
Αν ενδιαφέρεστε να  προβάλετε την 
επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο 

210 8253445
 ή 

email: pofee@otenet.gr

Αρ. πρωτ.: οικ. 29158/1202/25.6.2015 
Διευκρινίσεις επί της προβλεπόμενης από την 
παρ.2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011 ειδικής 

εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχε-
τικά με την εξαίρεση ή μη του προσωπικού που καταβάλλει την 
εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας από την παρακράτηση της ειδι-

κής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 
117/2015 γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, το περιεχόμενο της οποίας αποδεχόμαστε, από την προβλεπόμε-
νη στην παρ. 2β του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 ειδική εισφορά 1% υπέρ 
ΟΑΕΔ δεν εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλά-
δου ανεργίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του 
ν.δ. 2961/1954 (Α΄197), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 44 του ν.2084/1992 (Α΄165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 
του πρώτου ως άνω νόμου.

H εξαίρεση αυτή αναφέρεται στην παρ. 2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 
και αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανερ-
γίας που καθιερώνεται με την παράγραφο αυτή.

Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των εκκαθαριστών των υπηρεσιών σας 
καθώς και των εποπτευομένων φορέων σας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και των τραπεζών για την άμεση και πιστή 
εφαρμογή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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-  Αρ.πρωτ.: 13335/283/13.6.2014 
Aποζημίωση απολύσεως εποχι-
ακά απασχολουμένων ξενοδοχο-
ϋπαλλήλων 

- Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1087089 
ΕΞ 2015/25.6.2015 
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετι-
κά με τον προσδιορισμό του ει-
σοδήματος νομικών προσώπων 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
της περ. γ’ του άρθρου 45 του 
ν.4172/2013

- ΠΟΛ.1125/16.6.2015 
Τέλη Χαρτοσήμου κατά την 
εξόφληση των πρόσθετων φό-
ρων και προστίμων

- ΠΟΛ.1130/25.6.2015 
Παράταση προθεσμίας υποβο-
λής των δηλώσεων φορολογί-
ας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2014 φυσικών προσώπων, 
νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων των άρ-
θρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013



Aπό τις διατάξεις του άρθρου 
8 του N. 1346/1983: «τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσί-
ας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» 
(ΦEK 46/A/1983) και των παρ. 1 και 
6 του άρθρου 18 του N. 1545/1985 
«Eθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» 
(ΦEK 91/Aʹ/1985) σε συνδυασμό 
προς τις διατάξεις των Συλλογικών 
Συμβάσεων Eργασίας και Aποφά-
σεων Διαιτησίας «για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των εργαζο-
μένων στις ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις όλης της χώρας» που ρυθμί-
ζουν τα περί της επαναπροσλήψεως 
και της απολύσεως των εποχιακώς 
απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλή-
λων,(παρ. 19) συνάγεται, κατά την 
κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά 
τη νομική φύση και το χαρακτήρα 
της εργασιακής σχέσης του προσω-
πικού που απασχολείται σε εποχια-
κές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ότι 
η εργασιακή σχέση των μισθωτών 
που απασχολούνται σε εποχιακές ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις είναι, από 
τη φύση της και το περιεχόμενό της, 
ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου 
χρόνου (AΠ 671/09). Δηλαδή η ερ-
γασιακή σχέση των μισθωτών που 
προσλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω 
για να απασχοληθούν κατά το χρο-
νικό διάστημα της εποχιακής λει-
τουργίας της επιχείρησης έχει διάρ-
κεια όση η περίοδος λειτουργίας της 
επιχείρησης και επομένως λύεται με 
την πάροδο της χρονικής αυτής πε-
ριόδου, παρέχεται όμως το δικαίωμα 
στους μισθωτούς αυτούς να ζητή-
σουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμέ-
νες διατυπώσεις, την επαναπρόσλη-
ψή τους κατά τη νέα περίοδο εργα-
σίας (AΠ 946/88 -1888/88 - 1436/91 
- 1089/93-535/95 κ.ά.).

