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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και
καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την
30ή Απριλίου 2019.

2

Παράταση του χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών με
καταληκτική προθεσμία υποβολής την 26η Απριλίου 2019, δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική
προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1169
(1)
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και
καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την
30ή Απριλίου 2019.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992
(ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές
διατάξεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 62, 63, 64 και 69
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄ - Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
9. Την 1/20-01-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016
και την 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3775/2009
(ΦΕΚ 122 Α΄), και των άρθρων 53, 54 και 55 του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), του π.δ. από 28-07-1931, ν. 1676/1986,
του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001.
11. Την αποφυγή δυσχερειών κατά την υποβολή δηλώσεων και καταβολής φόρου, λόγω των σωρευμένων αργιών της 26ης και 29ης Απριλίου 2019, οι οποίες προσεγγίζουν στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αυτών.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες
υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής
τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από
αυτές, με λήξη την 30ή Απριλίου 2019.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

17378

2. Παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες
υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων
φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λήγουν
την 30-4-2019.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Α.1166
(2)
Παράταση του χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών με
καταληκτική προθεσμία υποβολής την 26η Απριλίου 2019, δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική
προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης β΄ της παρ. 12 του άρθρου 38
του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248/τ.Α΄/7-11-2000), όπως ισχύουν, με τις οποίες
προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων δύναται να παρατείνεται ο χρόνος
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την
Φορολογική Διοίκηση ή σε περιπτώσεις εξαιρετικών και
δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν,
β) τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 και των
παρ. 5,5.α. και 5.β. του άρθρου 36, καθώς και του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύουν,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
δ) Την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/25-9-2009 (ΦΕΚ 2180/τ.Β΄/
2-10-2009) σχετικά με το χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α΄)
και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως
ισχύουν.
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3. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ και
ΦΕΚ 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
5. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την 39/3/30-11-2017
(ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των
υποκειμένων στο φόρο για την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου, λόγω των σωρευμένων
αργιών της 26ης και 29ης Απριλίου 2019, οι οποίες προσεγγίζουν στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των
ως άνω δηλώσεων.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες:
α) υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των οποίων η καταληκτική
προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26-4-2019,
β) υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α., των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30-4-2019.
2. Παρατείνονται μέχρι και την 31-5-2019 οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις
ανωτέρω δηλώσεις Φ.Π.Α. Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής
καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.
3. Οι ανωτέρω δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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