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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ 1048 (1)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο−

δήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων 
της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φο−
ρολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογη−
τικών που υποβάλλονται με αυτή.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 

107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε 
με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994.
γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 

του ν. 2238/1994.
δ. Τις διατάξεις της αριθ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792/

8−12−2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

ε. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 2012 ο τύπος 
και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήμα−
τος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ−01012), το οποίο επι−
συνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε τρία (3) 
αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής 
δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών − 
γαιών, Ε2.

β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κ.τλ. και του 
φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση.

γ. Βεβαίωση της αλλοδαπής τράπεζας για το ποσό 
των τόκων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή και δεν 
έχουν εισαχθεί.

δ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ», εφόσον συντρέχει περίπτωση.

ε. Αναλυτική κατάσταση με τα ενοίκια που κατέβαλαν 
στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το ονο−
ματεπώνυμο του εκμισθωτή και τη διεύθυνση κατοικίας 
αυτού.

στ. Αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, 
συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση 
των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που εκπίπτουν 
με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της πε−
ρίπτωσης α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 105 του 
Κ.Φ.Ε, για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση 
χωρίς τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και 
δικτυακών υποδομών.

3. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
(Φ−01012) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνί−
ας μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για το οικονομικό 
έτος 2012. Τα έντυπα Ε2 και Ε3 (εφόσον συντρέχει περί−
πτωση για το δεύτερο) συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
ενώ τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσας δεν συνυποβάλλονται, 
αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Φ.122.1/53/21724/Β2 (2)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/311/125673α/Β2 
(ΦΕΚ 2503/4−11−2011, τ. Β΄) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ’Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης δ) Της παραγράφου 22 του άρθρου 

80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτή προστέθηκε με 
την περίπτωση δ) Του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 
228).

β) Του πρώτου εδαφ. της παρ. 4 του άρθρου 4 της 
υπ’ αριθμ. Φ.122.1/311/125673α/Β2 (ΦΕΚ 2503/4−11−2011, τ. 
Β΄) υπουργικής απόφασης.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Του εδαφ. β΄ της παρ. 1 του αρθ. 1 της υπ’ αριθμ. Υ18 
απόφασης (ΦΕΚ 2748/2−12−2011, τ. Β΄), περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρώτο εδαφ. της παρ. 4 του άρθρου 
4 της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/311/125673α/Β2/4−11−2011 ως εξής: 
«Αν η ψηφοφορία δεν πραγματοποιήθηκε για οποιον−
δήποτε λόγο σε κάποιο ή όλα τα εκλογικά τμήματα, 
επαναλαμβάνεται στα τμήματα αυτά σε νέα ημερομηνία 
που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 
(30) ημέρες από την ημερομηνία της μη διεξαχθείσας 
ψηφοφορίας».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 3165/Π.Ε./Α321 (3)
Έγκριση διαδικασίας και προϋποθέσεις αποχαρακτηρι−

σμού κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 
7ης Σεπτεμβρίου 1999 με άδειες επισκευής πού εκ−
δόθηκαν από τις αρμόδιες πολεοδομίες. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.7.78 πράξεως Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορ. Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συνα−

φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Νόμο 867/79 (Φ.Ε.Κ. 
24/Α΄/07.02.79) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 49 του Ν. 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. 295/Α΄/ 
30.12.99).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.81) 
«περί κυρώσεως της από 26.03.81 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθ−
μίσεως ετέρων συναφών θεμάτων».

3. Τις υπ’ αριθμ. οικ/3828/ΤΣΕΠ31.1/08.11.95 (Φ.Ε.Κ. 954/
Β/20.11.95) και ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.09.2002 (Φ.Ε.Κ. 1283/
Β/02.10.02) αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σχε−
τικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.

4. Την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. οικ/4767/Α312/21.09.2005 
(Φ.Ε.Κ. 1403/Β/11.10.05) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
και την υπ’ αριθμ. οικ/7235/Α311/16.9.2008 (Φ.Ε.Κ. 1997/
Β/26.09.2008) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχε−
τικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.

