
 

 

 ΠΟΛ.1152/26.6.2013  
Παράταση προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
2238/1994  
 
ΠΟΛ 1152 
 
(ΦΕΚ Β' 1617/26-06-2013) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ 2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574/24−9−2012). 
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), µε τις 
οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να παρατείνει µε 
απόφαση, τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις για 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, 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. 
 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), µε 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει 
µεταξύ άλλων τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1916/9.12.2010), περί 
εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. 
 
6. Την ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγή µας, περί προσκόµισης ειδικού πληρεξούσιου 
για την παραλαβή του κλειδαρίθµου από τις ∆.Ο.Υ., σε περιπτώσεις αδυναµίας 
αυτοπρόσωπης παρουσίας. 
 
7. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079/26.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 985/30.03.2012), περί 
κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. 
 
8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1228/27.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3573/31.12.12) «Παράταση ισχύος 
των κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες». 
 
9. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1064/29.3.2013 (ΦΕΚ Β΄ 884/11.04.2013) «Υποβολή της 
∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος των υποκειµένων σε φόρο, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, µε την χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονοµικό έτος 2013 − Παράταση 
προθεσµίας υποβολής της. 



 

 

  
10. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1122/30.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1316/30.5.2013) «Παράταση 
προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 
2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994» 
 
11. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1141/17.6.2013 « Παράταση προθεσµίας υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2013 των υπόχρεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994». 
 
12. Τις συνεχιζόµενες και ανυπέρβλητες δυσχέρειες που δηµιουργήθηκαν στους 
φορολογούµενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω 
των τεχνικών προβληµάτων του συστήµατος taxis. 
 
Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 
υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 26η Ιουνίου 2013, παρατείνεται 
µέχρι και την 8η Ιουλίου 2013. 
 
2. Η πιο πάνω προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, ισχύει και 
για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατός τους σε 
φυσική µορφή στην ∆.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση 
ειδικότερη προθεσµία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (περιπτώσεις δ΄, ε΄ 
και στ΄ της παραγράφου 1). 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα 26 Ιουνίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


