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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθ. ΠΟΛ 1027
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων 

απόδοσης και της προθεσμίας καταβολής του φό−
ρου 3% επί του πωλούμενου ζύθου. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 

Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τη διάταξη του άρθρου 39 του Β.δ. 24−9/20−10−1958 
(171 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41, 53, 54 του 
Ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των περ. 13,14, της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).

5. Την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
μικών με αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1022/11−2−2016 (ΦΕΚ Β΄ 367), με 
θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου 
και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 
3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου 
μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13,14 της 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 94).»

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του 
Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48/23−2−2005).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του 
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/26−6−2014) «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 
(98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 
(ΦΕΚ Β΄2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»

11. Τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του 
Ν. 4337/2015.

12. Την ανάγκη αντιμετώπισης των δυσχερειών που 
προκλήθηκαν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
από τους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή δήλωσης 
και απόδοσης του φόρου 3% επί του ζύθου, ενόψει της 
πρώτης εφαρμογής, της με αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1022/11−2−2016 
απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε από τη λήξη τους μέχρι και 29/2/2016 
την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης και 
την προθεσμία καταβολής του φόρου 3% επί του πω−
λούμενου ζύθου [άρθρο 39 του Β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως 
ισχύει με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ12 των περ. 13, 14 του 
αρθ. 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94),] και αφορούν το 
χρονικό διάστημα από 19 Αυγούστου 2015 έως 30 Σε−
πτεμβρίου 2015, καθώς και από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 
31 Δεκεμβρίου 2015, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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