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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
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Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων
Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους
Δήμους Μίνωα Πεδιάδος και Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 38 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000 Α’ 248),
με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να παρατείνεται ο
χρόνος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του
φόρου σε περιπτώσεις ανωτέρας 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, «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).
β) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 36 καθώς και του
άρθρου 38 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41.
δ) τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
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Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.».
4. Την υπ’ αρ. 8648/27.09.2021 (ΑΔΑ: 9Κ9Ζ46ΝΠΙΘ-6ΤΓ)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως και 28.03.2022, ο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των
υποκειμένων στο φόρο για την υποβολή δηλώσεων
ΦΠΑ και καταβολής φόρου, διότι λόγω της σεισμικής
δόνησης που σημειώθηκε την 27/9/2021 και των ζημιών που αυτή προκάλεσε, απορρυθμίστηκε η οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων στην γεωγραφική
περιοχή των Δήμων Μίνωα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται μέχρι και την 29/10/2021 για τους
υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας στους Δήμους Μίνωα Πεδιάδος
και Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30-09-2021.
2. Για την καταβολή του φόρου ισχύουν οι αποφάσεις
του Υφυπουργού Οικονομικών περί παράτασης και
αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στους
Δήμους αυτούς.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02045193009210004*

