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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1302 (1)
   Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογί-

ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσι-

κών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προ-

σώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 

του ν. 4172/2013. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 

(Α΄ 1 70) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του 

ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την Υ2/2019 (Β΄2901) απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών».

5. Την 339 (Β΄3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο.

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-

κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4389/27.5.2016 (Α΄94) περί σύ-
στασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του 
ν. 2753/1999 (Α΄ 249) σύμφωνα με τις οποίες, «Με απο-
φάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορί-
ζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαι-
τείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού 
αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να 
μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων 
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 
του ν. 2020/1992 (Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσι-
οδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες 
φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώ-
σεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

11. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με 
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet.

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του 
ν. 4172/2013, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώ-
σεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί-
ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057

36939



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36940 Τεύχος B’ 3057/29.07.2019

ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημο-
σίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία δεν 
έχει λήξει, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις 
μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 29 Ιουλίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

(2)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης - 

Λαθρεμπορίας στον (επ) ΜOHAMMAD ή MU-

HAM MAD (ον) BILAL του ILYAS.  

 Με την 9/17/19 Καταλογιστική Πράξη του Προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ελευσίνας που 
εκδόθηκε την 21η .06. 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε 
στον (επ) MOHAMMAD η MUHAMMAD (ον) BILAL του 
ILYAS, με Α.Φ.Μ. 170219774 γεννηθείς 20/10/1991, με 
τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής στη Νίκαια οδός 
Μαινεμένης, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέ-
λος ποσού 1.852,62 ευρώ για διαπραχθείσα τελωνειακή 
παράβαση, λαθρεμπορίας 152 πακέτων τσιγάρων και 4 
συσκευασίες καπνού διαφόρων μαρκών,  τα οποία βρέ-
θηκαν στην κατοχή του.

Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%) 
κατά την είσπραξή τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ   

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