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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1116 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος των υποκειµένων σε φόρο, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του 
Φόρου προαιρετικά, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή στην 
∆.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονοµικό έτος 2012. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του 
σε Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 
 
β) Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 
γ) Την αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου» (ΦΕΚ 
2792 Β΄/8-12-2011). 
 



 

 

 
δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
(ν.2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151/16.9.1994). 
 
ε) Την ΠΟΛ.1079/26.3.2012 (Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού 
έτους 2012, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου και κωδικοί 
πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες). 
 
στ) Την ΠΟΛ.1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο.(Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος οικον. έτους 2012. 
 
ζ) Την ΠΟΛ.1235/24.11.2011(Α∆Α: 457ΚΗ-19Κ) εγκύκλιό µας, (Οδηγίες για τη συµπλήρωση 
της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης). 
 
η) Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄). 
 
θ) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) 
«Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» 
 
ι) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010. 
 
κ) Το γεγονός το ότι η απόφαση αυτή ρυθµίζει διαδικαστικά ζητήµατα, για την οµοιόµορφη 
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποκείµενους σε φόρο εισοδήµατος, οι 
οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και για το λόγο αυτό από τις 
διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Άρθρο 1 
Τρόπος υποβολής της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος των υποκειµένων σε 
φόρο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994. 
 
1. Υποβάλλονται µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. , οι αρχικές εµπρόθεσµες δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος Ν.Π. της παρ. 4 του άρθρου 2, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από 
αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή µηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσµες 
δηλώσεις µε αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτές έντυπα 
αναλυτικής κατάστασης για τα µισθώµατα ακινήτων (Ε2) και του µηχανογραφικού δελτίου 
οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών (Ε3) συµπεριλαµβανοµένων και των 
καταστάσεων φορολογικής αναµόρφωσης. 
 
Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 (µε συνηµµένη εφαρµογή υποβολής 
φορολογικής αναµόρφωσης) και Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή 
του σχετικών εντύπων. 
 
Η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισµού είναι προαιρετική. 
 
Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την οικεία απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. 
 
2. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συµπληρωµατικές δηλώσεις καθώς και οι 
εκπρόθεσµες µηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ∆.Ο.Υ. 
 
3. Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ∆.Ο.Υ. όταν το νοµικό πρόσωπο: 
 
α. έχει κάνει διακοπή εργασιών . 
 



 

 

 
β. ζητάει συµψηφισµό του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν µέρει, µε απαιτήσεις κατά του 
δηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3943/2011. 
 
γ. έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή υποβάλλει µε επιφύλαξη. 
 
δ. είναι εταιρίες που ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών ή 
την εκτέλεση δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων και προσδιορίζουν τεκµαρτά κέρδη (κωδ.100 της 
δήλωσης Ε5). 
 
ε. κάνει χρήση του µειωµένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 
του Κ.Φ.Ε. και συµπεριλαµβάνονται κέρδη από υποκαταστήµατα που δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου αυτού. 
 
στ. προέρχονται από µετατροπή ή µετασχηµατισµό ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος 
της διαχειριστικής περιόδου. 
 
ζ. είναι εταιρείες εκτελωνιστών στις οποίες συµµετέχουν περισσότερα των 3 µελών. 
 
- Σε περίπτωση αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας ολοκλήρωσης της υποβολής της 
δήλωσης φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και των συνυποβαλλοµένων εντύπων, η 
δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα εντός 10 εργασίµων ηµερών µετά τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής στη ∆.Ο.Υ.. 
 
Ως τεχνική αδυναµία θεωρείται: 
 
-Όταν εµφανίζονται λάθος δεδοµένα από το Μητρώο TAXIS, είτε στο ΝΠ είτε στα µέλη µε 
αποτέλεσµα να µην υπολογίζονται ορθά οι συντελεστές φορολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές 
ως αποδεικτικό στοιχείο µη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση της 
πρώτης και της τελευταίας σελίδας της φόρµας µε τα πλήρη στοιχεία. 
 
