
ΠΟΛ.1101/19.3.2002 

Παράταση προθεσµιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, 
εισφορών , τελών και βεβαιωµένων χρεών για τις ∆ΟΥ στις οποίες 
διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραµένουν κλειστές από λόγους 
ανώτερης βίας. 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2002 

Αριθµ.Πρωτ.:1026510/1658/370/Α0014 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 16η Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελών και Ειδικών Φορολογιών. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φορολογίας Εισοδήµατος (∆.12). 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 13η Φορολογίας Κεφαλαίου. 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μητρώου 
 
ΠΟΛ.:1101 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσµιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων 
εισφορών, τελών και βεβαιωµένων χρεών για τις ∆.Ο.Υ. στις οποίες διακόπτεται η 
λειτουργία τους ή παραµένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.  
 
Αρ. Πρ:1026510/1658/370/Α0014  
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) µε την 
οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να παρατείνει µε 
απόφαση, τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις για 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  
 
2. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 2859/2000 όπως ισχύουν :  
 
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38.  
 
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 .  
 
 
3. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α).  
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α).  



 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ∆Ε)  
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1284/82 (ΦΕΚ 114/Α) µε την οποία 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να παρατείνει µε αποφάσεις του τις 
προθεσµίες καταβολής βεβαιωµένων χρεών προς το ∆ηµόσιο.  
 
7. Τις δυσχέρειες που δηµιουργούνται στους φορολογουµένους των ∆ΟΥ, για την 
εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: 
µεταστέγασης ∆ΟΥ, διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, απεργίας τραπεζικών και 
εφοριακών υπαλλήλων, γενικής συνέλευσης εφοριακών υπαλλήλων, ύπαρξης βλάβης 
του συστήµατος ΤΑΧIS, και γενικά µη λειτουργία των ∆.Ο.Υ. από λόγους ανώτερης 
βίας.  
 
8. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών 
1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001) για καθορισµό 
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργων Οικονοµικών.  
 
9. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού.  
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
1. Παρατείνονται οι προθεσµίες υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων 
ΦΠΑ , ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και 
δηλώσεων INTRASTAT των υποκειµένων αρµοδιότητας των ∆ΟΥ στις οποίες κάθε 
φορά διακόπτεται η λειτουργία τους λόγω :  
 
- Μεταστέγασης ∆ΟΥ,  
 
- ∆ιακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος,  
 
- Απεργίας τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων,  
 
- Γενικής συνέλευσης εφοριακών υπαλλήλων σε εργάσιµες ώρες,  
 
- Ύπαρξης βλάβης του συστήµατος ΤΑΧIS,  
 
και γενικά µη λειτουργία των ∆.Ο.Υ. από λόγους ανώτερης βίας,  
 
και ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη συµπίπτει µε την ηµέρα που 
η συγκεκριµένη ∆ΟΥ παρέµεινε κλειστή, µέχρι την εργάσιµη ηµέρα της 
επαναλειτουργίας της για το κοινό.  
 
Ακολουθούν ανά εργάσιµη ηµέρα οι λήξεις των προθεσµιών των υποκειµένων που ο 
ΑΦΜ τους τελειώνει στα επόµενα του ανωτέρω ψηφία.  
 
2. Παρατείνονται οι προθεσµίες υποβολής όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής 
φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά την ηµέρα που οι αρµόδιες για την 



υποβολή ∆ΟΥ παρέµειναν κλειστές λόγω της ίδιας ώς άνω αιτίας, µέχρι την εργάσιµη 
ηµέρα της επαναλειτουργίας τους.  
 
3. Παρατείνεται επίσης η προθεσµία καταβολής των βεβαιωµένων χρεών στις ∆ΟΥ, 
που για τον αναφερόµενο στο θέµα λόγο διακόπηκε η λειτουργία τους, κατά την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που αυτά γίνονται (κατά ΚΕ∆Ε) ληξιπρόθεσµα 
µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα της επαναλειτουργίας τους.  
 
4. Οι Προιστάµενοι των ∆.Ο.Υ. υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα την αρµόδια 
∆/νση της Κ.Υ., την Οικονοµική Επιθεώρηση και το αντίστοιχο υποσύστηµα TAXIS, 
για τις ηµεροµηνίες µετάθεσης των προθεσµιών, που προκαλούνται από τους 
ανωτέρω λόγους.  
 
5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1-1-2002 να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης.  
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
Α. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ  

 


