
ΠΟΛ.1154/26.6.2013  
Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.  
 
ΠΟΛ 1154 
 
(ΦΕΚ Β' 1620/27-06-2013) 
 
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 34Α΄) με τις οποίες 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει 
με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις 
για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α΄ 151) που ορίζουν τις προθεσμίες 
υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
 
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. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων και φορολογουμένων για την μη 
έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης σοβαρών και ανυπέρβλητων δυσχερειών στη 
λειτουργία του ειδικού δικτύου TAXISnet, καθώς και διευκόλυνσης των 
φορολογουμένων λόγω της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στα πλαίσια 
απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών. 
 
7. 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 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση της 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013, 
παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του 
φορολογουμένου ως εξής: 
 
για το ψηφίο: 1 και 2 έως και την 22α Ιουλίου 2013, 
 



για τα ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013, 
 
για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013, 
 
για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013, 
 
για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013 και 
 
για το ψηφίο 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 


