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ΑΔΑ: 

Αριθ. ΦΕΚ: 3220 Β΄/06/08/2018 

Αθήνα,  30  Ιουλίου  2018 

ΠΟΛ. 1150 

ΘΕΜΑ: «Καζνξηζκόο ηωλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

από 26.7.2018 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ κε ηελ νπνία 

ιακβάλνληαη έθηαθηα κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηωλ πιεγέληωλ θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ηηο ππξθαγηέο πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο 23 θαη 24 Ινπιίνπ 2018» 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

 

 ΠΡΟ:Ωσ  Πίνακασ Διανομισ 
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1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 5 ηεο από 26.7.2018 (ΦΔΚ Α΄ 138) Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηωλ πιεγέληωλ θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ηηο ππξθαγηέο πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο 23 θαη 24 Ινπιίνπ 2018», 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», 

 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΚ Α΄ 90) «Πεξί Κώδηθνο Δηζπξάμεωο 
Γεκνζίωλ Δζόδωλ», 

  
4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Α' «ύζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ 

Δζόδωλ» ηνπ Μέξνπο Πξώηνπ ηνπ λ. 4389/2016 (ΦΔΚ Α' 94) «Δπείγνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθωλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρωλ θαη 

δηαξζξωηηθώλ κεηαξξπζκίζεωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 

5. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξάθνπ Δ' ηνπ πξώηνπ άξζξνπ 

ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ Α' 222), όπωο ηζρύεη, πεξί ζύζηαζεο ζέζεο Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, 

όπωο ηζρύνπλ, 

 

6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 16/1989 (ΦΔΚ Α΄ 6) «Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο 

Γεκνζίωλ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Γ.Ο.Τ.) θαη ηωλ Σνπηθώλ Γξαθείωλ θαη 

θαζήθνληα ππαιιήιωλ απηώλ», 

 

 7. ηελ 1/20.01.2016 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη δηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίωλ 

Δζόδωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016 θαη ηελ αξηζ. 

39/3/30.11.2017 (ΤΟΓΓ 689) απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΑΑΓΔ 

«Αλαλέωζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ 

Δζόδωλ», 
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8. ηελ αξηζ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο ΑΑΓΔ «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ (Α.Α.Γ.Δ.)» 

(ΦΔΚ Β' 968), 

 

 9. ηελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ηωλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

από 26.7.2018 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα ηε 

ζηήξημε ηωλ πιεγέληωλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ηηο ππξθαγηέο πνπ 

έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο 23 θαη 24 Ινπιίνπ 2018» 

ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ππξόπιεθηνπο θαη 

 

10. ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΑΑΓΔ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

Άξζξν 1 

Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ ππαγωγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο από 26.7.2018 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

 

 

 

1.     Σα πρόςωπα που υπάγονται ςτθν παρ.1  του άρκρου 6 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (ΦΕΚ Αϋ138/26.7.2018) και ςυγκεκριμζνα οι φορολογοφμενοι που, εξαιτίασ των 

πυρκαγιϊν που ζπλθξαν περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ςτισ 23 και 24 Ιουλίου 2018, είτε 

υπζςτθςαν ςωματικι βλάβθ οι ίδιοι ι οι ςφηυγοι ι πρόςωπα με τα οποία ζχουν ςυνάψει  

ςφμφωνο ςυμβίωςθσ ι αδελφοί ι ανιόντεσ ι κατιόντεσ  αυτϊν μζχρι και  βϋ βακμοφ, είτε 

απϊλεςαν ςφηυγο, πρόςωπο με το οποίο ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, αδελφό ι 

ανιόντα ι κατιόντα αυτϊν μζχρι και βϋ βακμοφ, είτε οι φορολογοφμενοι αυτοί υπζςτθςαν υλικζσ 

ηθμιζσ ςτθν ακίνθτθ περιουςία τουσ, προκειμζνου να υπαχκοφν ςτισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ 

παράταςθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και καταβολισ του 

φόρου ειςοδιματοσ, οφείλουν να προςκομίςουν ςτθν Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία υπάγονται τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά: α) Για ςωματικι βλάβθ,  ιατρικι βεβαίωςθ από δθμόςιο ι ιδιωτικό νοςθλευτικό 

ίδρυμα, από τθν οποία να προκφπτει πωσ θ βλάβθ τθσ υγείασ προιλκε από τισ ωσ άνω πυρκαγιζσ, 

β) για κάνατο, λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ι ιατρικό πιςτοποιθτικό κανάτου από τα οποία 
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προκφπτει πωσ ο κάνατοσ επιλκε  λόγω των πυρκαγιϊν και ςε περίπτωςθ αγνοουμζνου  

βεβαίωςθ από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι  πωσ το αναφερόμενο πρόςωπο περιλαμβάνεται 

ςτουσ αγνοοφμενουσ εξαιτίασ των ανωτζρω πυρκαγιϊν, γ) για υλικζσ ηθμιζσ, βεβαίωςθ από τθν 

οριηόμενθ ωσ αρμόδια δθμόςια αρχι για αυτοψία και ζλεγχο για  φπαρξθ υλικισ ηθμίασ ςε 

ακίνθτο.       