-Όταν υπάρχει ασυµφωνία του πραγµατικού ποσού προκαταβολής του προηγούµενου οικ. 
έτους µε αυτό που είναι καταχωρηµένο στο αρχείο προκαταβολών του TAXIS. Στις 
περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο µη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί 
η εκτύπωση της πρώτης σελίδας της φόρµας µε τα πλήρη στοιχεία και το ποσό του κωδικού 
008. 
 
-Όταν εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν έχετε υποχρέωση υποβολής για το συγκεκριµένο έντυπο 
και για το διάστηµα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε» και εφόσον, το Ν.Π. είναι 
υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης και έχει επιλεγεί από αυτό ο σωστός τύπος εντύπου Φ.Ε., τότε 
στις περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο µη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, 
αποτελεί η εκτύπωση της σελίδας µε το µήνυµα όπου εµφανίζεται ο Α.Φ.Μ. του Ν.Π. 
 
-Όταν εµφανίζονται λάθη και δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Στις 
περιπτώσεις αυτές η Γ.Γ.Π.Σ. διερευνά το πρόβληµα και στη συνέχεια αποστέλλει έγγραφο 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την εµπρόθεσµη παραλαβή της δήλωσης. 
 
-Προκειµένου να καταστεί δυνατή η υποβολή δηλώσεων εταιρειών, οι οποίες έχουν 
εισοδήµατα που απαλλάσσονται της φορολογίας στο όνοµα του νοµικού προσώπου (οι 
κοινωνίες αστικού δικαίου που εκµεταλλεύονται µέχρι 2 φορτηγά ή επιβατικά ∆.Χ., οι λοιποί 
υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που εκµεταλλεύονται ένα µόνο αυτοκίνητο 
δηµόσιας χρήσης και οι συνιδιοκτησίες που συνεκµεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη µέχρι και 
δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας, στις οποίες συµµετέχουν αποκλειστικά 
επαγγελµατίες αλιείς, (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)., θα γίνεται χρήση του κωδικού 059 του 
εντύπου Ε5, τόσο στο TAXIS (εφαρµογή της ∆.Ο.Υ.) όσο και στο TAXISNET (διαδίκτυο). 
 
Ο κωδικός αυτός θα λειτουργεί ως µειωτικός των κερδών που έχουν αναγραφεί στον κωδικό 
040 και προέρχονται από εισοδήµατα που απαλλάσσονται της φορολογίας στο όνοµα του 
νοµικού προσώπου. 



 

 

 
 
Ο κωδικός 048 θα περιλαµβάνει µόνο τα κέρδη για τα οποία το νοµικό πρόσωπο πρέπει να 
φορολογηθεί. 
 
Η περιγραφή του κωδ. 059 συµπληρώνεται µε την αιτιολογία της εκάστοτε περίπτωσης από 
τον υποβάλλοντα. 
 
4. Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος (Ε5) µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet πραγµατοποιείται από 19 Απριλίου 2012. 
 
Άρθρο 2 
Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης 
 
1. Η φορολογική αναµόρφωση υποβάλλεται, σε όλες τις περιπτώσεις, αποκλειστικά µέσω 
ηλεκτρονικών µεθόδων, εκτός των περιπτώσεων που είναι αδύνατη από τους υπόχρεους, η 
προµήθεια κωδικών πρόσβασης. 
 
2. Όταν η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος γίνεται ηλεκτρονικά, τότε η 
φορολογική αναµόρφωση συνυποβάλλεται µε το έντυπο Ε3 . 
 
3. Όταν η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος γίνεται σε έντυπη µορφή 
(χειρόγραφα) µέσω ∆.Ο.Υ., η φορολογική αναµόρφωση εξακολουθεί να υποβάλλεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω ανεξάρτητης εφαρµογής της ΓΓΠΣ µέχρι τις 22.6.2012. 
 
4. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και δεν συνυποβλήθηκε εκ 
παραδροµής η φορολογική αναµόρφωση, τότε αυτή µπορεί να υποβληθεί υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά µέσω της ανεξάρτητης εφαρµογής της ΓΓΠΣ µέχρι τις 22.6.2012. 
 
