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1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
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Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Ταχ. Δ/νση

:Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και
απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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
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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 /18.02.2011 ( ΦΕΚ Β΄ 339/02.03.2011), περί

υποβολής της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του
φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.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.δ.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 Δ.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 των επιχειρήσεων.
10.

Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο .ΠΟΛ.1033 /18.02.2011 ως
εξής:
«1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου
μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά , υποβάλλονται και ο φόρος
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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 /18.02.2011 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 Δ.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
Ακριβές Αντίγραφο
Η προϊστ. της Γραμματείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1.ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄- ΚΓ΄
2.Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών
5. Όλες τις Δ/νσεις Φορολογίας - Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία
6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
7. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)
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8. Δ/νση 12η Φορολογίας Εισοδήματος
α) Γραφείο κ. Δ/ντή
β) Τμήμα Α' (20 αντίγραφα)
γ) Τμήμα Β' (7 αντίγραφα)
δ) Τμήμα Γ’ (5 αντίγραφα)
10. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) (20 αντίγραφα)
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