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ΠΟΛ 1214 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής ∆ήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και 
απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας.  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ.07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ.2574/Β/24.09.2012) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη.  
 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') 
σύµφωνα µε τις οποίες,.... «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι 
διαδικασίες, οι λεπτοµέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε 
φορολογικού αντικειµένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να µπορούν να 
υποβάλλονται και µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών 
υποδοµών». 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,5, 6 και 7 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 
(ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά µε την απόδοση του φόρου µισθωτών υπηρεσιών που 
παρακρατήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του ίδιου νόµου. 

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1033/18.2.2011 ( ΦΕΚ Β΄ 339/02.03.2011), περί 
υποβολής της Προσωρινής ∆ήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης 
του φόρου µε την χρήση της ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή στην ∆.Ο.Υ.. 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α’). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του Π.∆. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄). 



 

 

 7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών 
εισπράξεως.  

8. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 
Α΄). 

9. Την ανάγκη αποσυµφόρησης των ∆.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί προσωρινής δήλωσης απόδοσης 
του φόρου µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 
του ν. 2238/1994, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των 
διαµορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τοµέα οργάνωσης των φορολογικών 
υπηρεσιών όσο και στον τοµέα των επιχειρήσεων.  

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού.  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Τροποποιούµε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ.1033/18.2.2011 
ως εξής: 
 
«1. Οι αρχικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου 
µισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και µετά , υποβάλλονται και ο 
φόρος αποδίδεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, 
στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 
www.gsis.gr»  

2. Τροποποιούµε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο . ΠΟΛ.1033/18.2.2011 
ως εξής: 
«3. Οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών 
διαχειριστικής χρήσης 2010 και µετά υποβάλλονται υποχρεωτικά µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, εφόσον οι αρχικές προσωρινές 
δηλώσεις είχαν υποβληθεί µε τον ίδιο τρόπο µε την επισήµανση ότι ήδη δεν έχει 
υποβληθεί άλλη παρόµοια τροποποιητική δήλωση στην ∆.Ο.Υ.» 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

4. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η προϊστ. της Γραµµατείας 


