
  ΦΕΚ 185 Β΄/31.01.2014 
 

 

ΘΔΜΑ : Παξάηαζε πξνζεζκηώλ ππνβνιήο θνξνινγηθώλ δειώζεσλ θαη αλαθεθαιαησηηθώλ    

πηλάθσλ ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ, θαηαβνιήο θόξσλ, εηζθνξώλ, ηειώλ, θαζώο θαη 

παξάηαζε θαη αλαζηνιή θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ ρξεώλ, ιόγσ ηνπ ζεηζκνύ ηεο 26
εο

 

Ιαλνπαξίνπ 2014 ζην λνκό Κεθαιιελίαο.   

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 ΄Δρνληαο ππόςε: 

1.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λόκνπ 1284/82 (ΦΔΚ 114 η.Α’), όπσο ηζρύεη, κε ηηο 

νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απνθάζεηο ηνπ ηηο πξνζεζκίεο 

θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην θαη Σξίηνπο πνπ εηζπξάηηνληαη από ηηο 

Γ.Ο.Τ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

2. Σηο  δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ λ.2275/94 (ΦΔΚ 238 Α), όπσο 

ηζρύεη, κε ηηο νπνίεο ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ κε απνθάζεηο ηνπ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δύλαηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζεηζκώλ, πιεκκύξσλ ή άιισλ 

ζενκεληώλ από ηηο νπνίεο πξνθαινύληαη ζεκαληηθέο δεκηέο ζε κεγάιν αξηζκό θνξνινγνπκέλσλ λα 

αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 λ.δ. 356/74 (ΦΔΚ 90 Α – Κ.Δ.Γ.Δ.), όπσο ηζρύνπλ. 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΟΓΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Α. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ.12) 

Β. Γ/ΝΗ Φ.Π.Α (Γ.14) 

Γ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ (Γ.13) 

Γ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & Δ.Φ. 

Δ. Γ/ΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (Γ.15) 

3. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ 

Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ : ΚΑΡ. ΔΡΒΙΑ 10 

ΣΚ : 101 84 ΑΘΗΝΑ  

 

 

 

 

 

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ – Να σταλεί και με e-mail 

Αζήλα, 31 Ιαλνπαξίνπ 2014 

ΠΟΛ : 1037 

ΠΡΟ : Ωο Π.Γ. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΗ-ΣΜΑ



4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18, 53, 54, 55,57, 58 θαη 59 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α-

Κ.Φ.Γ.), όπσο ηζρύνπλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο  γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 36, ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ. 

6. Σηο ΑΤΟ ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΔΚ 44Β΄/23.1.2012), ΠΟΛ 1045/2012 (ΦΔΚ 565Β΄ 

/2.3.2012) ΚΑΙ ΠΟΛ 1127/2009 (ΦΔΚ 2180 Β΄/2.10.09), όπσο ηζρύνπλ.  

7. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 54, 59, 60 θαη ηεο πεξίπησζεο β΄ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 107 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ θπξώζεθε κε ην λ.2238/1994 (ΦΔΚ Α’ 

151). 

8.  Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60,62,64 θαη 72 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α΄ 167) όπσο 

ηζρύνπλ. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. ηεο 28
εο

 Ινπιίνπ 1931 (239
 
Α΄) «Πεξί Κώδηθνο ησλ λόκσλ πεξί 

ηειώλ ραξηνζήκνπ», όπσο ηζρύεη. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄).  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. (λ.4093/2012- ΦΔΚ 222 Α΄).  

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α΄) «Καζηέξσζε θνξνινγηθώλ κεραληζκώλ  

      θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

13. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992 (ΦΔΚ Α’ 34) κε ηηο  

νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε 

ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή 

θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

14. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ2013/28.1.2013 (ΦΔΚ Β’ 130) Απόθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ», όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ αξηζ. Γ6Α 1196756 

ΔΞ2013/23.12.2013 (ΦΔΚ Β΄3317) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

15. Σελ ππ’ αξηζ. ΤΠΟΙΚ 07927 ΔΞ /19.09.2012 Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 2574 Β) « Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό 

Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε». 

