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Τεύχος Β’ 3198/06.08.2018

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς μίας (01) πνευστής
σωσίβιας σχεδίας, από την εταιρεία «Ι.Σ. ΔΙΑΚΟΥ &
ΣΙΑ O.E.» για το ΠΛΣ 418 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενης αξίας χιλίων
ευρώ (#1.000#€).
Με την 2824.76/56133/2018/24.07.2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από
31-05-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας
«Ι.Σ. ΔΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ O.E.» μίας (01) πνευστής σωσίβιας σχεδίας, για το ΠΛΣ 418 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενης αξίας χιλίων ευρώ (#1.000#€).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

(7)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς για αγορά εξοπλισμού
γραφείου (έπιπλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός)
και την συντήρηση υπηρεσιακού οχήματος και
σκάφους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου/
Β΄ Λιμενικού Τμήματος Κέας από την «Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ».
Με την 2824.76/56114/2018/24.07.2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28
του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με
αριθμ. πρωτ. Εισερχ. Β΄ Λιμενικού Τμήματος Κέας: 263/
16-05-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας
«ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» για αγορά εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα
και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) και την συντήρηση υπηρεσιακού οχήματος και σκάφους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου/Β΄Λιμενικού Τμήματος Κέας, συνολικής
αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (#6.000#€), (πλέον ΦΠΑ).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

(8)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) κράνους δικυκλιστή και τριών (03) ειδικών ανταλλακτικών
σκούφων προστασίας, από την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας.
Με την 2824.76/56118/2018/24.07.2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32
του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ.
πρωτ. 16/03-05-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της
Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλληνίας
και Ιθάκης ενός (01) κράνους δικυκλιστή και τριών (03)
ειδικών ανταλλακτικών σκούφων προστασίας, για το
Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, συνολικής αξίας εκατό ευρώ
και ενός λεπτού (#100,01#€).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

(9)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) τεμαχίων
Laser B/W LEXMARK MS 5, τριών (03) υπολογιστών LEN THNKC M932 10 AC-0017AV και τριών
(03) πληκτρολογίων Logitech wireless DET από
την ΤΣΕΛΕΠΗ Άννα του Σωτηρίου για το ΥΠ.ΟΙΚ./
Ν.Σ.Κ./Γρ. Νομικού Συμβούλου του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Με την 2824.76/56102/2018/24.07.2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32
του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με
αριθμ. πρωτ. Εισερχ. Γρ. Νομ. Συμβούλου ΥΝΑΝΠ: 920/
07-06-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της ΤΣΕΛΕΠΗ Άννας του Σωτηρίου δύο (02) τεμαχίων Laser B/W
LEXMARK MS 5, τριών (03) υπολογιστών LEN THNKC
M932 10 AC-0017AV και τριών (03) πληκτρολογίων
Logitech wireless DET, για το ΥΠ.ΟΙΚ./Ν.Σ.Κ./Γρ. Νομικού
Συμβούλου του Υ.ΝΑ.Ν.Π., συνολικής αξίας δύο χιλιάδων
εκατόν σαράντα οχτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (#2.148,94#€).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1141
(10)
Παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες
εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις
23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 12 του άρθρου
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38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248/Α΄/
7.11.2000), όπως ισχύουν, με τις οποίες προβλέπεται ότι
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
δύναται να παρατείνεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την Φορολογική Διοίκηση ή
σε περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων
που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
β) Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4
και των παραγράφων 5,5α και 5β του άρθρου 36 καθώς
και του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.
δ) Την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2180/
2.10.2009) σχετικά με το χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄
94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41,
όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222
Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 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.
5. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/
30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.».
6. Το γεγονός ότι λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 23ή Ιουλίου 2018 στις Περιφερειακές Ενότητες
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και των εκτεταμένων
ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές, απορρυθμίστηκε
η οικονομική και κοινωνική ζωή όσων επλήγησαν από
αυτές.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2018 οι προθεσμίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των οποίων η καταληκτική προθεσμία
υποβολής τους είναι στις 26.7.2018, 27.8.2018, 26.9.2018
και στις 26.10.2018 για τους υποκείμενους που έχουν την
έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας.
2. Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2018 για τους
ανωτέρω υποκειμένους:
α) η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των
οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι
στις 31.7.2018, 31.8.2018 και στις 28.9.2018,
β) οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ. Η ιδία ημερομηνία
είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση
επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.
3. Οι ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ και οι ανακεφαλαιωτικοί
πίνακες υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα
με τις ισχύουσες αποφάσεις.
Άρθρο 2
1. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας ισχύουν και για τους υποκειμένους στον φόρο που ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα
οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και:
α. είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι
ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό, ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, εξαιτίας των πυρκαγιών
που εκδηλώθηκαν στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές
Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής,
β. είτε έχουν την κατοικία τους ή οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση στις Περιφερειακές Ενότητες
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23ή Ιουλίου 2018, και
υπέστησαν υλικές ζημίες από αυτές,
γ. είτε υπέστησαν υλικές ζημιές που επηρεάζουν
την οικονομική δραστηριότητα του υποκειμένου στο
φόρο, εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις
23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και
Δυτικής Αττικής.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί ότι το γεγονός ή η υλική ζημία προκλήθηκε εξαιτίας των πυρκαγιών
της 23ής Ιουλίου 2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
3. Οι δηλώσεις ΦΠΑ και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
που υποβάλλονται με τις προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. ή στο ΓΕΦ σε έντυπη
μορφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.
Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02031980608180004*

