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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1370
29 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1156
Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του
φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλή−
θηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1, 12, 41, 53 παρ. 1 και
61 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 −
ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1.α και 2 του άρθρου
38 του Κώδικα ΦΠΑ (που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 –
ΦΕΚ Α΄ 248), όπως ισχύει.
3. Την ΑΥΟ ΠΟΛ 1127/2014 (ΦΕΚ Β΄1078/30.4.2014) με
θέμα: «Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδι−
κών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική
προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014».
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/
2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσί−
ων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222).
5. Τις διατάξεις του π.δ.16/89 «Κανονισμός Λειτουργίας
των Δ.Ο.Υ.» (ΦΕΚ Α΄ 6).
6. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της
16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
7. Την ανάγκη απαλλαγής από τόκους της εκπρόθε−
σμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων
Φ.Π.Α., που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπη−
ρεσίας TAXISnet, δεδομένου ότι, αφενός οι υποκείμενοι
στο φόρο, με την έκδοση του κωδικού «ταυτότητα οφει−
λής» ενημερώθηκαν λανθασμένα ότι η προθεσμία κατα−
βολής λήγει στις 30.5.2014 και αφετέρου δημιουργήθηκε

σύγχυση με την παράταση που δόθηκε στις 30.4.2014 με
την ΑΥΟ ΠΟΛ 1127/2014, βάσει των αρχών της χρηστής
διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
8. Το γεγονός ότι, από την ανωτέρω λανθασμένη ενη−
μέρωση και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε, τεκμαίρε−
ται ανωτέρα βία για τους υποκείμενους στο φόρο και
εκ του λόγου αυτού δεν απαιτείται υποβολή αίτησης
από κάθε μεμονωμένο υποκείμενο στο φόρο, για την
εφαρμογή του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογικής Δι−
αδικασίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου των περιοδικών
δηλώσεων Φ.Π.Α., που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω
της υπηρεσίας TAXISnet με ίδια καταληκτική ημερομη−
νία καταβολής, απαλλάσσεται από τόκους εφόσον το
οφειλόμενο ποσό καταβληθεί έως τις 30.5.2014.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό φορο−
λογικής ενημερότητας στους υποκείμενους στο φόρο,
με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην ανωτέρω παρά−
γραφο 1, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις
του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
3. Τόκοι που τυχόν έχουν εισπραχθεί από τη Φορο−
λογική Διοίκηση και δεν αφορούν σε εισπράξεις μέσω
Τραπεζών και ΕΛΤΑ που θα τακτοποιηθούν κεντρικά,
επιστρέφονται κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου
ως αχρεωστήτως καταβληθέντες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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