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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΦΔΚ: B’ 612/15.3.2013
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2013

1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

ΠΟΛ. 1045

ΣΜΖΜΑ Β’
Σαρ. Γ/λζε
Σαρ.Κσδ.

:Καξ. εξβίαο 10

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

:101 84, Αζήλα

Πιεξνθνξίεο: Θ. Καθιακάλεο
Σειέθσλν

:210 3375312

ΦΑΞ

:210 3375001

2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ
ΤΣΖΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο.
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30)
Σαρ. Γ/λζε
Σαρ. Κσδ.

:Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο
:183 46, Μνζράην

ΘΕΜΑ: «Σύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες θοροιογίας εηζοδήκαηος οηθολ.
έηοσς 2013 ηωλ λοκηθώλ προζώπωλ ηες παραγράθοσ 2 ηοσ άρζροσ 101 ηοσ
Κώδηθα Φοροιογίας Εηζοδήκαηος θαη θαζορηζκός δηθαηοιογεηηθώλ ποσ
σποβάιιοληαη κε ασηή – Παράηαζε προζεζκίας σποβοιής ηες».
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
α.

Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κώδηθα

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΚ Α’ 151).
β.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2238/1994.
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γ.

Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ ε’ θαη ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99

ηνπ λ. 2238/1994.
δ.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2020/1992 (ΦΔΚ Α’ 34),

κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ
λα παξαηείλεη κε Απόθαζε, ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηώζεηο.
ε.

Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΤΠΟΗΚ 07927 ΔΞ/19-09-2012 (ΦΔΚ Β’ 2574/24-09-

2012) Κνηλήο Απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί
«Αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε».
ζη.

Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππόρξεσλ ζε ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ
επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet ζηα πιαίζηα απινπνίεζεο ησλ
θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ δηακνξθσζεηζώλ λέσλ ζπλζεθώλ ζηνλ ηνκέα
νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ.
δ.

Όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ.
Αποθαζίδοσκε
ΔΗΛΩΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ
1.

Οξίδνπκε όπσο, γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013 ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο

δήισζεο

θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο

λνκηθώλ

πξνζώπσλ

κε

θεξδνζθνπηθνύ

ραξαθηήξα, έρεη σο ην ζρεηηθό ππόδεηγκα (Φ-01012), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο
παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.
2.

Οη αξρηθέο εκπξόζεζκεο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Φ-01012)

αλεμάξηεηα αλ ην πξνθύπηνλ από απηέο ππόινηπν είλαη ρξεσζηηθό, πηζησηηθό ή
κεδεληθό, θαζώο θαη νη αξρηθέο εθπξόζεζκεο δειώζεηο απνθιεηζηηθά κε ρξεσζηηθό
ππόινηπν, γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κέζσ
δηαδηθηύνπ,

ζην

δηθηπαθό

ηόπν

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Πιεξνθνξηαθώλ

πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr.
Σα έληππα Δ2 θαη Δ3 (εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, ζπλππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ελώ ηα
ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνύζαο δελ
ζπλππνβάιινληαη, αιιά θπιάζζνληαη γηα ηνλ έιεγρν. Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε
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θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο, ηα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα
ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή κόλν ηεο «Καηάζηαζεο Απνδνζέλησλ θαη Οθεηιόκελσλ
Φόξσλ Δηζνδήκαηνο θαη Έκκεζσλ Φόξσλ» (ΠΗΝΑΚΑ IV).
Δηδηθά γηα ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιινληαη ρεηξόγξαθα,
θαζώο θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππνβάιιεηαη ην έληππν Δ3, ε θαηάζηαζε
θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ δηαδηθηύνπ, κέζσ
μερσξηζηνύ

πξνγξάκκαηνο,

ζην

δηθηπαθό

ηόπν

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ.
3.

Οη πάζεο θύζεσο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο, νη

δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε επηθύιαμε, θαζώο θαη νη εθπξόζεζκεο κεδεληθέο ή
πηζησηηθέο δειώζεηο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Τ. ρεηξόγξαθα.
Δπίζεο θαη ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ηερληθήο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηεο
ππνβνιήο ηεο δήισζεο ειεθηξνληθά.
4.

Ζ πην πάλσ δήισζε, όηαλ ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα, ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3)

αληίηππα θαη ζπλνδεύεηαη, θαηά πεξίπησζε, από ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε απηή:
α.

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζσκάησλ νηθνδνκώλ - γαηώλ, Δ2.

β.

Βεβαίσζε γηα ην πνζό ησλ ηόθσλ θηι. θαη ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε,

θαηά πεξίπησζε.
γ.

Βεβαίσζε ηεο αιινδαπήο ηξάπεδαο γηα ην πνζό ησλ ηόθσλ πνπ απνθηήζεθαλ

ζηελ αιινδαπή θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί.
δ.

Γύν

(2)

αληίηππα

ηνπ

εληύπνπ

Δ3

«ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ

ΓΔΛΣΗΟ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ», εθόζνλ
ζπληξέρεη πεξίπησζε.
ε.

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ελνίθηα πνπ θαηέβαιαλ ζην ακέζσο πξνεγνύκελν

εκεξνινγηαθό έηνο, ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθκηζζσηή θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο
απηνύ.
ζη.

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δαπαλώλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο θαη

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ πνπ εθπίπηνπλ κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ
άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ.
5.

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ

έηνπο 2013 γηα όια ηα ππόρξεα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 30 Απξηιίνπ
2013.
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6.

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

σλεκκέλα : Σέζζεξα (4) θύιια
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο

3.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

4.

Δζληθό Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα ηέζζεξα (4) θύιια γηα δεκνζίεπζε)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ

αξηζκώλ 3, 4 θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη
ΚΓ΄
2.

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &

Γηθηύσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη
Πίζηεσο - Σκήκα Α’, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ

3.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

5.

Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ

6.

Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
4

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΗ-03Ε
7.

Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο, Θεκηζηνθιένπο 5, Σ.Κ.101 84, Αζήλα

8.

Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (10), Γ’ (2)

9.

Γ.Γ.Π.. – Γεληθή Γ/λζε ΚΔ.Π.Τ.Ο., Γηεύζπλζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30)

10.

Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο (3)

11.

Γξαθείν θ. Αλαπι. Γηεπζπληή Γ12

5

