
 

 

 ΠΟΛ.1160/28.6.2013  
Παράταση προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2013 για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 
101 του ν.2238/1994  
 
ΠΟΛ 1160 
 
(ΦΕΚ Β' 1625/28-06-2013) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α. Την αριθ. 07927 ΕΞ 2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574/24−9−2012). 
 
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) µε 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να παρατείνει µε 
απόφαση τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις για 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
γ. Τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε., µε τις 
οποίες ορίζεται η προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των 
νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 
151). 
 
δ. 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. 
 
ε. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1098/8.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1107) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2013 για τα νοµικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. µέχρι και την 31η Μαΐου 2013. 
 
στ. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1122/30.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1316) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2013 για τα νοµικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. µέχρι και την 28η Ιουνίου 2013. 
 
ζ. Τις δυσχέρειες που δηµιουργήθηκαν στους φορολογουµένους για την εκπλήρωση 
των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω των τεχνικών προβληµάτων του 
συστήµατος Taxis. 
 
η. Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού  
 
αποφασίζουµε: 



 

 

  
1. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος που ορίζεται µε 
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του 
ν.2238/1994, η οποία λήγει στις 28 Ιουνίου 2013, παρατείνεται µέχρι και την 8η 
Ιουλίου 2013. 
 
2. Η πιο πάνω προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος ισχύει και 
για τα νοµικά πρόσωπα που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατός τους 
σε φυσική µορφή στην ∆.Ο.Υ. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


