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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθ. 70867
(1)
Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανα−
νέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊ−
κών αγορών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4328/2015 [Κύρωση της από
27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελλη−
νική Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε» και τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις (Α΄ 51)»].
2. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α΄ 98).
3. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
4. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2 αυτού «Σύ−
σταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού» (Α΄ 20).

5. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21).
6. Τις οικονομικές δυσκολίες των επαγγελματιών πω−
λητών λαϊκών αγορών να ανταποκριθούν έγκαιρα στην
αποπληρωμή ή στο διακανονισμό των οφειλών τους,
προκειμένου να προβούν σε ανανέωση των επαγγελ−
ματικών τους αδειών.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβλη−
θέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγ−
γελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία
προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014
(Α΄ 118) και λήγει στις 30 Ιουνίου 2015, παρατείνεται μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Αριθ. ΠΟΛ. 1151
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄
1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικο−
νομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομι−
κών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων
3 και 45 του Ν. 4172/2013.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ
Α΄ 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού Υ57/16.02.2015
(ΦΕΚ Β΄ 256) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη» και
Υ193/12.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1148) «Τροποποίηση απόφασης
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό
Οικονομικών Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη».
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύουν και ειδικότερα
της παραγράφου 7 του άρθρου 67 και της παραγράφου
4 του άρθρου 68.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του Ν. 4174/2013
(ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες
που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις
για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
6. Την απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικο−
νομικών Όλγας − Νάντιας Βαλαβάνη ΠΟΛ. 1130/25.6.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1257) «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δη−
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομι−
κών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013».
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
του ειδικού δικτύου TAXISnet.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 1 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικο−
νομικών αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί−
ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται
μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.».
2. Η παράγραφος 2 της ίδιας ως άνω απόφασης αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας ει−
σοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώ−
πων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013,
που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρού−
σας παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 14 Ιουλίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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