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ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.09.2012) κοινή

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία
ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

2.

Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151/16.09.1994).

3.

Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249

Α'/17.11.1999) σύμφωνα με τις οποίες,.... «Με αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι
δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά
παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

4.

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.
5. Το γεγονός ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
επιτυγχάνεται η άμεση εκκαθάρισή τους.

6.

Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66

Α’/31.03.2011), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών
να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
7.

Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1094/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1072/30-04-2013) που

αφορά την παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών

στις ηλεκτρονικές

υπηρεσίες.

8.

Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή μας, σχετικά με την

υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.

9.

Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1008/2011 (ΦΕΚ Β΄136/09-02-2011), που

αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων
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επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των
δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό.
10.

Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των
υπόχρεων της παραγράφου 1 του

άρθρου 61

του ΚΦΕ υποβάλλονται

υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με
τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή φοροτεχνικό

με

τους

προσωπικούς

του

κωδικούς

πρόσβασης,

η

οποία

εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1,Ε2 (όπως έχουν
ενημερωθεί από τα αρχεία της ΓΓΠΣ) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι
εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή
απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του

Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του

φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή.
3. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου
της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω
αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από
την ΓΓΠΣ ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της
δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές
μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
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σε έντυπη

5.

Οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των

υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ μέχρι και την 30η
Αυγούστου 2013 και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση .

6.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών

προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αντιθέτως οι
συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται χειρόγραφα στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

7.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Υφυπουργός

Η προίστ. της Γραμματείας
Γ. Μαυραγάνης
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 Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών
5. Γραφείο κ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντή Φορολογίας(3 αντίγραφα)
6. Όλες τις Δ/νσεις Φορολογίας - Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία
7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)
9. Δ/νση 12η Φορολογίας Εισοδήματος
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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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