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-  Αρ. πρωτ.: 122396/27.11.2015 
Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγο-
ρά κατά τις εορτές των Χριστου-
γέννων και του Νέου Έτους 

- Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1147905 
ΕΞ 2015/16.11.2015 
Κατασκευή χειροτεχνημάτων. 
Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση 
βιβλίων και έκδοση στοιχείων

- ΠΟΛ.1259/30.11.2015 
Παράταση προθεσμιών υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων και κα-
ταβολής φόρων, εισφορών, τελών, 
καθώς και παράταση και αναστολή 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, 
λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 
στο Δήμο Λευκάδας και στην Π.Ε. 
Κεφαλληνίας – Ιθάκης

- ΠΟΛ.1257/30.11.2015 
Χρόνος υποβολής τροποποιητικών 
δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος, φορολογικού έτους 
2014, των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 
του Ν. 4172/2013
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Φορολογικά | Οικονομικά

 Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015/18.11.2015 
Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 

(ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με 
τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015), 
περί κατάργησης της εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμί-
σθωση ακίνητης περιουσίας και του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/09-11-2015), 

περί υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω-
σης Ακίνητης Περιουσίας και περαιτέρω, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για 
την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4337/2015 καταργήθηκε 
η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 με την οποία είχε θεσπισθεί η 
δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης 
περιουσίας.
Συνεπώς, δεν υφίσταται η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο ανείσπρακτων εισο-
δημάτων των οποίων το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε από 01/01/2015 και μετά.
Β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 4342/2015 με τις οποί-
ες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων, κατέστη υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου 
του Π.Ε.Α. στα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και στις Δηλώσεις Πληροφο-
ριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
Επομένως, από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ήτοι από 09-11-2015 και εφεξής, 
οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, εφόσον έχουν την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. 
για το ακίνητο που εκμισθώνουν, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν τον αριθμό 
πρωτοκόλλου του εν λόγω πιστοποιητικού στο αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Πλη-
ροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας κατά την υποβολή αυτής.

Ο Αν. Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΜΠΑΚΑΣ
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Κατά την περίοδο των εορτών 
των Χριστουγέννων και του 
Νέου Έτους, παρουσιάζεται 

αυξημένη ζήτηση αγαθών και υπη-
ρεσιών που εθιμικά συνδέονται με 
το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Καθήκον της πολιτείας, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λει-
τουργία της αγοράς και η προστασία 
του καταναλωτικού κοινού, είναι 
να προβαίνει σε ελέγχους αναφορι-
κά με την τήρηση του υφιστάμενου 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία της αγοράς και συγκεκρι-
μένα:

α) Του Ν.4177/2013-ΦΕΚ 173/
Α/08-08-2013 (Κανόνες ρύθμισης 
της αγοράς προϊόντων και της παρο-
χής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β) Της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 
Α2-718/28.7.2014-ΦΕΚ 2090/Β/31-
07-2014 (Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊό-
ντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κα-
νόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)

γ) Του Ν. 4264/2014-ΦΕΚ 115/
Α/15-05-2014 «Άσκηση Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων εκτός καταστήμα-
τος και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Της με αριθμ.
πρωτ.56885/10.11.2014 Απόφασης 
«Κώδικας δεοντολογίας για την 
προστασία του καταναλωτή κατά 
τις προσφορές, τις εκπτώσεις και 
τις προωθητικές ενέργειες» (ΦΕΚ 
Β΄3107».

2). Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την 
περίοδο των εορτών πρέπει να έχουν 
αυξημένη παρουσία στην αγορά 
(καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαί-
θριο εμπόριο ,κεντρικές και τοπικές 
αγορές κ.λ.π.) με την εντατικοποίη-
ση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε 
με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας 
κ.λ.π), για την αποτροπή φαινομέ-
νων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης 
των καταναλωτών και προστασίας 
του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται 
οι επιτηδευματίες ως προς:

-Την ανάρτηση πινακίδων με τις 
προβλεπόμενες ενδείξεις.
-Την επισήμανση των τροφίμων 
(προσυσκευασμένων και μη ) –εν-
δείξεις.
-Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτε-
ρου του αναγραφόμενου επί των πι-
νακίδων ή των τιμοκαταλόγων.
-Την έκδοση νομίμων παραστατι-
κών στοιχείων.
-Την ελλιπή στάθμιση.
-Κάθε άλλη παράβαση που ανα-
φέρεται στο Νόμο 4177/2013, στη 
με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 
απόφαση.

