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             ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

     ΑΓΑ4ΑΘ3Η-Ν 

                        ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                 Αζήλα,  5 Μαΐνπ  2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                              

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & 

ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ   

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΠΟΛ: 1100 

ΣΜΖΜΑ Β’                                                                ΠΡΟ:   ΑΠΟΓΔΚΣΔ  Π.Γ. 

ΓΔΝ.ΓΡΑΜ.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ 

Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) 

Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10                                

Σαρ. Κψδ.: 101 84  ΑΘΗΝΑ      

Πιεξνθνξίεο: Α.Μαιηάγθα    

Σειέθσλν: 210 – 3375311, 312               

ΦΑΞ: 210 – 3375001                       

 

ΘΔΜΑ: Παράηαζη προθεζμίας σποβολής ηων δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ηων 

νομικών προζώπων ηης παρ.1 ηοσ άρθροσ 101 ηοσ ν.2238/1994, όηαν σποβάλλονηαι 

ηλεκηρονικά.  

Α Π Ο Φ Α  Ζ  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

 Έρνληαο ππφςε: 

 α) Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994.   

 β) Σηο δηαηάμεηο ηεο 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ. 1125/10.05.2001(ΦΔΚ Β’598) Απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.    

 γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2020/1992 (ΦΔΚ Α΄ 34), κε ηηο νπνίεο 

παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ λα παξαηείλεη κε Απφθαζε, 
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ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

 δ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4  ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α΄) , κε ηηο 

νπνίεο θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ε ππνβνιή δήισζεο κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ  

κεζφδσλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη έγθαηξα έηνηκν ην απαηηνχκελν 

ειεθηξνληθφ πξφγξακκα 

ε) Σελ αξηζκ. Γ6Α 1142500 ΔΞ 2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄ 3-11-2010) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ  θ. Γεκ. Κνπζειά 

ζη)Όηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

1.Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο  πνπ νξίδεηαη κε ηελ 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο  γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994,  φηαλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 

παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 30 Μαΐνπ 2011, αλεμάξηεηα απφ ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

2.Η πην πάλσ παξάηαζε δελ ηζρχεη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαζψο θαη γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

3.Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 
   Αθξηβέο  Αληίγξαθν             Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
          ΓΖΜ.ΚΟΤΔΛΑ 
 


