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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης 
στ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) περί υποβολής 

στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.4.2004 (ΦΕΚ 

1196 Β΄), περί «Χρόνου υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 

του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)». 

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/ΠΟΛ.1114/0015/18.8.2005 (ΦΕΚ 

1191 Β΄), περί «Υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων 

πελατών, προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 
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186/1992 (Κ.Β.Σ.), µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας 

(TAXISnet)», όπως ισχύει. 

 5. Την 1069914/530/ΠΟΛ.1100/0015/28.7.2006 εγκύκλιο, περί «Λήξης των 

προθεσµιών που τίθενται µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), 

του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 38 του Κ.Β.Σ.,όταν η τελευταία ηµέρα των προθεσµιών αυτών είναι µη 

εργάσιµη ηµέρα για τις ∆.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσηµη αργία)». 

6. Την 14650/∆10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β’) κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Καθορισµού 

αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών», όπως ισχύει µετά την 

τροποποίησή της µε την 5733/∆10Ε179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β’) κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης, που ορίζεται 

από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων πελατών – προµηθευτών και 

πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., λαµβανοµένου υπόψη του  

σκοπού που εξυπηρετεί η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων, δηλαδή της 

επιτυχούς και απρόσκοπτης διασταύρωσης των συναλλαγών, του νέου τρόπου 

υποβολής αυτών αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου και του χρόνου που 

απαιτείται για την πιστοποίηση των υπόχρεων και τη λήψη των σχετικών κωδικών για 

την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr). 

8. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισµού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
 

1. Παρατείνουµε   τις   προθεσµίες υποβολής των καταστάσεων της 

παραγράφου 1α΄  του  άρθρου   20   του   π.δ.   186/1992   (Κ.Β.Σ.) για τις 

συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν το ηµερολογιακό  έτος 2005, όπως  αυτές  

καθορίστηκαν  µε  την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.4.2004, ως 

ακολούθως:                                                             Μέχρι την 30η Οκτωβρίου για 

τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,3  
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 Μέχρι την 7η Νοεµβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6 

 Μέχρι την 14η Νοεµβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9 

 Μέχρι την 21η Νοεµβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0      

 

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας ή µη 

εργάσιµης ηµέρας για τις ∆.Ο.Υ., οι παραπάνω προθεσµίες µετακυλίονται ανάλογα. 

 2. Οι παραπάνω οριζόµενες προθεσµίες δεν καταλαµβάνουν την υποβολή 

των καταστάσεων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 

του Κ.Β.Σ. (αποθετών, µεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών 

λεωφορείων) καθώς και του ισοζυγίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. 

 3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

       Ακριβές Αντίγραφο                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                      
 Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας               ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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