
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. ΠΟΛ.:1096 
Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμ-

ματέα Δημοσίων Εσόδων -ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύ-

πος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού 

έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαι-

ολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με 

αυτή» (Β΄ 926). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) περί 

οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1/20.1.2016 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18/20.1.2016 του «Τεύχους 
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φο-
ρέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» 
για την επιλογή και διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 
28.01.2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 16,17,18,19,20,15,29,
30,31,32,33,34,39,40 και 43,67,69 και 70 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 167).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5,6,10,11, 18, 19, 32, 37, 
και 41 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 3 «Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή 
φόρου» της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ. - 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των 
δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.», 
προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 

«4. Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται 
από δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κατά περί-
πτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους (σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή 
μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό ή τροποποιητι-
κές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται 
από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών 
ή συντάξεων προηγουμένων ετών), γίνεται εφάπαξ, μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του φορολογικού έτους.

5. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από 
δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η 
Αυγούστου 2016 (φυσικών προσώπων που συμμετέχουν 
σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία), ορίζεται να πραγματοποιηθεί, σε 
δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώ-
τη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και η 
δεύτερη μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016.»

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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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