
 

 

 ΠΟΛ.1178/31.8.2012  
Υποβολή εκπρόθεσµων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2012, υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου  
 
Αριθµ. 1178 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την αριθ. 05513ΕΞ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη» 
(ΦΕΚ 2105 Β΄/9−7−2012). 
 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄). 
 
3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet, στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών 
και των διαµορφωθεισών νέων συνθηκών, στον τοµέα οργάνωσης των φορολογικών 
υπηρεσιών. 
 
4. Το γεγονός ότι µε την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
επιτυγχάνεται η άµεση εκκαθάρισή τους. 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), µε 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει τις 
διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079/26.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 985/30.03.2012), περί 
ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων. 
 
7. Το γεγονός ότι, από το οικονοµικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή 
της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
µεθόδων και υποδοµών, από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελµα. 
 
8. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 της ΑΥΟ−ΠΟΛ.1079/26.3.2012 τροποποιούνται 
από την 1η Αυγούστου 2012, ως εξής:  
 
Ηλεκτρονικά υποβάλλονται µόνο οι αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, 
εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες, αντιθέτως οι τροποποιητικές δηλώσεις θα 
υποβάλλονται στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 
 



 

 

 2. ∆εδοµένου ότι, η εφαρµογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2012, µέσω του διαδικτύου TAXISNET, έχει 
παραµείνει ανοικτή και µετά το πέρας της προθεσµίας για την εµπρόθεσµη υποβολή 
τους και θα παραµείνει ανοικτή µέχρι την 31.10.2012 και για λόγους άµεσης 
εκκαθάρισης των δηλώσεων, η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσµων δηλώσεων 
γίνεται υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου. 
 
3. Για τις περιπτώσεις πιστωτικών και µηδενικών εκπρόθεσµων δηλώσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, η ΓΓΠΣ θα αποστείλει στις αρµόδιες 
∆.Ο.Υ. καταστάσεις υπόχρεων, προκειµένου να τους επιβληθεί το αυτοτελές 
πρόστιµο της εκπρόθεσµης υποβολής. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2012 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


