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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1131 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις ως προς την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος. 
 
1. Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία µας, δίδονται διευκρινήσεις 
για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος υπόχρεων 
συνταξιούχων, για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της Απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1079/26.3.2012. 
 
Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής, µέσω διαδικτύου, της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήµατα από 
συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός κι αν αποκτούν παράλληλα και εισοδήµατα 
από ατοµική επιχείρηση (εµπορική ή γεωργική), από ελευθέριο επάγγελµα ή 
µετέχουν σε νοµικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ. 
 
Στις περιπτώσεις υπόχρεων συζύγων, όταν ένας εκ των δύο είναι συνταξιούχος, είτε ο 
σύζυγος είτε η σύζυγος, η κοινή φορολογική τους δήλωση µπορεί να υποβληθεί σε 
έντυπη µορφή στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στο ζευγάρι 
υπόχρεων ανεξαρτήτως ποσού εισοδήµατος, ακόµη και στις περιπτώσεις που ο 
συνταξιούχος έχει και εισοδήµατα από ακίνητα ή από κινητές αξίες, ή είναι αγρότης 
ειδικού καθεστώτος. 
 
Η µόνη περίπτωση κοινής δήλωσης συζύγων που υποχρεωτικά υποβάλλεται µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, είναι όταν ένας εκ των 
δύο αποκτά εισοδήµατα από ατοµική επιχείρηση ή από αγροτική εκµετάλλευση 
(αγρότης κανονικού καθεστώτος) ή από ελευθέριο επάγγελµα ή µετέχει σε νοµικό 
πρόσωπο της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ. (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξία, κοινωνία, 
αστική εταιρία). 
 
2. Κατ' εφαρµογή της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και προκειµένου να 
απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το 
οικονοµικό έτος 2012, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι 
οι εξής: 



 

 

  
α) Να λαµβάνει επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆, ή να είναι εγγεγραµµένος στο 
µητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισµού για τουλάχιστον δώδεκα (12) 
συνεχόµενους µήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται µακροχρόνια άνεργος. Οι 
προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2012, 
για να υπάρχει και για το τρέχον οικονοµικό έτος ένα σηµείο αναφοράς, κοινό για 
όλους τους φορολογούµενους. Συνεπώς µακροχρόνια άνεργος, για την εφαρµογή του 
νόµου κατά το οικονοµικό έτος 2012, νοείται αυτός που είναι συνεχόµενα 
εγγεγραµµένος στον ΟΑΕ∆, πριν και κατά την 30/04/2011. 
 
β) Να µην έχει κατά την χρήση 2012 πραγµατικά εισοδήµατα άλλης πηγής, εκτός από 
µισθωτές υπηρεσίες, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούµενος, µαζί µε 
την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. (µετά τη 
λήψη του εκκαθαριστικού σηµειώµατος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της 
φορολογικής του δήλωσης κατά το επόµενο οικονοµικό έτος.  
 
Στην έννοια του πραγµατικού εισοδήµατος περιλαµβάνονται όλα τα εισοδήµατα που 
δηλώνονται στην φορολογική δήλωση και φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, 
όπως ενοίκια ακινήτων, γεωργικά εισοδήµατα κ.λπ, ακόµη κι αυτά που υπολογίζονται 
µε τεκµαρτό τρόπο. ∆εν υπολογίζονται τα αντικειµενικά εισοδήµατα που 
προσδιορίζονται µε βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια 
δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 
 
3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται συµπληρωµατικές δηλώσεις για το οικονοµικό 
έτος 2011, δεν συµπληρώνεται ο κωδικός 049, δεδοµένου ότι από τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν για το συγκεκριµένο έτος, δεν επιτρέπεται 
προσκόµιση αποδείξεων µε την συµπληρωµατική δήλωση. 
 
Στις συµπληρωµατικές δηλώσεις του οικονοµικού έτους 2012, µετά την τροποποίηση 
του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. µε το άρθρο 38 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'- 
27/10/2011), οι αποδείξεις (κωδικός 049) υπολογίζονται εφόσον οι δηλώσεις είναι 
εµπρόθεσµες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις. 
 
4. Υπενθυµίζεται ότι, όπως έχει οριστεί µε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079/26.3.2012, για 
όσους έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική µορφή την φορολογική τους 
δήλωση και δεν είναι ήδη πιστοποιηµένοι χρήστες του TAXISNET, δεν απαιτείται η 
προσέλευση στις ∆.Ο Υ. για την έκδοση κλειδαρίθµων, διότι η Γ.Γ.Π.Σ. ήδη 
αποστέλλει µε συστηµένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, 
προκειµένου να υποβάλουν την δήλωσή τους µέσω διαδικτύου. 
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