
ΠΟΛ. 1175 (ΦΕΚ B 1909 - 15.07.2014) 

Παράταση τρόνοσ σποβολής τφν σσγκεντρφτικών καταστάσεφν για τις σσναλλαγές 

τοσ ημερολογιακού  έτοσς 2013.   

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έτοντας σπόυη:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Α.. «πεξί ππνβνιήο ζηνηρείωλ γηα 

δηαζηαύξωζε» θαη ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ Κ.Φ.Α.. (άξζξν πξώην, ππνπ. Δ1 ηνπ Ν. 

4093/2012  ΦΔΚ 222 Α΄/12.11.2012), όπωο ηζρύνπλ από 1.1.2013.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λόκνπ 2020/1992  (ΦΔΚ 34 Α΄) «Παξαηάζεηο 

πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ρξεώλ  θαη ππνβνιήο δειώζεωλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο» 

θαη  ηδίωο ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνύ.  

3. Σελ αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 07927 ΔΞ/19.9.2012 (ΦΔΚ 2574 Β΄)  Απόθαζε ηνπ 

Πξωζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ ζηνλ 

Τθππνπξγό  Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε».  

4. Σελ αξηζκ. Γ6Α 1196756 ΔΞ 2013/23.12.2013 (ΦΔΚ 3317  Β΄) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «πκπιήξωζε ηεο ππ’ αξηζ. Γ6Α 

1015213/28−1−2013  (Β΄ 130 θαη 372) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ  θαη ηνπ 

Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήηωλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίωλ Δζόδωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ»  θαη ηδίωο ηεο 

πεξίπηωζεο 25 απηήο.  

5. Σελ αξηζκ. ΠΟΛ.1148/16.5.2014 (ΦΔΚ 1299 Β΄/22.5.2014)  απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ  «Παξάηαζε ρξόλνπ ππνβνιήο ηωλ 

ζπγθεληξωηηθώλ  θαηαζηάζεωλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ εκεξνινγηαθνύ  έηνπο 2013».  

6. Σε κεγάιε αλάγθε λα δηεπθνιπλζνύλ νη ππόρξενη  γηα ηελ εθπιήξωζε ηεο ππνρξέωζεο 

ππνβνιήο θαηαζηάζεωλ πειαηώλ πξνκεζεπηώλ ηνπ εκεξνινγηαθνύ  έηνπο 2013, ιόγω 

ηωλ απμεκέλωλ επηβαξύλζεωλ πνπ  πξνθύπηνπλ από ηελ ππνρξέωζε ππνβνιήο 

θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ γηα δηαζηαύξωζε πιεξνθνξηώλ γηα ην έηνο 2014.   

7. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε  ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ 

Πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε: 

Παξαηείλνπκε την προθεσμία για την σποβολή τφν  καταστάσεφν τοσ άρθροσ 10 τοσ 

Κ.Φ.Α.. (άξζξν πξώην,  ππνπ. Δ1 ηνπ Ν. 4093/2012 ΦΔΚ 222 Α΄), γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην εκεξνινγηαθό έηνο  2013, μέτρι την 31η Δεκεμβρίοσ 2014 

γηα όινπο ηνπο  ππόρξενπο.  

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  Κπβεξλήζεωο.   

Αζήλα, 14 Ινπιίνπ 2014  

Η Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίωλ Δζόδωλ  

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 