5. Τις οικ/3751/ΤΠ31/10.09.99 (ΦΕΚ 1712/Β΄/10.9.99), 
οικ/3992/ΤΠ31/17.09.99 (ΦΕΚ 1769/Β΄/20.9.99), οικ/4194/
ΤΠ31/24.09.99 (ΦΕΚ 1787/Β΄/27.9.99), οικ/6181/ΤΠ31/04.11.99 
(ΦΕΚ 1993/Β΄/10.11.99), οικ/6786/ΤΠ31/16.11.99 (ΦΕΚ 
2038/Β΄/19.11.99) και οικ/1514/ΤΠ31/15.02.2000 (ΦΕΚ 167/
Β΄/17.2.2000) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνική Οι−
κονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ. για την οριοθέτηση περιοχής για την αποκατάσταση 
των ζημιών από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε 
περιοχές των Νομών Αττικής και Βοιωτίας.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/3673/Α321/09.05.02 (ΦΕΚ 
626/Β΄/21.5.02) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωρο−
ταξίας και Δημ. Έργων για την παράταση προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων.

7. Τις οικ/5140/ΤΠ32/15.10.99 (ΦΕΚ 1900/Β΄/19.10.99), 
5932/ΤΠ32/06.12.99 (ΦΕΚ 2175/Β΄/17.12.99), οικ/2183/
ΤΠ32/ 28.2.2000 (ΦΕΚ 313/Β΄/10.3.2000) και οικ/10844/
ΤΠ32/08.11.2000 (ΦΕΚ 1458/Β΄/30.11.2000)Κοινές Απο−
φάσεις του Υπουργού Εθν. Οικονομίας και των Υφυ−
πουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή 
πιστωτικών διευκολύνσεων στους σεισμόπληκτους του 
Ν. Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σε−
πτεμβρίου 1999.

8. Την απόφαση οικ/5172/ΑΖ 5β/18.10.99 (ΦΕΚ 1900/
Β΄/19.10.99) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον καθο−
ρισμό ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύ−
νταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που 
έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμ−
βρίου 1999 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών 
αδειών επισκευής/ενίσχυσης.

9. Τις οικ/6940/19.11.99 (ΦΕΚ 2137/Β΄/19.11.99), οικ/710/
ΤΠ32/24.01.2000 (ΦΕΚ 313/Β΄/10.3.2000), οικ/2433/ΤΠ35/ 
6.3.2000 (ΦΕΚ 313/Β΄/10.3.2000) και οικ/3587/ΤΠ 31.2/ 
3.4.2000 (ΦΕΚ 460/Β΄/5.4.2000) αποφάσεις του Υφυπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών 
αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές 
από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε περιοχές 
του Ν. Αττικής.

10. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

11. Την Κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/
Β΄/30.11.90) του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο−
γραφών».
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12. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 
247/Α΄/27.11.95) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

13. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/11689/ΤΠ 31.2/04.12.00 (ΦΕΚ 
1496/Β΄/7.12.2000) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που 
αφορά στις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε−
γαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και 
αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό 
της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

14. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/2855/Α 345/09.04.02 (ΦΕΚ 
467/Β΄/15.4.02) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που 
αφορά στη συμπλήρωση και τροποποίηση της Υ.Α.Σ. 
οικ/11689/ΤΠ 31.2/4.12.00 (ΦΕΚ 1496/Β΄/7.12.2000) απόφα−
σης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

15. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ.: οικ. 8285/14−12−99 ΕΓΚΥΚΛΙΟ και 
την συμπληρωματική αυτής υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ.: οικ./1932/
23−02−2000 ΕΓΚΥΚΛΙΟ σχετικά με την απλούστευση των 
διαδικασιών και την υποβολή των απαραίτητων δικαιο−
λογητικών για τον αποχαρακτηρισμό των κτιρίων.

16. Το υπ’ αριθμ. 11041/AZ53/06−12−2000 έγγραφο της 
Υ.Α.Σ. με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός κτιρίων με βλάβες 
γενικού χαρακτήρα».

