
 

 

 ΠΟΛ 1100 
 
Παράταση προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των 
νοµικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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.1125/10.5.2001 (ΦΕΚ Β΄ 598) 
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 Α΄ 34), µε 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να 
παρατείνει µε Απόφαση, τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές 
διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), µε 
τις οποίες καθιερώθηκε για πρώτη φορά η υποβολή δήλωσης µε τη χρήση σύγχρονων 
ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών µε αποτέλεσµα να µην είναι 
έγκαιρα έτοιµο το απαιτούµενο ηλεκτρονικό πρόγραµµα 
 
ε) Την αριθµ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄ 3−11−2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµ. Κουσελά. 
 
στ) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολο γίας εισοδήµατος που ορίζεται µε 
την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος για τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, 
όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά παρατείνεται µέχρι τις 30 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα 
από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νοµικού προσώπου. 
 
2. Η πιο πάνω παράταση δεν ισχύει για τα νοµικά πρόσωπα που συντάσσουν ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και για τις 
τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
 
 



 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Αθήνα, 5 Μαΐου 2011 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