Αρ. πρωτ.: 122396/27.11.2015 
Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά τις εορτές των 

Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 
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3). Επί διαπιστωμένων παραβάσε-
ων, επιβάλλονται ποινικές κυρώ-
σεις σύμφωνα με τον Ν.4177/2013 
καθώς και διοικητικές κυρώσεις 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α2-
718/28.7.2014 απόφαση και το 
N.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και, εφόσον προβλέπεται, 
οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις 
αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

4). Ανάλογα εφαρμόζονται και 
οι διατάξεις του Ν.3959/2011 
(ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011) «Περί 
προστασίας του ελευθέρου 
ανταγωνισμού», και όπου δι-
απιστώνονται στρεβλώσεις 
στην αγορά (εναρμονισμένες 
πρακτικές, μονοπωλιακές ή 
ολιγοπωλιακές δραστηριότη-
τες, δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) 
παραπέμπονται στην αρμόδια 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.

5). Δεδομένου ότι λόγω των εορτών 
των Χριστουγέννων και Νέου Έτους, 
αναμένεται αυξημένη διακίνηση των 
καταναλωτών, μέσω επιβατικών 
πλοίων, σιδηροδρόμων, αεροδρομί-
ων και υπεραστικών λεωφορείων, 
οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποι-
ηθούν και ως προς τη διαπίστωση 
εφαρμογής του άρθρου 137 της με 
αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 από-
φασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) όπως 
ισχύει με την Υ.Α με αριθμό Αριθμ. 
78649/23.4.2015 –ΦΕΚ 1581/Β/28-
07-2015, με το οποίο ορίζονται ανώ-
τατες τιμές διάθεσης σε ορισμένα 
είδη σε χώρους που δεν λειτουργεί ο 
ανταγωνισμός.

6). Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δο-
θεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρω-
σης κρεάτων και οπωρολαχανικών 
και στη διακίνηση των προϊόντων 
αυτών προς τις περιφερειακές και 

τοπικές αγορές για την κάλυψη των 
αναγκών των καταναλωτών.

Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, απο-
τελούν τη βάση διαμόρφωσης των 
τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή 
και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να 
γίνονται με στόχο την αποφυγή πα-
ραβατικών συμπεριφορών και κάθε 
αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την 

κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και 
την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογή-
σεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και 
ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδο-
ση παραστατικών, ελληνοποιήσεις 
εισαγωγών, κ.λ.π.) προκειμένου να 
προστατευτεί ο καταναλωτής και να 
διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.

7). Επί πλέον, σας υπεν-
θυμίζουμε ότι με το Ν. 
2065/1992-ΦΕΚ113/Α/30-06-1992 
(άρθρο 47 παράγρ. 3), τα όργανα 
ελέγχου έχουν και την υποχρέωση να 
ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Οικονομικών για 
κάθε είδους φορολογική παράβαση, 
που θα διαπιστώσουν, κατά την δι-
άρκεια των ελέγχων.

8). Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγ-
χο εφαρμογής των διατάξεων του 
Ν.4177/2013 και των κατ’ εξουσιο-

δότηση τους εκδιδομένων υπουργι-
κών αποφάσεων είναι αυτές που ορί-
ζονται με το άρθρο 17 του εν λόγω 
νόμου και για τον έλεγχο εφαρμογής 
των διατάξεων του Ν.4264/2014 οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρ-
θρο 30 αυτού.

9). Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώ-
ματος, στις οποίες κοινοποιείται το 

παρόν, οφείλουν εντατι-
κοποιήσουν τους ελέγχους 
στους χώρους αρμοδιότητάς 
των (λιμάνια, πλοία κ.λ.π).

10). Σημειώνεται ότι οι αρ-
μόδιοι υπάλληλοι των ελε-
γκτικών υπηρεσιών του άρ-
θρου 17 του Ν. 4177/2013, 
πέραν των καθηκόντων του 
ειδικού ανακριτικού υπαλ-
λήλου, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, ασκούν ανά-

λογα και τις εξουσίες και τις αρμο-
διότητες του φορολογικού ελεγκτή 
όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 
39 του Ν. 3959/2011-ΦΕΚ 93/Α/20-
04-2011.

11). Προκειμένου να λάβει γνώση 
η Υπηρεσία όσον αφορά την επάρ-
κεια σε τόνους προϊόντων (νωπών 
κρεάτων), καθώς και τις διαμορφω-
θείσες τιμές λιανικής πώλησης αυ-
τών, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε 
κατόπιν συνεργασίας σας με τοπι-
κούς φορείς (Υπηρεσίες Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, εμπόρους, κτηνοτρόφους) μέ-
χρι 07-12-2015 τα ανωτέρω στοιχεία 
για καθένα από τα είδη: «αρνιά κα-
τσίκια, χοιρινά, γαλοπούλες».

