλώσεις, από τους υπολόγους 
χρηµατικών ενταλµάτων του δηµοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής 
και τους διαχειριστές χρηµατικού, στην ∆.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους. 
                                           
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
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 παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 
151Α΄) σχετικά µε την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε µε τις διατάξεις των 
άρθρων 57, 58 καθώς και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
ίδιου νόµου. 
 



 

 

 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) 
σχετικά µε την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης  στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόµου. 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) 
σχετικά µε την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε από τους υπολόγους 
χρηµατικών ενταλµάτων του δηµοσίου και τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής. 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) 
 
7. Την ΠΟΛ.1033/18.2.2011  Α∆Α 4ΑΙΗΗ – ΑΟ /Α.Υ.Ο. περί υποβολής των 
προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών. 
 
8. Την ΠΟΛ.1157/22.7.2011 Α∆Α:4ΑΧ8Η-36Ν Α.Υ.Ο. περί της υποβολής των 
Προσωρινών ∆ηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήµατα 
από εµπορικές επιχειρήσεις και για αµοιβές από ελευθέρια επαγγέλµατα. 
 
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), 
µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να παρατείνει µε 
απόφαση τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις για υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
10. Τα γραπτά και προφορικά αιτήµατα του υποβλήθηκαν σχετικά µε την απόδοση 
του φόρου που παρακρατούν για εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις, για αµοιβές 
από ελευθέρια επαγγέλµατα και για αποδοχές από µισθωτές υπηρεσίες που 
καταβάλλουν οι υπόλογοι χρηµατικών ενταλµάτων του δηµοσίου, οι διαχειριστές 
πάγιας προκαταβολής και οι διαχειριστές χρηµατικού, στην ∆.Ο.Υ. της περιφέρειάς 
τους καθώς και την παράταση της προθεσµίας απόδοσης των φόρων που 
παρακρατήθηκαν για εισοδήµατα που καταβλήθηκαν από 1.1.2012 έως και 
31.3.2012, καθόσον είναι αδύνατη η ενιαία υποβολή δηλώσεων και απόδοσης του 
φόρου των πιο πάνω εισοδηµάτων από έναν κεντρικό φορέα από κάθε Υπουργείο, 
λόγω των υπαρχουσών δοµών. 
 
11.  Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού.          
                                                
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Επιτρέπουµε, στους υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων του δηµοσίου, τους 
διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηµατικού, την κατ΄ 
εξαίρεση απόδοση του φόρου που παρακρατούν για εισοδήµατα από µισθωτές 
υπηρεσίες και για αµοιβές από ελευθέρια επαγγέλµατα που καταβάλλουν σε 
ορισµένους δικαιούχους, µε γραµµάτια συµψηφισµού στην ∆.Ο.Υ. της περιφέρειάς 
τους, καθώς επίσης και την απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήµατα 
από εµπορικές επιχειρήσεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του 
ΚΦΕ, µε δηλώσεις στην ∆.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους.  
 
2. Παρατείνουµε την προθεσµία απόδοσης των φόρων της προηγούµενης 
παραγράφου που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήµατα που καταβλήθηκαν από 
1.1.2012 έως και 31.3.2012 µέχρι και την 30η Απριλίου 2012.  



 

 

  
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
           
Ακριβές Αντίγραφο                                                 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας                           
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


