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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1224 
 
Θέµα: Παράταση προθεσµίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων µε 
βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010, υποβολής δηλώσεων 
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, καταβολής φόρου 
εισοδήµατος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011, εισφορών και τέλους 
επιτηδεύµατος των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και υποβολής αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθµιση της παρ. 5α του άρθρου 18 ν. 4002/2011. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α') καθώς και των 
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α'). 
 
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994. 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του v. 3986/2011. 
 
4. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1187/2.9.2011 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 2092 Β' ). 
 
5. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1167/2.8.2011 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1835 Β'). 
 
6. Την αριθ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 1603/11.7.2011) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονοµικών Φίλιππου Σαρινίδη και Παντελή Οικονόµου». 



 

 

  
7. Την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας που έρει ορισθεί για την υποβολή των 
Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων και των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος και 
λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών. 
 
8. Την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας καταβολής φόρου εισοδήµατος που λήγει 
στις 31/10/2011, όπως επίσης και των εισφορών και του τέλους επιτηδεύµατος των 
άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011, λόγω καθυστέρησης αποστολής των 
σηµειωµάτων. 
 
9. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Η προθεσµία υποβολής των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων του άρθρου 9 του 
ν.3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 18 του ν.4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, 
παρατείνεται µέχρι και την 30-11-2011. 
 
2. Η προθεσµία καταβολής του φόρου εισοδήµατος που λήγει στις 31/10/2011 
παρατείνεται µέχρι και την 9-11-2011. 
 
3. Η προθεσµία καταβολής των εισφορών και του τέλους επιτηδεύµατος που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 που λήγει 
στις 31/10/2011, παρατείνεται µέχρι και την 9-11-2011. 
 
4. Παρατείνεται µέχρι και τις 30 Νοεµβρίου 2011, η προθεσµία υποβολής αίτησης 
για υπαγωγή στη ρύθµιση, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2011, που ορίζεται από 
τις διατάξεις της παραγράφου 5α) του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α') και 
αναφέρεται στην καταβολή των οφειλών, των πρωτοβάθµιων και των 
δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., των νοµικών προσώπων και των επιρειρήσεων που ανήκουν 
σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσµων Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί στις ∆.Ο.Υ. και 
τα Τελωνεία του Κράτους µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010, καθώς και των χρεών των 
ανωτέρω νοµικών προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί µέχρι τις 22.08.2011 και 
ανάγονται σε χρόνο µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 2010. 
 
5. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  