16. Σν γεγνλόο όηη ν πξόζθαηνο ζεηζκόο είρε σο απνηέιεζκα λα απνξξπζκηζηεί ε θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή δσή ζην λνκό Κεθαιιελίαο. 

17. Σν γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ.  

     

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΗ-ΣΜΑ



     Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

1) Παξαηείλνληαη κέρξη θαη 30.04.2014  νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ  

ζηε Γ.Ο.Τ. Αξγνζηνιίνπ θαη ζην Σεισλείν Αξγνζηνιίνπ νθεηιώλ πνπ ιήγνπλ από ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαζώο θαη ησλ νθεηιώλ ησλ θπζηθώλ θαη κε πξνζώπσλ πνπ 

έρνπλ ηελ θύξηα θαηνηθία ή ηελ θύξηα εγθαηάζηαζε (έδξα) ζην λνκό Κεθαιιελίαο. Έσο ηελ ίδηα 

εκεξνκελία θαη γηα ηηο ίδηεο νθεηιέο θαη πξόζσπα, παξαηείλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ  

δόζεσλ ξπζκίζεσλ / δηεπθνιύλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ. 

2) Αλαζηέιιεηαη κέρξη θαη 30.04.2014 ε πιεξσκή ησλ βεβαησκέλσλ θαη 

ιεμηπξνζέζκσλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνύζεο, νθεηιώλ ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ 

θαζώο θαη ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξνζέζκσλ ζηε Γ.Ο.Τ. Αξγνζηνιίνπ θαη ζην Σεισλείν 

Αξγνζηνιίνπ νθεηιώλ.   

3) Παξαηείλνληαη κέρξη θαη 30.4.2014 νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ πεξηνδηθώλ θαη 

εθθαζαξηζηηθώλ δειώζεσλ Φ.Π.Α. θαη ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ζην λνκό Κεθαιιελίαο, ησλ νπνίσλ ε 

πξνζεζκία ιήγεη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή. Η ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δειώζεσλ θαη 

αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ δύλαηαη λα γίλεη θαη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη 

σο πξνο ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα παξάγξαθν από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

4) Παξαηείλνληαη κέρξη θαη 30.04.2014 νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο όισλ ησλ θνξνινγηθώλ 

δειώζεσλ θαη θαηαβνιήο ησλ θόξσλ πνπ αθνξνύλ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ παξαπάλσ 

ππόρξεσλ. Η ππνβνιή ησλ δειώζεσλ απηώλ δύλαηαη λα γίλεηαη θαη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ζε 

έληππε κνξθή κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία. 

5) Παξαηείλνληαη κέρξη θαη 30.4.2014 νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειώζεσλ θαη θαηαβνιήο 

θόξσλ θαη ηειώλ θεθαιαίνπ, ηειώλ ραξηνζήκνπ θαη άιισλ θόξσλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, γηα ηνπο ππόρξενπο (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα), πνπ ιήγνπλ από ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

6) Παξαηείλεηαη, κέρξη θαη 30.4.2014, ε πξνζεζκία ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα δηαζηαύξσζε πιεξνθνξηώλ ηεο Α.Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ.1022/2014, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαηεξνύλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε (έδξα, ππνθαηάζηεκα) ζην Ν. Κεθαιιελίαο.  

7) Παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α΄), κέρξη θαη 30.4.2014, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνύλ 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε (έδξα, ππνθαηάζηεκα) ζην Ν. Κεθαιιελίαο. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΗ-ΣΜΑ



Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Ακριβές αντίγραυο      Ο Τυσποσργός Οικονομικών 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                          Γεώργιος Μασραγάννης 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΗ-ΣΜΑ



 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Δζληθό Σππνγξαθείν γηα Γεκνζίεπζε ζην ηεύρνο Β' 

2. Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλεία όιεο ηεο Υώξαο 

3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e – Δθαξκνγέο)  

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο.  

 

Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1) Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2) Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3) Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ 

4) Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληώλ 

5) Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ 

6) Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ- Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 

7) Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

8) Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

9) Πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε 

 

 

 

        

 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΗ-ΣΜΑ


