
ΠΟΛ.1122/30.5.2013  
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των 
νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του του ν.2238/1994  
 
Αριθ. ΠΟΛ 1122 
 
(ΦΕΚ Β' 1316/30-05-2013) 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την αριθ. 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 Δ.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 
Δήλωσης 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. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος, με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 
του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151). 
 
11. Τις διατάξεις της 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ.1125/10.5.2001 (ΦΕΚ Β΄ 598) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες 
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών. 
 
12. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1098/8.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1107) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. μέχρι και την 31η Μαΐου 2013. 
 
13. Τις συνεχιζόμενες και ανυπέρβλητες δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους 
φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω 
των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis. 
 
14. 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 31 Μαΐου 2013, παρατείνεται 
μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013. 
 
2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και 
για τις εταιρείες που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε 
φυσική μορφή στην Δ.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). 
 
3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με 
την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του 
ν.2238/1994, η οποία λήγει στις 31 Μαΐου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 28η 
Ιουνίου 2013. 
 
4. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και 
για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους 
σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα 30 Μαΐου 2013 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 


