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ΘΕΜΑ: Παξάηαζε  ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο απόδνζεο ηνπ 

θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ΚΦΔ, ησλ ππνρξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

λ.3867/2010.  

                                        

                                                     Α Π Ο Φ Α  Η 

                                         Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 

 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009(ΦΔΚ 213 Α΄)πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

2. Σελ θνηλή απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γ6Α 

142500ΔΞ 2010/26.10.2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄) κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη 

αξκνδηόηεηεο ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ. 
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3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992(Φ.Δ.Κ. 34 Α΄), 

κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη 

κε απόθαζε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή 

θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

λ.2238/1994(ΦΔΚ 151 Α΄),  κε ηηο νπνίεο, κεηαμύ άιισλ, νξίδεηαη  ε ππνρξέσζε 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ λα παξαθξαηνύλ θόξν, θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο ηεο αμίαο ησλ αγαζώλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.2238/1994(ΦΔΚ 151 Α΄), κε 

ηηο νπνίεο νξίδεηαη όηη όζνη παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ΚΦΔ, νθείινπλ λα 

απνδίδνπλ απηόλ εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή  ηεο νηθείαο δήισζεο, κέζα ζην πξώην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ επόκελνπ από ηελ παξαθξάηεζε κήλα ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ 

6. Σν κε αξ. πξση. ΓΤ5γ/νηθ. 3586/8//2011 αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απόδνζεο ηνπ θόξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 55 ηνπ ΚΦΔ, από ηνπο ππόρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

λ.3867/2010 ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ εληαικάησλ πνπ εθδόζεθαλ γηα ηελ 

εμόθιεζε ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπο    

7. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαζώο θαη πζηέξεζε ησλ εζόδσλ. 

 

 

                                           Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζσξηλώλ δειώζεσλ απόδνζεο ηνπ θόξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 55 ηνπ ΚΦΔ, από ηνπο ππόρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

λ.3867/2010(λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ,  Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν,  ΠΓΝ 

Παπαγεσξγίνπ,  Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν Αζελώλ, ηνπ Αξεηαίεην Ννζνθνκείν 

Αζελώλ θαη  ΟΚΑΝΑ) θαηά ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ γηα ηελ 

εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη θαη΄ εθαξκνγή απηνύ ηνπ 
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άξζξνπ, πνπ έιεμε ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ 2011 παξαηείλεηαη κέρξη ηελ                             

25 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

2. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

                                                                                      Ο   Τ Φ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο  

    Ακριβές Αντίγραυο                                                       

Η Προϊσταμένη Σης Γραμματείας                                     

                                                                                          ΔΗΜΗΣΡΗ  ΚΟΤΕΛΑ 

 

 

 

 


