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ΠΟΛ 1146  
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων που προβλέπονται από τις 
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003 µε τη χρήση ηλεκτρονικής 
µεθόδου επικοινωνίας µέσω ∆ιαδικτύου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ 84 
Α΄/26.5.1992). 
 
2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743 
Β΄/10.6.2003) και ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19.6.2003). 
 
3. Το υπ’ αριθµ. 71/17.5.2012 (ΦΕΚ 124 Α΄/17.5.2012) Προεδρικό ∆ιάταγµα περί 
διορισµού Υπουργών. 
 
4. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας υποβολής της προβλεπόµενης από την 
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 κατάστασης – δήλωσης των στοιχείων που εκδίδονται 
και σηµαίνονται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., καθώς και της προβλεπόµενης από την 
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 κατάστασης των στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα 
βάσει της απόφασης αυτής, χωρίς µετάβαση των φορολογούµενων στις ∆.Ο.Υ., µε 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, την αποσυµφόρηση 
των ∆.Ο.Υ., καθώς και τη µείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων. 
 
5. Ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
 



 

 

 Αποφασίζουµε 
 
Άρθρο 1 
Τρόπος υποβολής 
 
1. Η υποβολή των κατωτέρω καταστάσεων – δηλώσεων και των συµπληρωµατικών 
αυτών, που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και 
ΠΟΛ.1083/2.6.2003 γίνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, µέσω 
του ∆ιαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.: 
 
1.1 Κατάσταση µε τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται 
και σηµαίνονται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003. 
 
1.2 Κατάσταση µε τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται 
αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003. 
 
2. Μετά την επιτυχή υποβολή των ως άνω καταστάσεων, ο επιτηδευµατίας 
υποχρεούται να διαφυλάσσει και να επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου είτε εκτύπωση 
του «µηνύµατος επιτυχούς υποβολής» που εµφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή του, ή το ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποτυπώνεται το σχετικό 
µήνυµα, εφόσον έχει µεριµνήσει για την ηλεκτρονική αποθήκευσή του στον 
ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή σε άλλο πρόσφορο µέσο. 
 
3. Εφόσον την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προαναφερόµενων 
καταστάσεων – δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναµία του ειδικού 
δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, να κάνει αποδεκτή την υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων της 
παρούσας, µετά από σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις 
∆.Ο.Υ., οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 
εµπροθέσµως, µέχρι την επόµενη τοπικά εργάσιµη ηµέρα. 
 
4. Οι εκπρόθεσµες υποβολές των ως άνω καταστάσεων γίνονται υποχρεωτικά, 
εντύπως, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων 
της παρούσας και ο υποβάλλων αµφισβητεί τους λόγους της µη αποδοχής, µπορεί να 
προσέλθει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µε µια εκτύπωση του µηνύµατος που εµφανίζεται 
αυτόµατα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της 
υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως µέσω της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
 
6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TAXISnet σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την µε αριθµό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (Α∆Α: 
41ΦΜΗ-ΤΛ – ΦΕΚ Β΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία 
αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε 
εφαρµογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών 
πρόσβασης στο σύστηµα, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω 
απόφασης. 
 
Άρθρο 2 



 

 

 Έλεγχος – Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αµέσως µετά την υποβολή των 
καταστάσεων – δηλώσεων της παρούσας, ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη καταχώρηση 
των στοιχείων παραλαβής στο σύστηµα TAXIS. 
 
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εµφάνισης των στοιχείων των 
καταστάσεων – δηλώσεων της παρούσας που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. 
 
Άρθρο 3 
Ισχύς της Απόφασης 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει προαιρετικά από τις 6/6/2012 και υποχρεωτικά από τις 
1/10/2012. 
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο  
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 


