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Θέμα: Παπάηαζη πποθεζμιών και διαδικαζίερ εθαπμογήρ ηων διαηάξεων ηων
άπθπων 1 έωρ 13 ηος ν.3888/2010.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ησλ άξζξσλ 11 θαη 12, θαζώο θαη ησλ πεξηπηώζεσλ
β’ , η΄ θαη ηα΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3888/2010 (Φ.Δ.Κ. 175 Α΄).
2. Τηο απνθάζεηο Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ΠΟΛ.1137/11.10.2010 (Φ.Δ.Κ.1631Β΄),
ΠΟΛ.1138/11.10.2010(Φ.Δ.Κ.1631Β΄)
θαζώο

θαη

ηηο

απνθάζεηο

θαη

ΠΟΛ.1156/15.11.2010

Υθππνπξγνύ

Οηθνλνκηθώλ

(Φ.Δ.Κ.1795Β΄),

ΠΟΛ.1162/18.11.2010

(Φ.Δ.Κ.1824Β΄) θαη ΠΟΛ.1169/24.11.2010.
3. Τελ αξηζ. Γ6Α1142500 ΔΞ 2010/26.10.2010 (ΦΔΚ. 1725 Β’) θνηλή απόθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεκήηξην Κνπζειά».
4. Τν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
1

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ

Οη

1.

πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο αθόινπζεο δηαηάμεηο παξαηείλνληαη

αληίζηνηρα σο εμήο:
α. ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο απόθαζεο ΠΟΛ. 1137/11.10.2010, όπσο ηζρύεη, γηα ηελ
απνδνρή από ηνπο επηηεδεπκαηίεο ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ Σεκεησκάησλ πνπ
εθδόζεθαλ από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ (Γ.Γ.Π.Σ.),
κέρξη ηελ 28.12.2010 ,
β. ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο απόθαζεο ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 γηα
ηελ έθδνζε ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ Σεκεησκάησλ από ηηο Γ.Ο.Υ., κέρξη ηελ
13.12.2010,
γ. ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο απόθαζεο ΠΟΛ. 1156/15.11.2010
γηα ηελ απνδνρή ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ Σεκεησκάησλ

πνπ εθδίδνληαη θαη

δηνξζώλνληαη από ηηο Γ.Ο.Υ., κέρξη ηελ 28.12.2010,
δ. ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 ηεο απόθαζεο ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, όπσο ηζρύνπλ,
γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ εθθξεκώλ ππνζέζεσλ, κέρξη ηελ
17.12.2010,
ε. ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο απόθαζεο ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, όπσο ηζρύεη, γηα ηελ
ππνβνιή εηδηθνύ ζεκεηώκαηνο δήισζεο ηεο ιήςεο ή έθδνζεο κε λόκηκσλ
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, κέρξη ηελ 17.12.2010 .

2.

Η επίιπζε ηεο δηαθνξάο επί ππνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3888/2010 γηα ηηο

νπνίεο

νη

ζρεηηθέο

αηηήζεηο

θαηά

ηηο

παξαγξάθνπο

1

θαη

6

ηεο

απόθαζεο

ΠΟΛ.1138/11.10.2010 ππνβιήζεθαλ κέρξη 29.11.2010 πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγόηεξν
κέρξη ηελ 17.12.2010. Πξνθεηκέλνπ γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηεο
παξάηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ 1, ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ
παξάγξαθν 2 ηεο απόθαζεο ΠΟΛ.1138/11.10.2010.

3.

Δπηηεδεπκαηίεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εθδνζεί από ηε Γ.Γ.Π.Σ. ή από ηελ

αξκόδηα

Γ.Ο.Υ.,

θαηά

ηα

νξηδόκελα

ζηελ

παξάγξαθν

1

ηεο

απόθαζεο

ΠΟΛ.1156/15.11.2010, ην Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3888/2010 ή έρεη
εθδνζεί αιιά δελ έρεη παξαιεθζεί από απηνύο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κέρξη ηελ
13.12.2010 ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. γηα ηελ έθδνζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα
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νξηδόκελα ζηελ ίδηα πην πάλσ απόθαζε. Γηα ηελ έθδνζε ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ
Σεκεησκάησλ κε βάζε ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή κε βάζε αηηήζεηο
πνπ ηπρόλ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ηζρύεη ε ίδηα πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε β’
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνύζαο.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ
ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΟΤΕΛΑ
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