Ο Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

Αρ. πρωτ.: 122396/27.11.2015 
Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά τις εορτές των 

Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 
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Απαντώντας στην ως άνω 
σχετική αίτησή σας, αναφο-
ρικά με το αντικείμενο του 

θέματος, σας πληροφορούμε τα ακό-
λουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες 
ισχύουν από 01.01.2014, κάθε πρό-
σωπο με εισόδημα από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα υποχρεούται να 
τηρεί βιβλία και στοιχεία που απει-
κονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της 
επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορο-
λογική νομοθεσία και τα λογιστικά 
πρότυπα που προβλέπονται στην 
Ελληνική νομοθεσία. Ισχύουσα φο-
ρολογική νομοθεσία, για την εφαρ-
μογή των διατάξεων αυτών, από 
01.01.2015, αποτελούν οι διατάξεις 
του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογι-
στικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις».

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της περίπτωσης β' της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 
4308/2014, όπως αυτές ερμηνεύτη-
καν με την παράγραφο 39.1.4 της 
εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014 
και ισχύουν από 01.01.2015, δεν 
έχουν υποχρέωση εφαρμογής του 
νόμου αυτού και ως εκ τούτου δεν 
τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν 
στοιχεία, τα φυσικά πρόσωπα τα 
οποία, ευκαιριακά και ως παρεπό-
μενη απασχόληση, πωλούν προϊό-
ντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον 
το εισόδημα που αποκτούν από τις 
συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 
10.000 ευρώ ετησίως.
Με την παράγραφο 39.1.5 
της ερμηνευτικής εγκυκλίου 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 διευκρινίζε-
ται ότι, ως ευκαιριακή παρεπόμενη 
δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται η 

δραστηριότητα που δεν ασκείται 
κατά σύστημα και αποδεικνύεται 
από τα πραγματικά περιστατικά. Τέ-
τοια πραγματικά περιστατικά απο-
τελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της 
άσκησης της δραστηριότητας αυτής, 
η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής 
εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου 
εξοπλισμού και μηχανικών μέσων 
για την παροχή των υπηρεσιών αυ-
τών ή την παραγωγή των αγαθών ή 
απόκτηση αγαθών με σκοπό τη με-
ταπώληση, και γενικότερα το εάν η 
παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των 
αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της 
οργανωμένης επιχείρησης.

3. Επίσης, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 39.1.8 της ως άνω αναφερό-
μενης εγκυκλίου, η οντότητα προς 
την οποία παρέχεται υπηρεσία ή 
πωλούνται αγαθά από φυσικά πρό-
σωπα, τα οποία ευκαιριακά και ως 
παρεπόμενη απασχόληση πωλούν 
προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες και 
οι συναλλαγές αυτές στο σύνολο 
τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 
10.000 ευρώ ετησίως, οφείλει να εκ-
δίδει το προβλεπόμενο παραστατικό, 
ώστε να διασφαλίζεται η υποβολή 
των εισοδημάτων αυτών σε φορολο-
γία.
Συνεπώς, εφόσον φυσικό πρόσωπο 

κατασκευάζει χειροτεχνήματα ευ-
καιριακά και ως παρεπόμενη δρα-
στηριότητα, για την κατασκευή των 
οποίων δεν απαιτείται ιδιαίτερος 
εξοπλισμός, ούτε ιδιαίτερη επαγγελ-
ματική εγκατάσταση, η δε διάθεση 
αυτών γίνεται μόνο σε οντότητες 
που υπάγονται στις διατάξεις του 
4308/2014, και τέλος οι συναλλα-
γές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό 
των 10.000 ευρώ ετησίως, το υπό-
ψη φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεού-
ται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση 
στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, 
η οντότητα- αγοραστής των χειρο-
τεχνημάτων, οφείλει να εκδώσει το 
προβλεπόμενο παραστατικό προς 
τεκμηρίωση της συναλλαγής (εν-
δεικτικά «τίτλος κτήσης», απόδειξη 
δαπάνης), κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 10 του άρθρου 8 του ν. 
4308/2014.
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε κάθε 
περίπτωση τα προαναφερόμενα 
άπτονται διερεύνησης των πραγ-
ματικών περιστατικών και εν τέλει 
κρίνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα.

