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Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας

«διατραπεζικών συναλλαγών».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να
παρατείνει µε απόφαση του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τις προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων χρεών προς το
Δηµόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισµός Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονοµικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

4. Τις διατάξεις των Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) και Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύουν.

5. Την ανάγκη επίλυσης προβληµάτων που δηµιουργούνται λόγω των ηµερών ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α΄), µε αποτέλεσµα οι συναλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν στους φορείς της παρ.
1 του ανωτέρω άρθρου να καταχωρισθούν στα συστήµατα των φορέων αυτών µε ηµεροµηνία την επόµενη εργάσιµη ηµέρα των ηµερών
«ειδικής αργίας».

6. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Οι προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ορισθείσες ηµέρες ειδικής αργίας
διατραπεζικών συναλλαγών σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 3336/20.04.2005 παρατείνονται µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα αυτών.
Έως την ίδια ηµεροµηνία παρατείνονται και οι προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων / διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής
βεβαιωµένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 
 Η Υφυπουργός 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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