
 

 

 ΠΟΛ 1014  
 
(ΦΕΚ Β' 351/8.3.2011) 
 
α) Παράταση προθεσµίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που 
υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους του τελευταίου τριµήνου του 2010 
και του ∆εκεµβρίου 2010, 
β) Παράταση προθεσµίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που 
υποβάλλονται για την ηµερολογιακή περίοδο του ∆εκεµβρίου 2010, 
γ) ∆υνατότητα υποβολής στη ∆.Ο.Υ. των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. µε 
µηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 
31/1/2011. 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (κύρωση µε το 
Ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α’), όπως ισχύουν: 
α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της 
παραγράφου 5, της παραγράφου 5α΄, της παραγράφου 5β΄, της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 6, των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 
του άρθρου 36, 
β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 
38, 
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και 
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.∆. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α’). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), περί αποδεικτικών 
εισπράξεως. 
 
4. Τις διατάξεις της 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568 Β’) 
απόφασης του Υπουργού  
Οικονοµικών. 
 
5. Τις διατάξεις της 1091535/7452/1652/∆0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180 Β’) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
6. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003/7.10.2003/EE L 
264/15.10.2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα του φόρου προστιθέµενης 
αξίας, όπως ισχύουν. 
 
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 
1725/Β’/03.11.2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών. 
 
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειµένων στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας για 
την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, λόγω 



 

 

 προβληµάτων στην επικοινωνία µε το ειδικό δίκτυο TAXISnet. 
 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Παρατείνουµε την προθεσµία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που 
υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους του τετάρτου τριµήνου του 2010 και 
του ∆εκεµβρίου 2010 µέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2011. 
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του 
οφειλόµενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. θα γίνεται 
αποκλειστικά και µόνο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
2. Παρατείνουµε την προθεσµία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων αγαθών και παρεχόµενων υπηρεσιών που υποβάλλονται για την 
ηµερολογιακή περίοδο του ∆εκεµβρίου 2010 µέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2011. 
Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ολοκληρώνεται από τις 
∆.Ο.Υ. µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1127/25.9.2009. 
 
3. H υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο 
και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 31η Ιανουαρίου 2011 δίνεται η 
δυνατότητα να πραγµατοποιείται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι και την ηµεροµηνία 
αυτή. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