17. Τα Π.Δ. 110/11.11.11 (Φ.Ε.Κ. 243/Α΄/11.11.11 για το διο−
ρισμό των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

18. Την υπ’ αριθμ. 8172/5795/06.12.11 (Φ.Ε.Κ. 2795/Β΄/ 
09.12.11) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη,

και επειδή
1. Από τα αρχεία της Υπηρεσίας και από αιτήσεις 

ενδιαφερομένων ιδιοκτητών προκύπτει ότι πολλά κτί−
ρια που είχαν κριθεί επισκευάσιμα από τον σεισμό της 
07−09−1999 στους Νομούς Αττικής Βοιωτίας και Ευβοίας 
δεν είχαν ενταχθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα αποκα−
τάστασης σεισμοπλήκτων.

2. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω κτιρίων αποτάθηκαν στα 
αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία προκειμένου να εκδο−
θούν οικοδομικές άδειες με σκοπό την αποκατάσταση−
ενίσχυση αυτών.

3. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι ιδιοκτήτες αποκατέστη−
σαν και ενίσχυσαν τα κτίσματά τους κατόπιν οικοδομι−
κών αδειών που εξεδόθησαν από τα αρμόδια Πολεοδο−
μικά Γραφεία και με την επίβλεψη ιδιώτη μηχανικού.

4. Τα πιο πάνω αναφερόμενα κτίσματα εμφανίζονται 
ως «κίτρινα» στις ειδικές καταστάσεις που τηρούνται 
στην Υ.Α.Σ., αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε διαδικασία αποχαρακτηρισμού κτισμά−
των τα οποία είχαν κριθεί επισκευάσιμα από τον σεισμό 
της 07−09−1999 στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας και 
Ευβοίας και τα οποία δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
αποκατάστασης περί σεισμοπλήκτων της Υ.Α.Σ. αλλά 
η αποκατάστασή τους έγινε βάσει οικοδομικής αδεί−
ας του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου και με την 
επίβλεψη ιδιώτη Μηχανικού και την σύμφωνη γνώμη 
του ιδιοκτήτη και εξακολουθούν να εμφανίζονται ως 
«κίτρινα» στις ειδικές καταστάσεις που τηρούνται στην 
Υ.Α.Σ., ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλλει 
αίτηση, για ένταξη του κτίσματός του στην διαδικασία 
αποχαρακτηρισμού, στον αρμόδιο Τ.Α.Σ. με τα παρα−
κάτω δικαιολογητικά:

i. Θεωρημένα στοιχεία του εγκεκριμένου από το αρ−
μόδιο πολεοδομικό γραφείο φακέλου επισκευής και 
συγκεκριμένα:

• Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδει−
ας,

• τεύχος στατικών υπολογισμών,
• μία σειρά εγκεκριμένων σχεδίων (αρχιτεκτονικών 

και ξυλοτύπων),
• αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης του ιδιώτη μη−

χανικού,
• δήλωση ανάθεσης−ανάληψης μελέτης – επίβλεψης. 
ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ιδιώ−

της μηχανικός θα δηλώνει ότι η επισκευή έγινε σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη οικοδομική άδεια και εφαρμόστηκαν 
πλήρως τα προβλεπόμενα από τη σχετική μελέτη.

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των ιδιοκτητών 
στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν λάβει γνώση για 
τον τρόπο και την διαδικασία επισκευής του κτιρίου και 
το βαθμό ενίσχυσής του και συμφωνούν με αυτά. 

2. Εγκρίνουμε τυποποιημένο έγγραφο «Βεβαίωση Τα−
κτοποίησης» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης.

Ο αρμόδιος Τ.Α.Σ. στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα 
απόφαση θα μπορεί να προβεί στην χορήγηση της τυ−
ποποιημένης Βεβαίωσης Τακτοποίησης με την οποία θα 
βεβαιώνεται ότι το εν λόγω κτίριο αποχαρακτηρίζεται 
βάσει της παρούσας απόφασης.    
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
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