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Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοι−
χείων ακινήτων. ...............................................................................
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Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσε−
ων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προ−
στίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του N. 4174/2013 και κα−
ταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης εκχώ−
ρησης μισθωμάτων. ..................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ.: 1196
(1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
στοιχείων ακινήτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄/312), με την οποία
καθορίσθηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοι−
χείων ακινήτων έτους 2015.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του
Ν. 4331/2015 (Α΄/69), με την οποία παρατάθηκε έως και
τις 27 Ιουλίου 2015, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης
στοιχείων ακινήτων έτους 2015 της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του τέταρτου
άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄/84), με την οποία παρατάθηκε έως και
τις 26 Αυγούστου 2015, η προθεσμία υποβολής της δή−
λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2015 της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005.
4. Την απόφαση της Πρωθυπουργού Υ 25/31−8−2015
(Β΄/1868) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
Ν. 2020/1992 (Α΄/34).

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2015
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
Ν. 3427/2005 (Α΄/312), η οποία παρατάθηκε έως και τις
27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του
Ν. 4331/2015 (Α΄/69) και έως και τις 26 Αυγούστου 2015
με την παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου της από 18
Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄/84),
παρατείνεται εκ νέου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2015.
Στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η δήλωση για κάθε
σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων
ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015
μέχρι και την 4η Αυγούστου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ: 1198
(2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρ−
θρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του
άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του
άρθρου 3 του N. 4174/2013 και καταληκτική ημερο−
μηνία υποβολής δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ
Α΄/213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ25/31.8.2015 (ΦΕΚ
Β΄/1868) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 67 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ
Α΄/167), όπως ισχύουν και ειδικότερα της παραγράφου
7 του άρθρου 67.
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του N. 4174/2013
(ΦΕΚ Α΄/170), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄/34) με τις οποίες παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να
παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται
από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
6. Την απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
ΠΟΛ. 1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄/1257) «Παράταση προθεσμί−
ας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και
45 του Ν. 4172/2013» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
της από την απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
ΠΟΛ. 1151/14.7.2015 (ΦΕΚ Β΄/1500),της απόφασης του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1183/2015 (ΦΕΚ
Β΄/1795/20−08−2015) και της Απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1184/21.8.2015 (ΦΕΚ Β΄/1816).
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. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Στην παράγραφο 1 της αριθμ. απόφασης της Ανα−
πληρώτριας Υπουργού ΠΟΛ. 1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄/1257)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για όσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορο−
λογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου
3 του Ν .4172/2013 υποβληθούν μέχρι και την 4η Σε−
πτεμβρίου 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 και δεν θα ισχύει η έκ−
πτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής».
2. Η παράγραφος 2 της αριθμ. ΠΟΛ. 1130/25.6.2015 (ΦΕΚ
Β΄/1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικο−
νομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί−
ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του
Ν. 4172/2013 που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δη−
μοσίευση της παρούσας παρατείνεται μέχρι την 31η
Αυγούστου 2015. Για όσες δηλώσεις φορολογίας εισο−
δήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013
υποβληθούν μέχρι και την 4η Σεπτεμβρίου 2015 ισχύουν
όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.
3. Οι δηλώσεις εκχώρησης μισθωμάτων θα παραλαμ−
βάνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 4.9.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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