
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κηδεία του Ευάγγελου Μπασιάκου με δημόσια δαπάνη.

2 Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβο-
λής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατη-
γορίας του ν. 27/1975.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6079 (1)
Κηδεία του Ευάγγελου Μπασιάκου με δημόσια 
δαπάνη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 409/1976 «Περί 

καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κη-
δευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως 
εκάστοτε ισχύει.

2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Ευάγ-
γελος Μπασιάκος, αποφασίζουμε:

Να τελεσθεί η κηδεία του πρώην Υπουργού Ευάγγελου 
Μπασιάκου με δημόσια δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ: 1027 (2)
Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβο-
λής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατη-
γορίας του ν. 27/1975.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 

(ΦΕΚ Α΄ 170) όπως ισχύουν.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 
77/22.4.1975).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 240) όπως ισχύουν.

δ. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 
(Β’ 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδι-
οτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη 
Παπανάτσιου».

στ. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) περί σύ-
στασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

η. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του 
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) σύμφωνα με τις οποίες, «Με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύο-
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να κα-
θορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο 
απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογι-
κού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά 
να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρο-
νων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

θ. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α’  34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιο-
δότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε-
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ι. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή 
της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας 
του ν. 27/1975 (Α’  77) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθό-
δου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

ια. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων 
φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’  77), 
ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, παρατείνεται μέχρι 
τις 20 Μαρτίου 2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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