Προκύπτει επίσης από το συνδυασμό 

των ανωτέρω διατάξεων, ότι το πιο 
πάνω δικαίωμα επαναπρόσληψης 
του εργαζόμενου μπορεί να κατα-
λύσει ο εργοδότης καταγγέλλοντας 
τη σύμβαση, είτε κατά την περίοδο 
εργασίας είτε κατά τη νεκρή περίο-
δο, με τις τυπικές διατυπώσεις που 
καθιερώνει ο Ν. 2112/1920, δηλ. εγ-
γράφως και με ταυτόχρονη καταβο-
λή της νόμιμης αποζημίωσης (MΠP 
Pόδου 2261/10, AΠ 1734/95), η κα-

ταγγελία δε αυτή έχει ως συνέπεια, 
αν γίνεται κατά την περίοδο εργασί-
ας, τη λύση της εργασιακής σχέσης, 
και αν γίνεται κατά τη νεκρά περίο-
δο, την κατάλυση του δικαιώματος 
επαναπρόσληψης. Δεν επιτρέπεται 
κατά τη νεκρά περίοδο καταγγελία 
με προειδοποίηση εκτός και αν πρό-
κειται για δικαιολογημένη αιτία (Oλ. 
AΠ 14/00, AΠ 67/09, AΠ 1734/95, 
AΠ 946/88, Eφ. Δωδ. 214/06, Eφ. 
Θεσσ. 95/02 κ.ά.).

H κρατούσα άποψη δέχεται ότι ο ερ-
γοδότης που αρνείται την επαναπρό-
σληψη του υπαλλήλου, υποχρεούται 
να τον αποζημιώσει, όχι όμως και να 
του καταβάλει μισθούς υπερημερίας, 
διότι δεν υπάρχει ακόμη σε λειτουρ-
γία εργασιακή σύμβαση, προαπαι-
τούμενο της οποίας είναι η εκ νέου 
πρόσληψή του, ώστε μη αποδεχόμε-
νος ο εργοδότης την προσφερόμενη 
εργασία του να καθίσταται υπερήμε-
ρος, πράγμα που σημαίνει ότι η απο-

ζημίωση εδώ λειτουργεί ως αστική 
ποινή κατά του εργοδότη, ο οποίος 
με την καταγγελία της εργασιακής 
σύμβασης του υπαλλήλου, απέκλει-
σε το δικαίωμα επαναπρόσληψης 
(Στ. Γ. Bλαστός: Aτομ. Eργ. Δίκαιο, 
1999).

Eάν λοιπόν κατά τη νεκρά περίο-
δο καταγγελθεί από την εποχιακώς 
λειτουργούσα επιχείρηση η σύμβα-

ση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, 
ο οποίος έχει τηρήσει τις για την 
επαναπρόσληψή του κατά την επό-
μενη περίοδο απαιτούμενες διατυ-
πώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η 
από το N. 2112/1920 προβλεπόμε-
νη αποζημίωση για απροειδοποίητη 
καταγγελία της σχέσης εργασίας. 
Για τον καθορισμό του ύψους της 
αποζημίωσης αυτής λαμβάνεται 
υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα 
που απομένει μετά την αφαίρεση 
από τον ―μετά την αρχική πρό-

σληψη― συνολικό χρόνο υπηρεσίας 
του απολυόμενου, του χρόνου των 
νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια 
των οποίων η σχέση εργασίας διακο-
πτόταν και ο εργαζόμενος μπορούσε 
να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη 
(AΠ 305/11, 1085/06), ο δε υπολο-
γισμός της αποζημίωσης του απολυ-
όμενου γίνεται βάσει των αποδοχών 
της αμέσως προηγούμενης περιόδου 
απασχόλησής του (AΠ 1734/95, Eφ. 
Aθ. 5315/94).

