
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΠΟΛ. 1199  
Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσε-

ων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει 

από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την 

έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περι-

φέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 

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 δήλω-
σης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου σε περιπτώσεις ανω-
τέρας 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 του άρθρου 36 καθώς και του άρθρου 38 του Κώδικα 
ΦΠΑ, όπως ισχύουν.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογι-
κής Διαδικασίας (ν. 4174/2016 - ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών 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 αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 

συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. 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 
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 Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

6. Την με αριθμό 8054/27.10.2018 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ψ44Η46ΜΚ6Π-
ΨΓΟ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

7. Το γεγονός ότι λόγω της σεισμικής δόνησης που 
σημειώθηκε την 26η Οκτωβρίου 2018 και των ζημιών 
που αυτή προκάλεσε, απορρυθμίστηκε η οικονομική 
και κοινωνική ζωή των κατοίκων στο νησί της Ζακύνθου.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30.11.2018 για τους 
υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζα-
κύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

α) οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των 
οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι 
στις 31.10.2018,

β) οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν 
προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ. Η ιδία ημε-
ρομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην 
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περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού 
σε δόσεις.

2. Οι ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπο-
γραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

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