
 

 

 ΠΟΛ.1045/6.3.2013  
Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2013 
των νοµικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών που υποβάλλονται 
µε αυτή − Παράταση προθεσµίας υποβολής της  
 
Αριθ. ΠΟΛ 1045 
 
(ΦΕΚ Β' 612/15-03-2013) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151). 
 
β. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994. 
 
γ. Τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 
2238/1994. 
 
δ. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), µε 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να 
παρατείνει µε Απόφαση, τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές 
διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
ε. Τις διατάξεις της αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574/24−09−2012) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών περί 
«Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
στ. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των 
φορολογικών διαδικασιών και των διαµορφωθεισών νέων συνθηκών στον τοµέα 
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 
 
ζ. Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ 
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
1. Ορίζουµε όπως, για το οικονοµικό έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόµενο της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό υπόδειγµα (Φ−01012), το οποίο επισυνάπτεται ως 
παράρτηµα της παρούσας. 
 



 

 

 2. Οι αρχικές εµπρόθεσµες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος (Φ−01012) 
ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή 
µηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσµες δηλώσεις αποκλειστικά µε χρεωστικό 
υπόλοιπο, για το οικονοµικό έτος 2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω διαδικτύου, 
στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. 
 
Τα έντυπα Ε2 και Ε3 (εφόσον συντρέχει περίπτωση) συµπεριλαµβανοµένων και των 
καταστάσεων φορολογικής αναµόρφωσης, συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ τα 
λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4 της παρούσας δεν 
συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. Όσον αφορά την κατάσταση 
φορολογικής αναµόρφωσης, τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
υποχρεούνται στην υποβολή µόνο της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόµενων 
Φόρων Εισοδήµατος και Έµµεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ IV). 
 
Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται χειρόγραφα, 
καθώς και για τις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται το έντυπο Ε3, η κατάσταση 
φορολογικής αναµόρφωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά µέσω διαδικτύου, µέσω 
ξεχωριστού προγράµµατος, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
3. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συµπληρωµατικές δηλώσεις, οι δηλώσεις 
που υποβάλλονται µε επιφύλαξη, καθώς και οι εκπρόθεσµες µηδενικές ή πιστωτικές 
δηλώσεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ∆.Ο.Υ. χειρόγραφα. Επίσης και σε 
περίπτωση αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας ολοκλήρωσης της υποβολής της 
δήλωσης ηλεκτρονικά. 
 
4. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε τρία (3) 
αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και 
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται µαζί µε αυτή: 
 
α. Αναλυτική κατάσταση µισθωµάτων οικοδοµών − γαιών, Ε2. 
 
β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κτλ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά 
περίπτωση. 
 
γ. Βεβαίωση της αλλοδαπής τράπεζας για το ποσό των τόκων που αποκτήθηκαν στην 
αλλοδαπή και δεν έχουν εισαχθεί. 
 
δ. ∆ύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ», 
εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
 
ε. Αναλυτική κατάσταση µε τα ενοίκια που κατέβαλαν στο αµέσως προηγούµενο 
ηµερολογιακό έτος, το ονοµατεπώνυµο του εκµισθωτή και τη διεύθυνση κατοικίας 
αυτού. 
 
στ. Αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και 
συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που εκπίπτουν µε 
βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 14 του 



 

 

 άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. 
 
5. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού 
έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 
2013. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ    




