Αξηζκ. ΠΟΙ.1124/5-8-10 : Παξάηαζε πξνζεζκηώλ ππνβνιήο δειώζεσλ, θαηαβνιήο θόξσλ, εηζθνξώλ,
ηειώλ, θαζώο θαη βεβαησκέλσλ ρξεώλ γηα ηηο A΄ θαη Β΄ ΓΟΥ Φαλίσλ ζηηο νπνίεο δηαθόπεθε ε ιεηηνπξγία
ηνπο θαη παξέκεηλαλ θιεηζηέο ιόγσ θαηαιήςεσλ από ηνπο αγξόηεο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Τε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992 (ΦΔΘ 34 Α’) κε ηελ νπνία παξέρεηαη
εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε, ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από
ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.
2. Τηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000 όπσο ηζρύνπλ:
α) ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 36
β) ησλ παξαγξάθσλ 1,2,9 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38.
γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64.
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΘ 151 Α’).
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΘ 58 Α’).
5. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 86 ηνπ Θώδηθα Φνξνινγίαο Γσξεώλ θιπ πνπ θπξώζεθε κε ην λ.
2961/2001
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ. 356/74 (ΘΔΓΔ).
7. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ’ (ππνπεξίπησζε γζη’) θαη ηεο πεξίπησζεο δ’ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θ.Β.Σ.
(π.δ. 186/1992 – ΦΔΘ 84 Α’).
8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1809/1988 (ΦΔΘ 222 Α’) «Θαζηέξσζε θνξνινγηθώλ κεραληζκώλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1284/82 (ΦΔΘ 114 Α’) κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ν Υπνπξγόο
Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απνθάζεηο ηνπ ηηο πξνζεζκίεο θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ ρξεώλ πξνο ην
Γεκόζην.
10. Τηο δπζρέξεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο ησλ Α΄ θαη Β΄ ΓΟΥ Φαλίσλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ ιόγσ ηεο θαηάιεςεο απηώλ ησλ ΓΟΥ από ηνπο
αγξόηεο.
11. Όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΚΔ
1. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειώζεσλ, θαηαβνιήο θόξσλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή
ηξίησλ, θαζώο θαη θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ ρξεώλ, γηα ππόρξενπο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ
Α΄ θαη Β΄ ΓΟΥ Φαλίσλ, θαη νη νπνίεο ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάιεςεο ησλ ΓΟΥ απηώλ από ηνπο
αγξόηεο θαη κέρξη 30/7/2010 παξαηείλνληαη κέρξη 6 Απγνύζηνπ 2010.
2. Ζ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δειώζεσλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά ζηηο Α΄ θαη Β΄ ΓΟΥ Φαλίσλ.
3. Κέρξη ηελ πην πάλσ εκεξνκελία παξαηείλνληαη επίζεο νη πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Θ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) θαη ηνπ λ. 1809/1988 γηα ππνβνιή γλσζηνπνηήζεσλ, δειώζεσλ κεηαβνιώλ
θνξνινγηθώλ ηακεηαθώλ κεραλώλ θαη ζπζηεκάησλ, ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα παξνρή εγθξίζεσλ,
θαζώο θαη ηελ πξνζεζκία ελεκέξσζεο, ή εθηύπσζεο, ή εγγξαθήο ζε νπηηθό δίζθν ησλ ρεηξόγξαθα ή
κεραλνγξαθηθά ηεξνύκελσλ βηβιίσλ αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
ζεσξεκέλσλ εληύπσλ ή νπηηθώλ δίζθσλ.
4. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο.

