
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. ΠΟΛ: 1111 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολο-

γικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φο-

ρολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του 

άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.  4172/2013, 

λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδη-

λώθηκε στη νήσο Κω της Περιφέρειας Δωδεκα-

νήσου στις 21-7-2017. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία εξου-
σιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κεί-
μενες φορολογικές διατάξεις υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄ - Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

3. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014 και 25/2015) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του 
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) περί 
σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του 
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ A΄ 249), σύμφωνα με τις οποίες, «Με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύ-
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να κα-
θορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο 
απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογι-
κού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά 
να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρο-
νων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

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

10. Το γεγονός ότι η εν λόγω ισχυρή σεισμική δόνηση 
είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και 
οικονομική ζωή στη νήσο Κω της Περιφέρειας Δωδε-
κανήσου.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται μέχρι και την 31/7/2017 η προθεσμία 
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του 
άρθρου 3 του ν. 4172/2013, καθώς και η προθεσμία υπο-
βολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολο-
γικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, αρμοδιό-
τητας ΔΟΥ Κω ή που έχουν ή την κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στη νήσο Κω της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, η 
οποία λήγει την 21η Ιουλίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

 Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2017-07-21T21:21:53+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




