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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 12 Μαΐου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1045676/10667/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β’

ΠΟΛ. 1074
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο: 210 - 3375311
ΦΑΞ: 210 - 3375001

Σ.Α.Τ.Ε.
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
ανωνύμων εταιρειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του
ν.2238/1994.
β) Τις διατάξεις της 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ. 1125/10.05.2001 Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α’), με τις
οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει
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με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
δ) Την απεργία των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και Τραπεζών, που πραγματοποιήθηκε στις
10 Μαΐου 2006.
ε) Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β’) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν
οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την 5733/ΔΙΟΕ/179/09.02.2006 (ΦΕΚ 204Β’) απόφαση.
στ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

Σ.Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζονται με την
αριθμ.

1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ.1125/10.05.2001

Απόφαση

του

Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες παρατείνονται κατά μία
(1) ημέρα της προβλεπόμενης σε αυτή.
2. Η πιο πάνω παράταση ισχύει για τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα
ανωνύμων εταιρειών τρίτων χωρών με τις οποίες υφίσταται σύμβαση για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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