
Αριθμ. ΠΟΛ. 1169  

ΦΕΚ Β 1780/30-6-2014 

Παράηαζη προθεζμίας σποβολής δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος θσζικών 

προζώπων οικονομικού έηοσς 2014.  

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξ. Δ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 

4093/2012 πεξί ζύζηαζεο ζέζεο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ Α΄ 222) 

όπσο ηζρύεη.  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 20/25−6−2014 (Τ.Ο.Γ.Γ. 360) Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη Γηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ»  

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ2013/ 28.1.2013 (ΦΔΚ Β΄ 130 θαη 372) 

απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί 

«Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζ. Γ6Α 1196756 ΔΞ 2013/23.12.2013 (ΦΔΚ 3317 Β΄) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/ 1992 (ΦΔΚ 34Α΄) κε ηηο νπνίεο 

παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε 

απόθαζε, ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα 

ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α΄) πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α΄), πεξί θαζνξηζκνύ θαη 

αλαθαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ. 

  

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18, 37, 41, 53, 54, 55, 57, 58, θαη 66 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 

170 Α΄).  

7. 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. 



8. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 

επηηπγράλεηαη ε άκεζε εθθαζάξηζή ηνπο.  

9. Σελ ππ’ αξηζ. 1011563/264/Α0012/5.2.2003 δηαηαγή καο, ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή 

δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ κέζσ ινγηζηώλ.  

10. Σελ ππνπξγηθή απόθαζε ΠΟΛ. 1008/2011 (ΦΔΚ Β΄ 136/ 09−02−2011), πνπ αθνξά 

ηνλ θαζνξηζκό νξίσλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ, 

πάλσ από ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ δειώζεσλ από ινγηζηή 

θνξνηερληθό.  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 62 

λ.2238/1994, ΦΔΚ 151 Α΄.  

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151 Α΄), όπσο ηζρύεη ύζηεξα από 

ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4110/2013 (ΦΔΚ 17 Α΄).  

13. Όηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994 ηζρύνπλ γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη γηα 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη έσο θαη ηηο 31.12.2013 θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 1 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.2238/1994, πνπ εμνπζηνδνηνύζαλ ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 

γηα έθδνζε απόθαζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηύπν θαη πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία θ.ιπ., έπαςαλ λα ηζρύνπλ κεηά ηελ 

31.12.2013.  

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

Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.  

15. Σελ Α.Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ. 1146/19.5.2014 (ΦΔΚ Β 1369/2014), απνθαζίδνπκε:  

Άρθρο 1  

Υποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος θσζικών προζώπων  

1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2014, ησλ ππόρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151 

Α΄), πνπ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο 

κέζσ δηαδηθηύνπ θαη ιήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014, παραηείνεηαι έως και ηις 14 Ιοσλίοσ 

2014.  

Οη ίδηεο εκεξνκελίεο ηζρύνπλ θαη γηα ηηο δειώζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ρεηξόγξαθα ζηηο 

Γ.Ο.Τ.. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ζα ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ έσο θαη ηηο 14 Ινπιίνπ 2014, εθόζνλ νη αξρηθέο ηνπο 

δειώζεηο έρνπλ ππνβιεζεί θαη εθθαζαξηζηεί ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ. ε θάζε 

άιιε πεξίπησζε ζα ππνβάιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ..  

Άρθρο 2  



Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Αζήλα, 30 Ινπλίνπ 2014  

Η Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 