Η ΠΡ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ

 Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1147905 ΕΞ 2015/16.11.2015 

Κατασκευή χειροτεχνημάτων. Υποχρεώσεις ως προς την 
τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων 
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Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 
2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α΄) με τις οποί-
ες παρέχεται εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Οικονομικών να παρατεί-
νει με απόφαση, τις προθεσμίες που 
ορίζονται από τις κείμενες φορολο-
γικές διατάξεις για υποβολή φορο-
λογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α΄), όπως 
ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται 
ο Υπουργός Οικονομικών να παρα-
τείνει με αποφάσεις του τις προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους 
που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 
(ΦΕΚ 238/Α΄), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με 
αποφάσεις του που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεο-
μηνιών από τις οποίες προκαλούνται 
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων να αναστέλλει την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν.δ. 
356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170/Α΄−Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύ-
ουν.
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατά-
ξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών και 
Κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποί-

ος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Α.ν. 1521/1950 
(ΦΕΚ 245/Α΄), ο οποίος κυρώθηκε 
με το Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 
62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως 
ισχύουν (ΦΕΚ 167/Α΄).

9. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 
(ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο-
μικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

10. Την με αρ. πρωτ. 7990/17.11.2015 
απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
770Ι465ΦΘΕ−ΧΤΛ) με την οποία 
κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο 
Δήμος Λευκάδας της Π.Ε. Λευκά-
δας.

11. Τις με αριθμ. πρωτ. 456/27.1.2014 
και 8010/18.11.2015 αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας, με τις οποίες η Π.Ε. Κε-
φαλληνίας − Ιθάκης τελεί σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας λόγω του σεισμού της 
17.11.2015.

12. Το γεγονός ότι ο πρόσφατος σει-
σμός είχε ως αποτέλεσμα να απορ-
ρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομι-
κή ζωή στο Δήμο Λευκάδας και στην 
Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση 
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 
29/2/2016 οι προθεσμίες υποβολής 
δηλώσεων και καταβολής παρα-
κρατούμενων φόρων εισοδήματος, 
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, 
γονικών παροχών και μεταβίβασης 
ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και 
άλλων φόρων, τελών και εισφορών 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των 
φυσικών προσώπων και των νομι-
κών προσώπων και οντοτήτων, που 
έχουν την κύρια κατοικία ή την κύ-
ρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο 
Λευκάδας και την Π.Ε. Κεφαλλη-
νίας – Ιθάκης και λήγουν ή έληξαν 
από τις 17/11/2015 και μέχρι την 
29/2/2016.

2. Παρατείνονται μέχρι και την 
29/2/2016 οι προθεσμίες καταβολής 
των βεβαιωμένων οφειλών των ανω-
τέρω προσώπων και οντοτήτων, που 
λήγουν ή έληξαν από τις 17/11/2015 
και μέχρι τις 29/2/2016. Έως την ίδια 
ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές 
και πρόσωπα, παρατείνονται και οι 
προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμημα-
τικής καταβολής βεβαιωμένων οφει-
λών.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 
29/2/2016 η πληρωμή των βεβαι-
ωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι 
την ημερομηνία έκδοσης της παρού-
σης, οφειλών των ανωτέρω προσώ-
πων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 ΠΟΛ.1259/30.11.2015 
Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής 
φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Λευκάδας 
και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης 
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Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Π.δ. 185/2009 (Α΄213)  περί 
ανασύστασης του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 
116) περί «Διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ14/3.10.2015 (Β΄ 
2144) απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Τρύφωνα Αλεξιάδη».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 
45 και 68 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 
167), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 18 
και 19 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), 

όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Α΄ 
34) με τις οποίες παρέχεται εξουσι-
οδότηση στον Υπουργό Οικονομι-
κών να παρατείνει με απόφαση, τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τις 
κείμενες φορολογικές διατάξεις για 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις.

7. Το γεγονός εμφανίσεως απρόβλε-
πτων τεχνικών δυσκολιών για την 
έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής 
τροποποιητικών δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήματος. 

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των 
υπόχρεων σε υποβολή της τροποποι-
ητικής δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ει-
δικού δικτύου TAXISNET.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση 
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος, φορολογικού 
έτους 2014, των νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων του άρθρου 
45 του Ν. 4172/2013, υποβάλλο-
νται εμπρόθεσμα μέχρι την Πέμπτη 
10-12-2015, χωρίς την επιβολή των 
κυρώσεων του άρθρου 54 του Ν. 
4174/2013 και χωρίς τον υπολογι-
σμό τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 
του άρθρου 53, του ιδίου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΠΟΛ.1257/30.11.2015 
Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 
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