Eάν αντιθέτως υπάρχουν οι σχετικές 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του N. 
1346/1983 «περί επαναπροσλήψε-
ως του ξενοδοχοϋπαλλήλου» και η 
επιχείρηση χωρίς να καταγγείλει τη 
σχέση εργασίας, δεν αποδέχεται την 
προσφερόμενη εργασία του μισθω-
τού, μολονότι τηρήθηκαν οι σχετι-
κές προϋποθέσεις, τότε η επιχείρηση 
καθίσταται υπερήμερος εργοδότης, 
υποχρεούμενη να καταβάλει στο μι-
σθωτό τους οφειλόμενους μισθούς 
υπερημερίας (AΠ 946/88).(παρ. 20).

 Αρ.πρωτ.: 13335/283/13.6.2014 
Aποζημίωση απολύσεως εποχιακά απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων 
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Με αφορμή ερωτήματα που 
έχουν υποβληθεί στην 
υπηρεσία μας, αναφορικά 

με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζου-
με τα ακόλουθα:

1. Με την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 
εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, μεταξύ 
άλλων, ότι κατά τον προσδιορισμό 
του εισοδήματος από ακίνητη περι-
ουσία των νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. 
γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 
και όσον αφορά στην έκπτωση των 
δαπανών, έχουν εφαρμογή οι δια-
τάξεις των περ. β' και γ' της παρ. 3 
του άρθρου 39. Δηλαδή, εκπίπτουν 
οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν 
το ακίνητο, ήτοι, οι δαπάνες επι-
σκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, 
καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές 
δαπάνες του ακινήτου, σε ποσοστό 
75% και ειδικά για το Άγιο Όρος σε 
ποσοστό 100%.

2. Στην έννοια των δαπανών που 
αφορούν το ακίνητο περιλαμβάνεται 
και ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος υπόκειται 
στον ως άνω περιορισμό ως προς την 
έκπτωσή του από το εισόδημα από 
ακίνητη περιουσία. 

3. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύ-
κλιο διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, 
ότι κατά τον προσδιορισμό του ει-
σοδήματος των πιο πάνω νομικών 
προσώπων και όσον αφορά στις 
δαπάνες που αυτά πραγματοποιούν, 
γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν 
αυτές αφορούν στην επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα ή στην επιδίωξη 
της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 
Το μέρος εκείνων των δαπανών που 
αφορούν σε επιχειρηματική δραστη-
ριότητα εκπίπτει προκειμένου για 
τον προσδιορισμό του εισοδήματος 
αυτού, με την επιφύλαξη των άρ-
θρων 22 και 23. Αντίθετα, δεν εκπί-
πτουν δαπάνες που αφορούν έσοδα 
που πραγματοποιούνται κατά την 

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκο-
πού τους, τα οποία δεν αποτελούν 
αντικείμενο φόρου. Περαιτέρω, σε 
περίπτωση που υπάρχουν δαπάνες 
που είναι κοινές, δηλαδή μπορούν να 
συμβάλλουν στη δημιουργία τόσο 
εισοδήματος υπαγόμενου σε φόρο 
όσο και εισοδήματος μη υπαγόμενου 
σε φόρο, τότε οι δαπάνες αυτές επι-
μερίζονται κατά την αναλογία των 
αντίστοιχων εσόδων.

4. Ενόψει των ανωτέρω και προς δι-
ευκρίνιση των πιο πάνω αναφερομέ-
νων, με την παρούσα παραθέτουμε 
το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει έσο-
δα από ακίνητη περιουσία 10.000 
ευρώ, έσοδα από τόκους καταθέσε-
ων 15.000 ευρώ και έσοδα πραγμα-
τοποιούμενα κατά την επιδίωξη της 
εκπλήρωσης του σκοπού του 5.000 
ευρώ (συνδρομές, εισφορές, κλπ.), 

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015/25.6.2015 
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδή-
ματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. 

γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 
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Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015/25.6.2015 
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδή-
ματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. 

γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 

τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο 
φόρου. Παράλληλα, έχει πραγματο-
ποιήσει δαπάνες ύψους 19.000 ευρώ 
μέσα στο φορολογικό έτος, εκ των 
οποίων 6.000 ευρώ αφορούν το ακί-
νητο (επισκευή, συντήρηση, ασφά-
λιστρα, αποσβέσεις, κλπ.), 10.000 
ευρώ κοινές δαπάνες (πάγιες και 
λειτουργικές π.χ. μισθοδοσία) που 
συμβάλλουν στη δημιουργία τόσο 
εισοδήματος υπαγόμενου σε φόρο 
όσο και εισοδήματος μη υπαγόμε-
νου σε φόρο και 3.000 ευρώ δαπά-
νες που πραγματοποιούνται κατά 
την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 
σκοπού του (χορήγηση υποτροφιών 
και δωρεών, κλπ.).

Με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω, 
ο προσδιορισμός του εισοδήματος 
του εν λόγω νομικού προσώπου γί-
νεται ως εξής:

Όσον αφορά στις δαπάνες που αφο-
ρούν το ακίνητο, αυτές εκπίπτουν 
σε ποσοστό 75% από το εισόδημα 
από ακίνητη περιουσία, ήτοι 4.500 
ευρώ (6.000 x 75%) (Πίνακας 2Α 
του εντύπου Ν), ενώ το υπόλοιπο 

ποσό των πιο πάνω δαπανών (1.500 
ευρώ) δεν εκπίπτει από τα λοιπά 
έσοδα από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα του νομικού προσώπου. Οι 
κοινές δαπάνες εκπίπτουν μόνο κατά 
το μέρος που αναλογούν στο εισό-
δημα που είναι υπαγόμενο σε φορο-
λογία, ήτοι 8.333,33 ευρώ (10.000 
x 25.000/30.000). Περαιτέρω, από 
τις εκπιπτόμενες αυτές δαπάνες, 
ποσό 3.333,33 ευρώ (8.333,33 x 
10.000/25.000) αναλογεί στο εισό-
δημα από ακίνητη περιουσία (Πί-
νακας 2Α του εντύπου Ν), το οποίο 
υπόκειται στον περιορισμό του 75%, 
ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5.000 
ευρώ αφορά στο εισόδημα από επι-
χειρηματική δραστηριότητα (τόκους 
καταθέσεων) (Πίνακας 2Β του εντύ-
που Ν).

Με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω, 
το καθαρό φορολογητέο εισόδη-
μα του εν λόγω νομικού προσώπου 
προσδιορίζεται ως ακολούθως:

καθαρό εισόδημα από ακίνητη περι-
ουσία: 10.000 - [(6.000 + 3.333,33) 
x 75%] = 3.000 ευρώ και καθαρό 

εισόδημα από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα: 15.000 - 5.000 = 10.000 
ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πραγ-
ματικό (ελέγχου) ο προσδιορισμός 
των κοινών δαπανών που εκπίπτουν 
από το εισόδημα από ακίνητα, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τις διατά-
ξεις του άρθρου 39, παρ.3, και την 
ΠΟΛ.1069/23.3.2015.

5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι δα-
πάνες που πραγματοποιούνται κατά 
την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 
σκοπού του νομικού προσώπου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εκ-
πίπτουν σε καμία περίπτωση από το 
σύνολο των εσόδων του από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτη-
τα αν αυτό αποκτά έσοδα που πραγ-
ματοποιούνται κατά την επιδίωξη 
της εκπλήρωσης του σκοπού του ή 
όχι.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Με αφορμή πλήθος ερω-
τημάτων, τα οποία υπο-
βάλλονται στην υπηρεσία 

μας, αναφορικά με το θέμα, διευκρι-
νίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις, του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 19 του 
άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρ-
τοσήμου, ορίζεται ρητά, ότι κάθε 
απόδειξη που εκδίδεται από τη Φο-
ρολογική Διοίκηση και για πληρω-
μή που ενεργείται για το Δημόσιο, 
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% 
(πλέον εισφορά ΟΓΑ 20% ) εφόσον 
δεν προβλέπεται από άλλες διατά-
ξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσή-
μου μεγαλύτερο ή μικρότερο τέλος 
ή ατέλεια.

Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του δεύτερου εδαφίου της ίδιας ως 
άνω παραγράφου 19 του άρθρου 15 
του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου δεν 
υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου τα 
αποδεικτικά καταβολής φόρων γενι-
κά, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών  
και δασμών υπέρ του Δημοσίου, 
τόσο για το ποσό της κύριας οφειλής, 
όσο και για την τυχόν προσαύξηση ή 

το πρόστιμο ή τους τόκους  κ.λ.π.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό 
από τη Διοίκηση (Ν.Σ.Κ. 
Ο λ ο μ . 7 5 7 / 1 9 7 7 , Υ Π Ο Ι Κ . Τ 
219/27/ΠΟΛ.9/1978, εγκύκλιος 
9/Σ.1786/258/1982, 1003048/40/Τ. 
και Ε.Φ./ΠΟΛ.1004/7.1.1998), τα 
αποδεικτικά καταβολής προσαυξή-
σεων και προστίμων, απαλλάσσο-
νται από τα κατά τα ανωτέρω τέλη 
χαρτοσήμου μόνο εφόσον αυτά είναι 
παρακολούθημα κύριας φορολογι-
κής οφειλής.

Αντίθετα, τα αυτοτελή πρόστιμα, τα 
οποία δεν είναι παρεπόμενα κύριας 
οφειλής, φόρων, τελών, δικαιωμά-
των, εισφορών και δασμών υπέρ του 
Δημοσίου, υπόκεινται κατά την εξό-
φλησή τους σε τέλη χαρτοσήμου 2% 
(πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) σύμφωνα 
με την προαναφερθείσα διάταξη του 
άρθρου 15 παρ. 19 του Κώδικα Τε-
λών Χαρτοσήμου.

3. Με βάση τα ανωτέρω, ως προς 
τα επιβαλλόμενα πρόστιμα με τις 
διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 
του ΚΦΔ , που αφορούν αντίστοι-

χα σε επιβολή κυρώσεων για διαδι-
καστικές παραβάσεις, παραβάσεις 
φοροδιαφυγής καθώς και πρόστιμο 
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβο-
λής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφορι-
ών διευκρινίζεται ότι, οι αποδείξεις 
πληρωμής αυτών υπόκεινται σε τέ-
λος χαρτοσήμου, σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα διάταξη του πρώ-
του εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 
15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου 
καθώς δεν είναι παρεπόμενα κύριας 
οφειλής. Αντίθετα, δεν υπόκεινται σε 
τέλος χαρτοσήμου τα πρόστιμα των 
άρθρων 58 και 59 του ΚΦΔ, καθώς 
δεν έχουν αυτοτέλεια, αλλά αποτε-
λούν παρακολούθημα κύριας φορο-
λογικής οφειλής. 

Ως προς τους πρόσθετους φόρους 
και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται 
με τις διατάξεις του ν. 2523/1997, 
τυγχάνουν εφαρμογής οι οδηγίες 
που έχουν παρασχεθεί με την με 
αρ. πρωτ. 1003048/40/Τ και ΕΦ/
ΠΟΛ.1004/7.1.1998 Εγκύκλιό μας.

Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1125/16.6.2015 
Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων 

φόρων και προστίμων 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) περί 
ανασύστασης του Υπουργείου Οικο-
νομικών.
2. Τις αποφάσεις του Πρωθυπουρ-
γού Υ57/16.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 256) 
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομι-
κών Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη» και 
Υ193/12.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1148) 
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Οικονομικών Όλγα - Νά-
ντια Βαλαβάνη».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 
45, 67 και 68 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύουν και ει-
δικότερα της παρ. 7 του άρθρου 67 
και της παρ. 4 του άρθρου 68. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 
18 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), 
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 
34) με τις οποίες παρέχεται εξουσι-
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας 
και Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορί-
ζονται από τις κείμενες φορολογικές 
διατάξεις για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των 
υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δι-
κτύου TAXISnet.
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση 
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2014 των φυσι-
κών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 
4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 
27η Ιουλίου 2015.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήματος φο-
ρολογικού έτους 2014 των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, 
που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη 
δημοσίευση της παρούσας παρατεί-
νεται μέχρι την 20η Ιουλίου 2015.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

 ΠΟΛ.1130/25.6.2015 
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013 
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