ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.: 1059

Ι. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
- 12ε Γ/ΝΗ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
- 13ε Γ/ΝΗ Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ
- 14ε Γ/ΝΗ Φ.Π.Α.
- 15ε Γ/ΝΗ Κ.Β..
- Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & Δ.Φ.
ΙΙ. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ
ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ
- Γ/ΝΗ Διέγρσλ

ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10
Σαρ.Κσδ.:101 84 Αζήλα
Σει.:210 3375000

ΘΕΜΑ: «Παξάηαζε πξνζεζκηώλ ππνβνιήο θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ κε θεξδνζθνπηθνύ
ραξαθηήξα πνπ ην θεληξηθό ηνπο θαηάζηεκα, επιήγε από ηα
επεηζόδηα, παξάλνκεο ελέξγεηεο ή εκπξεζκό ηεο 12εο θαη 13εο
Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηελ Αζήλα.»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ANAΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
(λ.2859/2000, ΦΔΚ 248 Α'), όπσο ηζρύνπλ:
α) ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4, ησλ πεξηπηώζεσλ α', β' θαη δ' ηεο
παξαγξάθνπ 5, ηεο παξαγξάθνπ 5α' ηεο παξαγξάθνπ 5β' ηεο πεξίπησζεο ε'
ηεο παξαγξάθνπ 6, ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 36,
β) ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2
θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38,
γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 59 θαη
δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64.
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2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Π.Γ. 16/1989 (ΦΔΚ 6 Α').
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄/27.11.1995)
θαη ηνπ ΠΓ 16/1989 (ΦΔΚ 6 Α΄/5.1.1989), πεξί απνδεηθηηθώλ εηζπξάμεσο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3775/2009 (Α΄ 122), ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ. 3492/2006 (Α΄210), ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2206/1994 (Α΄62), όπσο
ηζρύεη, ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3833/2010(Α΄40), όπσο ηζρύεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Σ.Υ. (Π.Γ. ηεο 28εο Ινπιίνπ 1931 – ΦΔΚ 239/Α΄ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΓΣΔΦΒ
1087166 ΔΞ2010 (Β΄ 1089) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζρεηηθά
κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απόδνζεο ηνπ
εηδηθνύ θόξνπ πνιπηειείαο ζηηο Γ.Ο.Τ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΑΤΟ ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΔΚ 44Β΄/23.1.2012) «Υξόλνο
θαη ηξόπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ».
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο 1091535/7452/1652/Γ0014/ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 (ΦΔΚ
2180 Β΄) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ.
7. Σηο
δηαηάμεηο
ηνπ
Καλνληζκνύ
2010/904/ΔΔ/7.10.2010/EE
L
268/12.10.2010 γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
απάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, όπσο ηζρύνπλ.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 54, ησλ παξαγξάθσλ 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 59, ησλ παξαγξάθσλ
1,2,3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 60, ησλ άξζξσλ 62, 64 θαη 107 ηνπ Κ.Φ.Δ.
(λ.2238/1994 ΦΔΚ 151 Α΄), θαζώο θαη ηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθήο
αλακόξθσζεο.
9. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ π.δ. 186/1992 (ΦΔΚ
Α΄84).
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ Α΄222).
11. Σελ αλάγθε αληηκεηώπηζεο ησλ επηπηώζεσλ από ηηο πξόζθαηεο
θαηαζηξνθέο ιόγσ ησλ επεηζνδίσλ, παξάλνκσλ πξάμεσλ ή εκπξεζκώλ ζηελ
Αζήλα.
12. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
13. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992 (ΦΔΚ 34 Α΄) 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.
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14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α) πεξί
αλαζύζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
15. Σελ ππ’ αξηζ Τ 25/6.12.2011 (ΦΔΚ 2792/Β΄/8.12.11) Απόθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνύ «Καζνξηζκόο
αξκνδηνηήησλ
ησλ
Αλαπιεξσηώλ
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ».
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
1. Παξαηείλνπκε κέρξη θαη 30 Απριλίοσ 2012 ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο
όισλ ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, πηλάθσλ, θαη θαηαβνιήο θαζώο θαη ησλ
θαηαζηάζεσλ ή δειώζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) θαη ηνπ λ. 1809/1988 θαη ησλ
απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδόηεζε δηαηάμεσλ ησλ
λνκνζεηεκάησλ απηώλ, πνπ θαλνληθά έιεμαλ ή ζα ιήμνπλ από 12
Φεβξνπαξίνπ 2012 κέρξη θαη 29 Απξηιίνπ 2012, γηα ππνθεηκέλνπο ησλ νπνίσλ
ην θεληξηθό ηνπο θαηάζηεκα επιήγε από ηα πξόζθαηα επεηζόδηα, παξάλνκεο
ελέξγεηεο ή εκπξεζκό ηεο 12εο θαη 13εο Φεβξνπαξίνπ 2012, ζηελ Αζήλα.
2. Η ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δειώζεσλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά ζηελ
αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ζε έληππε κνξθή.
3. Οη παξαπάλσ παξαηάζεηο ηζρύνπλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη καδί κε
ηε δήισζε ζα ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο κε ηελ νπνία
ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαζηξνθή κεξηθή ή νιηθή ηνπ θεληξηθνύ ηνπο
θαηαζηήκαηνο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιόγσ ησλ επεηζνδίσλ,
θαζώο θαη ε αηηία απηήο (ππξθαγηά θιπ.).
4. Η απόθαζε απηή ηζρύεη από 24 Φεβξνπαξίνπ 2012.
5. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο Αναπληρωτής Τποσργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμοσ
Ακριβές αντίγραυο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
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