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ΘΔΜΑ: Πποθεζμίερ και λοιπά θέμαηα πεπαίωζηρ βάζει ηων διαηάξεων ηων άπθπων 1 

έωρ 13 ηος ν.3888/10. 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ ΠΟΛ. 1174/26.11.10 θαη ύζηεξα θαη από ηελ απόθαζε ΠΟΛ. 

1175/29.11.10, κε ηελ νπνία παξαηάζεθαλ νξηζκέλεο πξνζεζκίεο θαη ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα 

ησλ δηαδηθαζηώλ πεξαίσζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο 13 ηνπ λ.3888/10, ζαο 

απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα ησλ θαηαιεθηηθώλ εκεξνκεληώλ ησλ πην 

πάλσ δηαδηθαζηώλ πεξαίσζεο, ν νπνίνο θαη παξαθαινύκε όπσο κε κέξηκλα ησλ 

πξντζηακέλσλ αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ Υπεξεζηώλ. 

Πεξαηηέξσ ζεκεηώλεηαη όηη γηα ηελ ηαρύηεξε πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξαίσζεο, νη 

Γ.Ο.Υ. ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζηελ καηά πποηεπαιόηηηα έθδνζε Δθθαζαξηζηηθώλ 

Σεκεησκάησλ θαη΄ αξρήλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ε Γ.Γ.Π.Σ. έρεη απνζηείιεη 

ζρεηηθό αξρείν κε πξνζσξηλά (κε εθθαζαξηζκέλα) Δθθαζαξηζηηθά Σεκεηώκαηα γηα ηα νπνία 

εθθξεκεί ε επηβεβαίσζε – επεμεξγαζία θαη εθθαζάξηζή ηνπο από ηηο Γ.Ο.Υ., θαζώο θαη γηα 

ηνπο επηηεδεπκαηίεο εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ ήδε ππνβάιεη ή ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε. 

     Τέινο, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηεο ελόηεηαο Β΄ ηεο 

παξαπάλσ εγθπθιίνπ ΠΟΛ. 1174/26.11.2010, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη νδεγίεο απηέο αθνξνύλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηηο αλάγθεο ηεο πεξαίσζεο θαη όρη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

θνξνινγίαο θεθαιαίνπ. Γειαδή, νη ηπρόλ ππνβαιιόκελεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο 

ζηνηρείσλ αθηλήησλ(Δ9), πεξηνπζηνινγίνπ έηνπο 2008, ιακβάλνληαη ππόςε πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί ε ππαγσγή ή ε εμαίξεζε από ηελ πεξαίσζε κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη 

πξνο ην ζθνπό απηό νη ελ ιόγσ δειώζεηο ππόθεηληαη ζε έιεγρν, ρσξίο ζε θακηά πεξίπησζε 



 

 

 

λα ζίγνληαη πθηζηάκελεο νδεγίεο νύηε βεβαίσο δηαηάμεηο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε 

ηηο δειώζεηο απηέο, νη νπνίεο θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ (π.ρ. αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 

61,παξ. 4 ηνπ Κ.Φ.Δ.). 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: Φύιιν έλα (1).                      

 

        Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                                      O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ                                  ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 

 

ΗΗΗaAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΠΔΡΑΙΩΗ ΒΑΔΙ ΣΩΝ 
ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΔΩ 13 ΣΟΤ Ν.3888/2010 ΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ 
ΠΟΛ. 1175/29.11.2010 
 

Πεπιπηώζειρ έκδοζηρ / διόπθωζηρ 
Δκκαθαπιζηικών ημειωμάηων, επίλςζηρ 
διαθοπών εκκπεμών ςποθέζεων κ.λ.π. 

Καηαληκηικέρ Ημεπομηνίερ 

1) Δθθαζαξηζηηθά Σεκεηώκαηα πνπ εθδόζεθαλ από ηε 

Γ.Γ.Π.Σ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνδνρήο 

28/12/10. 

2) Δθθαζαξηζηηθά Σεκεηώκαηα πνπ εθδίδνληαη από ηηο 

Γ.Ο.Υ.  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία έθδνζεο 

13/12/10 θαη ρξόλνο απνδνρήο απηώλ 

δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο. 

3) Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε Δθθαζαξηζηηθώλ 

Σεκεησκάησλ από ηηο Γ.Ο.Υ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

αίηεζεο 13/12/10.  

4) Δθθαζαξηζηηθά Σεκεηώκαηα πνπ εθδόζεθαλ από ηε 

Γ.Γ.Π.Σ. θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξζώλνληαη από ηηο Γ.Ο.Υ.   

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνδνρήο 

28/12/10. 

5) Δθθαζαξηζηηθά Σεκεηώκαηα πνπ εθδόζεθαλ από ηηο 

Γ.Ο.Υ. θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξζώλνληαη από ηηο Γ.Ο.Υ.    

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνδνρήο 

28/12/10. 

6) Αίηεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ εθθξεκώλ 

ππνζέζεσλ άξζ. 11 ηνπ λ.3888/2010 (εθηόο ησλ πην 

θάησ πεξηπηώζεσλ 7 θαη 8).  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

αίηεζεο 17/12/10 θαη ρξόλνο επίιπζεο 

ηεο δηαθνξάο εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. (1) 

7) Αίηεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ εθθξεκώλ 

ππνζέζεσλ παξ. 13 άξζ. 6, παξ. 3 άξζ. 7 θαη άξζ. 8 

λ.3888/2010, γηα Δθθαζαξηζηηθά Σεκεηώκαηα πνπ 

εθδόζεθαλ από ηε Γ.Γ.Π.Σ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

αίηεζεο 17/12/10 θαη ρξόλνο επίιπζεο 

ηεο δηαθνξάο εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. (1) 

8) Αίηεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ εθθξεκώλ 

ππνζέζεσλ παξ. 13 άξζ. 6, παξ. 3 άξζ. 7 θαη άξζ. 8 

λ.3888/2010, γηα Δθθαζαξηζηηθά Σεκεηώκαηα πνπ 

εθδίδνληαη από ηηο Γ.Ο.Υ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

αίηεζεο 17/12/10 θαη ρξόλνο επίιπζεο 

ηεο δηαθνξάο εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

9) Αίηεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηεο πην πάλσ 

πεξίπησζεο 7 επί δηνξζώζεσλ ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ 

Σεκεησκάησλ από ηηο Γ.Ο.Υ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο 17/12/10 θαη ρξόλνο επίιπζεο 

ηεο δηαθνξάο εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. (1) 

10) Αίηεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηεο πην 

πάλσ πεξίπησζεο 8 επί δηνξζώζεσλ ησλ 

Δθθαζαξηζηηθώλ Σεκεησκάησλ από ηηο Γ.Ο.Υ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

αίηεζεο 17/12/10 θαη ρξόλνο επίιπζεο 

ηεο δηαθνξάο εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

11) Υπνβνιή Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο δήισζεο ηεο 

ιήςεο ή έθδνζεο κε λόκηκσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

(παξ. 6 άξζ. 12 λ.3888/2010). 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

Δηδηθνύ Σεκεηώκαηνο 17/12/10. 

 
 

(1) : Γηα αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ κέρξη 29.11.2010 ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ 17.12.2010.  

 


