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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. ΠΟΛ. 1189
Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώ−

σεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπό−
χρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., 
κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη 
χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 
έτους 2014 − Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2015 
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213)

περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρ. Ε 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέ−
σης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222)
όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 20/25.06.2014 (ΥΟΔΔ 360/25.06.2014) 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 64, 101 και 107 του Ν. 2238/
1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως ισχύουν για υπόχρεους με έναρ−
ξη διαχειριστικής περιόδου εντός του 2013.

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/
1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιο−
δότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 
να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορί−
ζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις.

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet.

8. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2015 (Β΄ 1833) απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2015 (Β΄ 1833)
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός 
του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 
εντός του έτους 2014, παρατείνονται μέχρι την 30η 
Αυγούστου 2015. Για όσες από τις παραπάνω δηλώσεις 
υποβληθούν μέχρι και την 4η Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα 
επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν. 4174/ 
2013. Αντιθέτως, θα επιβάλλεται ο τόκος εκπρόθεσμης 
καταβολής (0,73%) όπως ορίζεται στο άρθρο 53 του 
ίδιου νόμου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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