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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1537

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1162
Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρε−
ών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής
αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρη−
τών και των μεταφορών κεφαλαίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1284/1982
(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από
τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική
αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α΄/28.06.2015).
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροπο−
ποιήσεις των νόμων» (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015).
4. Την ΠΟΛ 1136/30.06.2015 απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄−Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί
Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.
8. Το Π.δ. 45 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Διορισμός Υπουργού Οικο−
νομικών».

9. Την ΠΟΛ 1212/2012 (ΦΕΚ 338 Β΄) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Πληρωμή βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και
στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.
10. Την ανάγκη περαιτέρω παράτασης των προθεσμι−
ών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολο−
γική Διοίκηση λόγω των δυσχερειών που προκληθήκαν
στις συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των κα−
ταβολών οφειλών, συνεπεία της από 28.06.2015 τρα−
πεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων
μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων, ώστε να μην
επιβαρύνονται οι οφειλές αυτές με τόκους/πρόστιμα/
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και να αντιμε−
τωπίζονται θέματα νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής
καταβολής οφειλών.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνονται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2015, οι από την
έναρξη της από 28.6.2015 τραπεζικής αργίας προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση
οφειλών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκο−
λύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
στη Φορολογική Διοίκηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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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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