 

2. Θ ςυηυγικι ςχζςθ, θ ςφναψθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και θ ςυγγενικι ςχζςθ,   αποδεικνφονται  

με  τα κατά περίπτωςθ απαραίτθτα δικαιολογθτικά ιτοι ενδεικτικά: λθξιαρχικι πράξθ γάμου, 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, 

πιςτοποιθτικό εγγυτζρων ςυγγενϊν.     

     

Άξζξν 2 

      Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

 

1. Παρατείνονται ζωσ και τθν 23.01.2019 οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων ςτισ 

Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν των προςϊπων του άρκρου 1 τθσ απόφαςθσ που λιγουν ι 

ζλθξαν από 23.07.2018 μζχρι και 23.01.2019.  

2. Ζωσ τθν ίδια θμερομθνία και για τισ ίδιεσ οφειλζσ και πρόςωπα παρατείνονται και οι 

προκεςμίεσ καταβολισ των δόςεων ρυκμίςεων/διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ 

βεβαιωμζνων οφειλϊν. Οι δόςεισ των εν λόγω ρυκμίςεων που λιγουν από 23.07.2018 ζωσ 

23.01.2019 δφνανται να αποπλθρωκοφν το αργότερο ζωσ και τθν 23.01.2019, προκειμζνου να 

μθν απολεςκοφν οι ρυκμίςεισ ςτισ 24.01.2019 βάςει των όρων και προχποκζςεων του κεςμικοφ 

πλαιςίου που τισ διζπει. Για το χρονικό διάςτθμα αυτό δεν επιβάλλεται θ επιβάρυνςθ λόγω 

κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ δόςθσ ρφκμιςθσ που ορίηεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των 

ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ. 

3. Αναςτζλλεται μζχρι και τθν 23.01.2019 θ πλθρωμι των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων τθν 

23.07.2018 οφειλϊν των ανωτζρω προςϊπων. 

 

 

Άξζξν 3 
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Δηαδηθαζία άξζεο θαη επηζηξνθήο θαηαζρεζέληωλ θαη απνδνζέληωλ 

πνζώλ 

 

1. Καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί  ςε βάροσ των προςϊπων του άρκρου 1 ςε λογαριαςμοφσ 

που τθροφνται  ςε πιςτωτικά ιδρφματα και ςε ιδρφματα πλθρωμϊν  θλεκτρονικοφ χριματοσ για 

ατομικά  χρζθ και χρζθ λόγω ςυνυπευκυνότθτασ από οποιαδιποτε αιτία, αίρονται, ανεξαρτιτωσ 

του χρόνου επιβολισ των, φςτερα από αίτθςθ  των προςϊπων αυτϊν ςτον αρμόδιο για τθν 

επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου και τθν ζκδοςθ 

ςχετικισ προσ τοφτο απόφαςθσ αυτοφ. Θ αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί μζχρι και 23.1.2019, 

θμερομθνία μζχρι τθν οποία πρζπει να εκδοκεί και θ ανωτζρω απόφαςθ άρςθσ τθσ κατάςχεςθσ. 

Μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία δεν επιβάλλονται νζεσ καταςχζςεισ ςε βάροσ των προςϊπων 

του άρκρου 1.  

 

2. Ποςά τα οποία αποδόκθκαν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από 23.7.2018 ζωσ και 23.1.2019 

δυνάμει καταςχζςεων οι οποίεσ ιρκθςαν κατά τα ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ του χρόνου  γζνεςθσ 

των καταςχεμζνων απαιτιςεων, επιςτρζφονται ςτουσ δικαιοφχουσ εντόσ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ, εφόςον ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ, μετά από απόφαςθ του Προϊςταμζνου που 

είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ.  

 

3. Θ επιςτροφι των καταςχεκζντων και αποδοκζντων ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ ποςϊν, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω διενεργείται με ατομικό φφλλο ζκπτωςθσ το οποίο εκδίδεται οίκοκεν 

από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ. ι Ελεγκτικοφ Κζντρου που είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι, ςτθν 

οποία αποδόκθκε το ποςό τθσ κατάςχεςθσ. ε περίπτωςθ πίςτωςθσ των ανωτζρω ποςϊν ςτα 

χρζθ του οφειλζτθ ακολουκείται θ διαδικαςία αναβίωςθσ αυτϊν. 

 

4. Σα επιςτρεφόμενα ποςά δεν υπόκεινται ςε ςυμψθφιςμό και δεν απαιτείται αποδεικτικό 

φορολογικισ ενθμερότθτασ για τθν καταβολι τουσ, κατά παρζκκλιςθ των ιςχυουςϊν διατάξεων 

(άρκρο 6 παρ. 4 ΠΝΠ ΦΕΚ 138 Αϋ/26.7.2018). 
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5. Για τθν εφαρμογι των ευεργετθμάτων των άρκρων 2 και 3 τθσ παροφςασ απόφαςθσ μαηί με 

τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλονται τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα ςτο άρκρο 1 δικαιολογθτικά, 

εφόςον δεν ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

   

6. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 
 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 
2. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ. 
3. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να 
 αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.).  
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 
1) Γραφείο  Τπουργοφ 
2) Γραφείο  Αναπλθρωτι Τπουργοφ 
3) Γραφείο Τφυπουργοφ 
4) Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ. 
 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
1) Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΑΑΔΕ 
4) Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
5) Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 
6) Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ  
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