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ΠΟΛ 1186 
 
ΘΕΜΑ: Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αµοιβών από ελευθέρια 
επαγγέλµατα, εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και των 
αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), 
των καταστάσεων των έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι µε 
τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραµµατίων προκαταβολής από τους 
δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων 
συµφωνιών που έχουν συνάψει οι µηχανικοί µε τους αντισυµβαλλόµενους τους, 
που υποβάλλονται από τους µηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, µέσω 
διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011. 
 
Κατόπιν σχετικών αιτηµάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το 
θέµα, θέτουµε υπόψη σας, τα ακόλουθα:  
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν 
µετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58) και ισχύουν για οριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 
το οικονοµικό έτος 2011 και µετά, προβλέπεται µεταξύ ότι, οι υπόχρεοι σε 
παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 
του ΚΦΕ οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει το 
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό 
φορολογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και το 
ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο. 
 
Επίσης, οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 
οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της 
έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη 
διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό φορολογικού µητρώου του, το 
ποσό του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις και το ποσό του φόρου που 
παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο. 
 



 

 

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο 
των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα. 
 
2. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ΚΦΕ, όπως αυτές 
ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 17 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58) µεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι τα 
πλήρη στοιχεία που περιλαµβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, υποβάλλονται στον 
προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας των υπόχρεων 
χορήγησής τους, µαζί µε την ετήσια οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελµάτων, 
καθώς και την οριστική δήλωση από εµπορικές επιχειρήσεις κατά περίπτωση. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται κατηγορίες υπόχρεων, για τους 
οποίους οι πιο πάνω πληροφορίες υποβάλλονται στον προϊστάµενο της αρµόδιας 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και 
δικτυακών υποδοµών ή σε µαγνητικά µέσα κατά περίπτωση. Επίσης, µε τις διατάξεις 
των περιπτώσεων ε', στ' και ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ΚΦΕ, 
προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συµφωνιών που έχουν 
συνάψει οι δικηγόροι µε τους εντολείς τους καθώς και των καταστάσεων των 
γραµµατίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, κατόπιν σχετικής 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
 
Ακόµη, µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ', η', θ' και Γ της παραγράφου 8 του 
άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων 
των έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι µηχανικοί µε τους 
αντισυµβαλλόµενους τους από τους µηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν 
σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 
 
Κατόπιν των προαναφεροµένων νέων διατάξεων και σχετικών αιτηµάτων περί 
αναστολής υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους 
υποβολής τους ο απαιτούµενος χρόνος προκειµένου να καταχωρηθούν όλες οι 
σχετικές συναλλαγές µε νέα µηχανογραφική εφαρµογή και λαµβανοµένου υπόψη ότι 
οι σχετικές κατασκευές των εφαρµογών υποβολής των εν θέµατι οριστικών 
δηλώσεων των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών και των καταστάσεων µέσω 
διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., εντάσσονται στον προγραµµατισµό 
υλοποίησης του έργου TAXISnet του 2013, αναστέλλεται η υποβολή τους για την 
χρήση 2011. 
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