
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1077 
Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 

1248/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών (Β’2854) βάσει του άρθρου 56 

του Ν.4389/2016 (Α’94), καθώς και του περιεχο-

μένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού 

ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του 

Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 

(180 Α’) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθε-
σίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση -Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύουν με 
τις διατάξεις του άρθρου 56 «Ρυθμίσεις επί των τυχερών 
παιγνίων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

2. Τις διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011 (Β’2854) 
απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Υπαγωγή 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών 
παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς 
της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 
του Ν. 4002/2011».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170 Α’) «Φορολογι-
κές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του 
Ν. 4270/2014 (Α΄143/26-6-2014) «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) -Δημόσιο Λογιστικό».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (98 Α’) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 
(ΦΕΚ Β’2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

8. Την ανάγκη επανακαθορισμού του περιεχομένου 
της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που 
αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημο-
σίου στα μικτά κέρδη.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται το άρθρο 3 «Υποβολή Δηλώσεων κα-
ταβολής ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσί-
ου στα μικτά κέρδη» της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011 απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων 
και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό 
καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του 
άρθρου 50 του Ν. 4002/2011», ως προς τα σημεία, όπως 
παρακάτω:

Α. Εδάφιο 1 της παραγράφου 1: «Οι εταιρείες της πα-
ρούσας απόφασης αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού 
τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή 
παικτών από την Ελλάδα».

Β. Εδάφιο 5 της παραγράφου 2: «Η υποβολή των δη-
λώσεων των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο ανωτέ-
ρω φορολογικό καθεστώς και η απόδοση των ποσών 
συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη 
γίνεται εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημε-
ρολογιακού μήνα που αφορούν».

2. Εξαιρετικά κατά την πρώτη εφαρμογή των νέων 
ρυθμίσεων, για έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από 
1-1-2016 έως και 31-3-2016 και έχουν υποβληθεί έως τις 
16-4-2016 οι σχετικές δηλώσεις από τις υπόχρεες εταιρεί-
ες, υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις απόδο-
σης για το επιπλέον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της 
συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη 
έως τις 16-6-2016. Η ίδια ημερομηνία αποτελεί και την 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μηνών Απριλίου 
και Μαΐου 2016.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για την απόδοση της συμ-

μετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τυχερά 
παίγνια, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα 
ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της 
δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Το μικτό αυτό 
κέρδος προσδιορίζεται ως το χρηματικό ποσό που απομέ-
νει, εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των 
παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά.

Τα έσοδα αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι 
(16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα 
που αφορούν.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους σε 
δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραδίδεται 
στον υπόχρεο μετά την καταβολή του οφειλομένου 
ποσού.

Για το καταβαλλόμενο ποσό εκδίδεται διπλότυπο εί-
σπραξης, τύπου Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΤΡΥΦΩΝAΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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