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ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
14η Γ/ΝΗ ΦΠΑ 
ΣΜΗΜΑ Α΄  

Σαρ. Γ/λζε     : ίλα 2-4             
Σαρ. Κώδηθαο : 106 72 ΑΘΗΝΑ                               
Πιεξνθνξίεο  : Αηθ. Καξύδα  
   Γ. Αλαγλσζηόπνπινο  
Σειέθσλν      :  210- 3645832                                           
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E-mail             :  dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr                                 

 

Θέκα: α) Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ Φ.Π.Α. πνπ ε 
 θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο είλαη ε 28/2/2011, 

 β) Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ πνπ ε 
 θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο είλαη ε 28/2/2011. 

  

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 

1.  Σηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (θύξσζε κε ην 
λ.2859/2000- ΦΔΚ 248 Α΄), όπσο ηζρύνπλ: 

α) Σεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4, ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 
5, ηεο παξαγξάθνπ 5α΄, ηεο παξαγξάθνπ 5β΄, ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 6, 
ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 36, 

β) ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 38, 

γ)  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 59 θαη 

δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Π.Γ. 16/1989 (ΦΔΚ 6 Α΄). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄), πεξί απνδεηθηηθώλ 
εηζπξάμεσο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/18.4.2006 (ΦΔΚ 568 Β΄) 
Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο 1091535/7452/1652/Γ0014/ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 (ΦΔΚ 2180 Β΄) 
Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 2003/1798/ΔΚ/7.10.2003/EE L 264/15.10.2003 γηα ηε 
δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, όπσο ηζρύνπλ. 

Αζήλα,  28/02/2011 

ΠΟΛ. 1041 

ΠΡΟ:  Π.Γ. 

 

 

 

 

 

 

               

   

   

         

ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ  Φ.Δ.Κ.    

ΣΔΤΥΟ Β΄ 
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7.  Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. Πξση. Γ6Α1142500 ΔΞ 2010/26.10.2010 (Φ.Δ.Κ. 1725 
Β΄/3.11.2010) θνηλήο απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 
γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ. 

8.  Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ θαη ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ, ιόγσ 
πξνβιεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία κε ην εηδηθό δίθηπν TAXISnet. 

9. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

Αποφασίζουμε 

1. Παξαηείλνπκε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ Φ.Π.Α. πνπ ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο είλαη ε 28ε Φεβξνπαξίνπ 2011 κέρξη θαη ηελ 2 
Μαξηίνπ 2011. 

Η ππνβνιή ησλ πεξηνδηθώλ δειώζεσλ απηώλ θαζώο θαη ε θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ 
πνζνύ ζηελ πεξίπησζε ησλ ρξεσζηηθώλ δειώζεσλ Φ.Π.Α. ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη 
κόλν ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

2. Παξαηείλνπκε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ 
ελδνθνηλνηηθώλ απνθηήζεσλ αγαζώλ θαη ιήςεσλ ππεξεζηώλ θαη ελδνθνηλνηηθώλ 
παξαδόζεσλ αγαζώλ θαη παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πνπ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπο είλαη ε 28ε Φεβξνπαξίνπ 2011 κέρξη θαη ηελ 02 Μαξηίνπ 2011. 

Η ππνβνιή ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ απηώλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν 
ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

Η εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ νινθιεξώλεηαη από ηηο 
Γ.Ο.Τ. κέρξη ηελ 3ε Μαξηίνπ 2011 ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 
1127/25.9.2009. 

3. Η απόθαζε απηή, πνπ ηζρύεη από ηελ έθδνζή ηεο, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
 
 

 

                                              


