
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1120 
Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσε-

ων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώ-

πων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 

2021, έως την 02/09/2022, λόγω τεχνικής αδυνα-

μίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τους 

από 29/08/2022 έως 30/08/2022.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), 

με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες 
που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις 
για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις,

β) του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114), με το οποίο 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 
να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση, 
τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και 
τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία,

γ) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και ιδίως των άρθρων 18, 
19 και 41, 

δ) του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και ιδίως των άρθρων 44, 
45 και 68.

2. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121, Α’ 126).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοι-
νή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με 
την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

10. Την ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων που 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσε-
ων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, 
λόγω τεχνικής αδυναμίας που παρουσιάσθηκε από την 
29η Αυγούστου 2022 έως την 30η Αυγούστου 2022 στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τους.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολο-
γικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, και δεν υπέ-
βαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2021 έως την 30.08.2022, δύνανται να υποβάλ-
λουν την ανωτέρω δήλωση μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 
2022 και ώρα 15:00 και να καταβάλλουν τις δύο πρώτες 
δόσεις του φόρου που προκύπτει από αυτή, μέχρι την 
2η Σεπτεμβρίου 2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και 
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του ν. 4174/2013. Το 
ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 από 
την 31η Αυγούστου 2022 μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 
2022 και ώρα 15:00, για τον φόρο που θα προκύψει 
από την δήλωση αυτή. 

Επισημαίνεται ότι οι καταβολές του φόρου κατά την 
1η και 2η Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται αποκλει-
στικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή μέσω 
συστήματος πληρωμών IRIS.

2. Η παρούσα ισχύει από την 30η Αυγούστου 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

   Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

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