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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δη−
λώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοι−
νοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφο−
ρών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή
καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σει−
σμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλ−
ληνίας. ....................................................................................................
1
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο−
φοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιου−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθ. ΠΟΛ: 1037
(1)
Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώ−
σεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτι−
κών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τε−
λών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής
βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26ης Ια−
νουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ
114 τ.Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από
τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ−
θρου ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α), όπως ισχύει, με τις οποίες
ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημο−
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων
θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλ−
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90
Α – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 53, 54, 55, 57, 58 και
59 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α−Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
9 του άρθρου 36, των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου
38 του Κώδικα ΦΠΑ.
6. Τις ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012), ΠΟΛ
1045/2012 (ΦΕΚ 565Β΄/2.3.2012) και ΠΟΛ 1127/2009 (ΦΕΚ
2180 Β΄/2.10.09), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 12,54,59,60 και της πε−
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το
ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 60,62,64 και 72 του
ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (239Α΄)
«Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου»,
όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ
58 Α΄)
11. Τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄).
12. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθι−
έρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».
13. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ A’ 34) με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατεί−
νει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις
κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολο−
γικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
14. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013
(ΦΕΚ Β’ 130) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των στον Γενικό Γραμματεία της Γενικής Γραμματεί−
ας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1196756
ΕΞ2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3317) Απόφαση του Υπουργού
και του Υφυπουργού Οικονομικών.
15. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ /19.09.2012 Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 2574 Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
16. Τo γεγονός ότι ο πρόσφατος σεισμός είχε ως απο−
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στο νομό Κεφαλληνίας.

2654

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1) Παρατείνονται μέχρι και 30.04.2014 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου
και στο Τελωνείο Αργοστολίου οφειλών που λήγουν
από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης
καθώς και των οφειλών των φυσικών και μη προσώπων
που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στο νομό Κεφαλληνίας. Έως την ίδια ημερομηνία
και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται
και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.
2) Αναστέλλεται μέχρι και 30.04.2014 η πληρωμή των
βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων
καθώς και των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων στη Δ.Ο.Υ.
Αργοστολίου και στο Τελωνείο Αργοστολίου οφειλών.
3) Παρατείνονται μέχρι και 30.4.2014 οι προθεσμίες
υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσε−
ων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των υπο−
κειμένων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας στο νομό Κεφαλληνίας, των οποίων η
προθεσμία λήγει μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η υποβολή
των ανωτέρω δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων
δύναται να γίνει και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η παρούσα
απόφαση ισχύει ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα
παράγραφο από την ημερομηνία υπογραφής της.
4) Παρατείνονται μέχρι και 30.04.2014 οι προθεσμίες
υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων και κατα−
βολής των φόρων που αφορούν τη φορολογία εισοδή−
ματος των παραπάνω υπόχρεων. Η υποβολή των δηλώ−
σεων αυτών δύναται να γίνεται και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
σε έντυπη μορφή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
5) Παρατείνονται μέχρι και 30.4.2014 οι προθεσμίες
υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και τελών
κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τε−
λών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, για
τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που
λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης.
6) Παρατείνεται, μέχρι και 30.4.2014, η προθεσμία υπο−
βολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για δια−
σταύρωση πληροφοριών της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014,
για τις επιχειρήσεις που διατηρούν επαγγελματική εγκα−
τάσταση (έδρα, υποκατάστημα) στο Ν. Κεφαλληνίας.
7) Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώ−
σεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1809/
1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), μέχρι και 30.4.2014, για τις επιχειρή−
σεις που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα,
υποκατάστημα) στο Ν. Κεφαλληνίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθ. ΠΟΛ: 1038
(2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφο−
ριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/
2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄ − 12/11/2012).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/
2013 (ΦΕΚ 170 Α΄− 26/7/2013) περί υποχρέωσης υποβο−
λής πληροφοριακών στοιχείων από ορισμένα πρόσωπα
σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές με φορολογου−
μένους.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 28.1.2013
(ΦΕΚ Β΄ 130) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ
2013(ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να
παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται
από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Την ΠΟΛ 1013/7.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 32 Β΄) για την υποβολή
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι−
νωνίας μέσω διαδικτύου.
6. Την υποχρέωση των εκμισθωτών ακίνητης περι−
ουσίας να υποβάλλουν δήλωση των πληροφοριακών
στοιχείων των μισθώσεων που συνάπτονται από 1.1.2014
και μετά ή έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν
υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ., με τη χρήση ηλεκτρονικής με−
θόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται μέχρι 28/2/2014 η προθεσμία υποβολής
των έγγραφων αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων
που συντάχθηκαν από 1/12/2013 μέχρι και 31/12/2013, ανε−
ξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης
της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.. Μέχρι
την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται χωρίς την επιβολή
προστίμου και οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές
μισθώσεις που συντάχθηκαν πριν την 1/12/2013, ανεξάρ−
τητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της
μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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