
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1117 
Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τε-

λών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβο-

λής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σει-

σμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της 

Κω 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 άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 
114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις 
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς 
το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνα-
ται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή 
άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημα-
ντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

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

6. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014 και 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

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

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

9. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρα-
γράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

10. Την 1/20.1.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών 
από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄).

12. Τις διατάξεις του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α΄), ο 
οποίος κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α΄).

13. Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 62 και 64 του 
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύουν.

14. Την υπ’ αριθμ. 5302/21.7.2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:7ΦΝ5465ΧΘ7-
Β2Ψ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Κοινότη-
τα Κω, της Δημοτικής Ενότητας Κω, του Δήμου Κω, της 
Π.Ε. Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω της ισχυ-
ρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί την 
21.7.2017.

15. Το υπ’ αριθμ. 23254/25.7.2017 έγγραφο αίτημα του 
Δήμου Κω.

16. Το γεγονός ότι η εν λόγω ισχυρή σεισμική δόνηση 
είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και 
οικονομική ζωή στο ανωτέρω νησί.

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

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2017 οι προθε-
σμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατού-
μενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, 
τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, πλην ΦΠΑ, που 
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ρυθμίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, 
τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των 
φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και 
οντοτήτων, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κω ή που έχουν την 
κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δη-
μοτική Κοινότητα Κω, της Δημοτικής Ενότητας Κω, του 
Δήμου Κω, της Π.Ε. Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 21.7.2017 και μέχρι την 
31.10.2017. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται χειρόγρα-
φα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

2. Παρατείνονται μέχρι και την 22 Ιανουαρίου 2018 οι 
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / 
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και 
των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν την 
κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δη-
μοτική Κοινότητα Κω, της Δημοτικής Ενότητας Κω, του 

Δήμου Κω, της Π.Ε. Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 21.7.2017 και μέχρι 
την 22.1.2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 22.1.2018 η πληρω-
μή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την 
21.7.2017 οφειλών, των ανωτέρω προσώπων και οντο-
τήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017 

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027880908170002*
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