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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Αζήλα, 31 Απγνύζηνπ 2012

Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ
ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ. : 1178

Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
ΣΜΗΜΑ A΄

ΠΡΟ: Ως Π.Γ.

Πιεξνθνξίεο: Β.Γηνβά- Θ. αθαξήο
Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10
Σαρ. Κώδηθαο: 10184 ΑΘΗΝΑ
Σει.: 210-3375314-18
Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (Γ.Γ.Π..)
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΔΠΤΟ
Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30)
ΣΜΗΜΑ A΄
Σαρ. Γ/λζε:Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο
Σαρ. Κώδηθαο: 18346 ΜΟΥΑΣΟ
ΘΔΜΑ: Τποβολή εκπρόθεζμων αρτικών δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος
οικονομικού έηοσς 2012, σποτρεωηικά με ηη τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ
επικοινωνίας μέζω διαδικηύοσ.

.

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Την αριθ. 05513ΕΞ απόθαζη ηοσ Πρωθσποσργού «Καθοριζμός αρμοδιοηήηων
ηοσ Υθσποσργού Οικονομικών Γεωργίοσ Μασραγάνη» (ΦΕΚ 2105 Β΄/9-7-2012).
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2.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α')

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο,.... «Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, πνπ
δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δύλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη
δηαδηθαζίεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαη ό,ηη άιιν απαηηείηαη, ώζηε νη δειώζεηο νπνηνπδήπνηε
θνξνινγηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαζώο θαη ηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά λα κπνξνύλ λα
ππνβάιινληαη θαη κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ θαη δηθηπαθώλ
ππνδνκώλ».
3. Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππόρξεσλ ζε ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 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.
4. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ
επηηπγράλεηαη ε άκεζε εθθαζάξηζή ηνπο.
5.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66

Α’), κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα θαζνξίδεη
ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα.
6.

Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1079 /26.03.2012 ( ΦΔΚ Β΄ 985/30.03.2012),

πεξί ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ.
7.

Σν γεγνλόο όηη, από ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε

ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηελ ρξήζε ζύγρξνλσλ
ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ θαη ππνδνκώλ, από όια ηα ππόρξεα θπζηθά πξόζσπα πνπ
αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα.
8.

Σν γεγνλόο όηη κε ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ

Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο ΑΤΟ-ΠΟΛ. 1079/26-03-2012 ηξνπνπνηνύληαη
από ηελ 1ε Απγνύζηνπ 2012, σο εμήο: Ηιεθηξνληθά ππνβάιινληαη κόλν νη αξρηθέο
δειώζεηο θπζηθώλ πξνζώπσλ, εκπξόζεζκεο θαη εθπξόζεζκεο, αληηζέησο νη
ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ..
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2. Γεδνκέλνπ όηη, ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ TAXISNET, έρεη
παξακείλεη αλνηθηή θαη κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή
ηνπο θαη ζα παξακείλεη αλνηθηή κέρξη ηελ 31 10 2012 θαη γηα ιόγνπο άκεζεο
εθθαζάξηζεο ησλ δειώζεσλ, η σποβολή ηων αρτικών εκπρόθεζμων δηλώζεων
γίνεηαι σποτρεωηικά με ηη τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ επικοινωνίας μέζω
διαδικηύοσ.
3. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πηζησηηθώλ θαη κεδεληθώλ εθπξόζεζκσλ δειώζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997, ε ΓΓΠ ζα απνζηείιεη ζηηο αξκόδηεο
Γ.Ο.Τ. θαηαζηάζεηο ππόρξεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηβιεζεί ην απηνηειέο
πξόζηηκν ηεο εθπξόζεζκεο ππνβνιήο.
4. Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.

Ο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ
1.ΠΙΝΑΚΔ Α΄- ΚΓ΄
2.Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο).
ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π..
4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ
5. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο (3 αληίγξαθα)
6. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία
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7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
8. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (10 αληίγξαθα)
9. Γ/λζε 12ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
α) Γξαθείν θ. Γ/ληή
β) Σκήκα Α' (10 αληίγξαθα)
γ) Σκήκα Β' (2 αληίγξαθα)
δ) Σκήκα Γ’
10. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Η/Τ (Γ30) (10 αληίγξαθα)
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