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Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των ορι−
στικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και
από ελευθέρια επαγγέλματα. .............................................
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Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ 1126
(1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των
υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των οριστικών
δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευ−
θέρια επαγγέλματα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π. δ. 185/2009 (ΦΕΚ
213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 18, 19, 31, 41, 53, 57, 58
και 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26/07/2013)
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρ. Ε
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέ−
σης Γενικού Γραμματέα Εσόδων (ΦΕΚ 222) όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. 1/16−1−2013 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2238/1994, ΦΕΚ
151 Α΄/16.9.1994).
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59
του ν.2238/1994
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/
28.1.2013(ΦΕΚ Β΄ 130) απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο−
νομικών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α
1196756 ΕΞ 2013(ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών
8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να
παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται
από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.03.2011), με τις οποίες
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών
να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α΄/16.9.1994), όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2013.
11. Την ΑΥΟ − ΠΟΛ 1064/29.3.2013 (ΦΕΚ 884 Β−11.4.13)
που αφορά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με
την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και
απόδοση του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013.
12. Ότι οι διατάξεις του ν.2238/1994 ΦΕΚ 151 Α΄/
16.9.1994,ισχύουν έως και τις 31.12.2013
13. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης
των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών
νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των φορολο−
γικών υπηρεσιών.
14. Ότι οι διατάξεις του ν. 2238/1994 ισχύουν για ει−
σοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που πραγ−
ματοποιούνται έως και τις 31.12.2013 και οι διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που
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εξουσιοδοτούσαν τον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση
απόφασης που καθορίζει τον τύπο και περιεχόμενο της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά
ή άλλα στοιχεία κ.τ.λ., έπαψαν να ισχύουν μετά την
31.12.2013.
15. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων και
φορολογουμένων για την μη έγκαιρη λήψη των απαραί−
τητων δικαιολογητικών.
16. Τις συνεχιζόμενες και ανυπέρβλητες δυσχέρειες
που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους για την
εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω
των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis.
17. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε
1. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της πα−
ραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.)
και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες
και από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 3
του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, οι οποίες έληγαν στις
30.4.2014 παρατείνονται μέχρι και την 5η Μαΐου 2014.
2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορο−
λογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που
υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους
σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
Αριθ. Δ6Α 1067877 ΕΞ 2014
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824
ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865) απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι−
κονομικών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34
του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκε με τις διατά−
ξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου
Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
β) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου
55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συντα−
ξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου –Ρυθμίσεις για
την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση−Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 4 και εν γένει των διατάξεων του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
δ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 284/1988 (Α΄128 και 165) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
στ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ζ) Του π.δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 2 του π.δ. 162/1979 (Α΄ 42) «Περί εκ−
καθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών»,
όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 2 του π.δ. 276/2000 (Α΄ 226) «Εκκάθα−
ριση αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο−
μικών», όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
«Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των
αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
και μετονομασία ορισμένων από αυτές».
3. Την αριθ.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 Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
I. Τροποποιούμε την περίπτωση γγ΄ της υποπαραγρά−
φου β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 27 της αριθμ.
Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865) απόφασής μας,
η οποία αφορά στο αρχείο των Δ.Ε.Κ. και συμπληρώνου−
με την ίδια παράγραφο με υποπαράγραφο γ΄, ως εξής:
«8.β).(γγ) τα σχετικά φυσικά και μαγνητικά αρχεία, που
αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις, τα οποία περιέρχο−
νται στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρεται η
καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, αντίστοιχα.
γ) Το γενικό φυσικό αρχείο των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και
Θεσσαλονίκης περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.».
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/
08−04−2014 (Β΄ 865) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. Δ6Α 1067875ΕΞ2014
(3)
Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25−2−2014
(Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμμα−
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι−
κών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με Εντολή Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φο−
ρολογικής Διοίκησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:
α) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,
όπως ισχύουν.
β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013−
2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
γ) της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου
34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανά−
πτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως
προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαρα−
γράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
δ) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄
18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του
ν.4093/2012,…….και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
ε) των άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α΄259)
«Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπη−
ρεσιών)», όπως ισχύει.
ζ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
η) του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄211) «Αναδιοργάνωση
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει, του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149)
«Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις», των παρ. 1 έως
6 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 και των παρ. 1 έως 6 της
υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4152/2013.
θ) της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180)
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
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Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη... Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης».
ι) του άρθρου 70Β του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως προ−
στέθηκε με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Α5 της
παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, κα−
θώς και των αριθ. Δ6Α 1118225ΕΞ2013/24−7−2013 (Β΄ 1893)
και Δ6Α 1198069 ΕΞ2013/30−12−2013 (Β΄ 3367) αποφάσεων
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
ια) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρο−
νισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφα−
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
ιβ) του άρθρου 81 του ν.1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον
εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2.− Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β΄ 756)
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξε−
ων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον
περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81
του ν. 1892/1990».
3.− Την αριθ. 1/16.1.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων».
4.− Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (Β΄ 130 &
372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2003)
και Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23−12−2013 (Β΄ 3317) όμοιες.
5.− Την αριθμ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8−8−2013 (B΄ 2043)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ανακαθορισμός της
εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως ισχύει.
6.− Την αριθ. Δ6Α 1198391 ΕΞ 2013/31.12.2013 (Β΄ 3367)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ανακαθορισμός
της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
Παλλήνης, Γ΄ Πειραιά, Ε΄ Πειραιά, Α΄ Πειραιά και Πλοίων,
όσον αφορά ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.»
7.− Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ανακαθορισμός
της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων ορ−
γανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία
ορισμένων από αυτές» και ειδικότερα της παρ. 8 του
άρθρου 27 και της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 43 αυτής.
8.−Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25−02−2014 (Β΄ 478 και
558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντο−
λή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01−04−2014 (Β΄ 796) όμοια.
9.− Το αριθ. ΔΕΛ Γ 1063625ΕΞ2014/17−4−2014 έγγραφο
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ−
θυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το από 28/04/2014
μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης
Φορολογίας Κεφαλαίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10.− Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων της αριθ.
Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο−
μικών και διασφάλισης της εύρυθμης και αποτελεσματι−
κής λειτουργίας Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης.
11.− Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

I.− Τροποποιούμε τον Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ.
Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25−02−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφα−
σής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου−
σιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκη−
σης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ
2014/01−04−2014 (Β΄ 796) όμοια και αντικαθιστούμε την
περίπτωση 12 αυτού, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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II.− Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης την 02/05/2014.
III.− Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25−02−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασή μας, όπως τροποποι−
ήθηκε την αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01−04−2014 (Β΄ 796) ομοία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 29 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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