
 

 

 ΠΟΛ.1198/3.9.2015  
Παράταση της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
φορολογικού έτους 2014 νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 
45 του N. 4172/2013, µη επιβολή προστίµου του άρθρου 54 σε δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του 
άρθρου 3 του N. 4174/2013 και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης 
εκχώρησης µισθωµάτων  

ΠΟΛ 1198/2015 

(ΦΕΚ Β' 1873/04-09-2015) 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213) περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ 25/31.8.2015 (ΦΕΚ Β΄/1868) «Ανάθεση 
Αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Τρύφωνα Αλεξιάδη». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 67 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167), όπως ισχύουν 
και ειδικότερα της παραγράφου 7 του άρθρου 67. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του N. 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 Οικονοµικών 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 ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ 
Β΄/1257) «Παράταση προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νοµικών προσώπων και νοµικών 
οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013» όπως ισχύει µετά την 
τροποποίησή της από την απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 
ΠΟΛ.1151/14.7.2015 (ΦΕΚ Β΄/1500),της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών ΠΟΛ.1183/20.8.2015 (ΦΕΚ Β΄/1795/20−08−2015) και της Απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1184/21.8.2015 (ΦΕΚ Β΄/1816). 

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή 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 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, 



 

 

 αποφασίζουµε: 
  

1. Στην παράγραφο 1 της αριθµ. απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού 
ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄/1257) προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Για όσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2014 φυσικών 
προσώπων του άρθρου 3 του Ν .4172/2013 υποβληθούν µέχρι και την 4η 
Σεπτεµβρίου 2015 δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου 54 του Ν. 
4174/2013. Αντιθέτως, θα επιβάλλεται ο τόκος εκπρόθεσµης καταβολής 0,73%, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 53 του ίδιου νόµου και δεν θα ισχύει η έκπτωση 2% σε 
περίπτωση εφάπαξ καταβολής».  

2. Η παράγραφος 2 της αριθµ. ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄/1257) απόφασης της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονοµικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 
2014 των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 
4172/2013 που δεν έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας παρατείνεται 
µέχρι την 31η Αυγούστου 2015. Για όσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 
φορολογικού έτους 2014 νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 45 
του Ν. 4172/2013 υποβληθούν µέχρι και την 4η Σεπτεµβρίου 2015 ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας. 

3. Οι δηλώσεις εκχώρησης µισθωµάτων θα παραλαµβάνονται από τις αρµόδιες 
∆.Ο.Υ. µέχρι τις 4.9.2015.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Aθήνα, 3 Σεπτεµβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ 