5. Όταν από την ανωτέρω φορολογική αναµόρφωση προκύπτουν ποσά που έπρεπε να 
καταχωρηθούν στο Ε3, και συγκεκριµένα στον κωδικό 196 ή στους κωδικούς 564-567, τότε 
προκύπτει υποχρέωση υποβολής σε έντυπη µορφή (χειρόγραφα), τροποποιητικών δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
6. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης των πινάκων της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης, 
θα εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα προκειµένου οι υπόχρεοι να επιβεβαιώνουν ότι η 
υπόψη κατάσταση είναι µηδενική. 
 
7. Στις περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος λόγω της φορολογικής 
αναµόρφωσης, η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος θα υποβάλλεται σε έντυπη µορφή 
(χειρόγραφα) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενώ η κατάσταση αναµόρφωσης θα υποβάλλεται 
υποχρεωτικά µέσω διαδικτύου, αλλά σε ανεξάρτητο εξωτερικό πρόγραµµα. 
 
8. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
αλλά απαιτείται η συµπλήρωση του ΙV πίνακα µε τους έµµεσους – παρακρατηθέντες φόρους 
τότε θα υποβάλλεται µόνο η κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης µέσω της ανεξάρτητης 
εφαρµογής υποβολής. 
 
Άρθρο 3 
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου 
 
Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τη δήλωση φόρου εισοδήµατος (Ε5) και καταβάλλουν το φόρο 
µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν 
εντολή πληρωµής για την εφάπαξ ή µε δόσεις καταβολή του φόρου, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία, σε τράπεζες που έχουν συµβληθεί µε το Υπουργείο Οικονοµικών για να 
παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστηµα µετά την οριστικοποίηση της υποβολής της 
δήλωσης παράγει το σηµείωµα για πληρωµή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα 
Πληρωµής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωµής στην τράπεζα. 
 



 

 

 
Σε περίπτωση που επιλέγεται η καταβολή του οφειλόµενου ποσού στις προβλεπόµενες από το 
νόµο δόσεις, στις συµβεβληµένες τράπεζες καταβάλλεται µόνο η πρώτη δόση, ενώ οι 
υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
Όταν από τη δήλωση προκύπτει µηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσµα τότε η δήλωση θεωρείται 
ότι υποβλήθηκε κατά το χρόνο λήψης του µοναδικού αριθµού καταχώρησης. 
 
Άρθρο 4 
Ηµεροµηνία υποβολής 
 
1. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, µέσω διαδικτύου, είναι η 18η Μαΐου 2012. 
 
2. Η πιο πάνω προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, ισχύει και για τις 
τεχνικές – οικοδοµικές επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που 
εξακολουθούν να προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη εξωλογιστικά µε βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 34 του ΚΦΕ, οι οποίες λόγω της τεχνικής αδυναµίας της υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατός τους µέσω διαδικτύου, υποβάλλουν την δήλωσή τους σε φυσική 
µορφή (χειρόγραφα) στην ∆.Ο.Υ.. 
 
3. Για τις χρεωστικές δηλώσεις ως χρόνος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται ο χρόνος 
πληρωµής του οφειλόµενου ποσού (ολόκληρου ή της πρώτης δόσης κατά περίπτωση) στην 
τράπεζα. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, ο πρόσθετος φόρος που οφείλεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2523/1997 καταλογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
 
Άρθρο 5 
Έλεγχος – Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αµέσως µετά την λήξη προθεσµίας 
υποβολής των δηλώσεων και την διαπίστωση της καταβολής του φόρου, ανά υπόχρεο, µε 
ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωµής στο σύστηµα 
TAXIS . 
 
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εµφάνισης του περιεχοµένου των δηλώσεων Φόρου 
εισοδήµατος καθώς και των συνυποβαλλόµενων εντύπων. 
 
Άρθρο 6 
Ισχύς της Απόφασης 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονοµικό έτος 2012 και η ηλεκτρονική υποβολή της 
∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος και Απόδοσης του Φόρου µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική. 
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο προϊστ. της Γραµµατείας 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών 
Παντελής Οικονόµου 
 


