
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορο-
λογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) 
που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/ 
2017 (Β’  4486) απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων 
ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με 
βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)».

2 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-
λώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του
ν. 27/1975.

3 Κατάργηση της απόφασης του Υφυπουργού Οικο-
νομικών Α. 1118/2020 (Β’ 2041) και θέση σε ισχύ 
της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
Α.1018/2020 (Β’  361) «Εξειδίκευση και απόδειξη 
της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκ-
μετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών 
πλοίων αναψυχής».

4 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-
σεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων 
του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1068 (1)
Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορο-

λογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) 

που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/ 

2017 (Β’  4486) απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε.«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων 

ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με 

βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ 

ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν.4714/2020 (Α’ 148), 

όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση αυτού με τις διατά-
ξεις του άρθρου 77 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),

β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως 
ισχύει,

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 Α.Υ.Ο. «Κω-
δικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φο-
ρολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. 
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές 
αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 απόφασης του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε.«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων 
ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την 
ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 
(Β’ 1338)»(Β΄ 4486), όπως ισχύει,

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 
«Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρε-
ώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., 
πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών 
Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

6. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

7. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
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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, όπως ισχύουν, τις απο-
φάσεις υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά 
την 31.3.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης των μο-
ντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση 
με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 
(Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προκει-
μένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρω-
ση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η 
οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από 
αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19.

10. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων 
Φ.Η.Μ. που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα 
taxis και τα οποία κατ’ εφαμογή της παρ. 9 του άρθρου 
101 του ν.4714/2020 έπρεπε να αποσυρθούν από τη 
χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 
1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., 
χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 30.6.2021.

Από την 1.7.2021 και εξής, τυχόν έκδοση στοιχείων 
λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των κατηγοριών που ανα-
φέρονται στην υπόψη απόφαση, συνιστά για τον κάτοχο-
χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του 
ν.4174/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   Ι 

 Αριθμ. Α.1067 (2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-

λώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του

ν. 27/1975. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογι-
κές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις,

β) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
γ) Του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (Α’ 77).
δ) Του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

4. 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).

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

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 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 με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπ. Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κα-
τηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) με τη χρήση ηλεκτρονι-
κής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet, καθώς και των υπόχρεων σε υποβολή χειρό-
γραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών 
πλοίων και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας 
κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοί-
ων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77), καθώς 
και η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου αυτού, 
ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, η οποία με την
Α. 1034/2021 (Β’ 723) είχε παραταθεί μέχρι τις 31 Μαρ-
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τίου 2021, με την παρούσα παρατείνεται μέχρι τις 31 
Μαΐου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   Ι 

 Αριθμ. Α.1070 (3)
Κατάργηση της απόφασης του Υφυπουργού Οι-

κονομικών Α. 1118/2020 (Β’ 2041) και θέση σε 

ισχύ της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομι-

κών Α.1018/2020 (Β’ 361) «Εξειδίκευση και από-

δειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης 

και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελμα-

τικών πλοίων αναψυχής». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15 

του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000  -
Α’ 248), όπως το ως άνω τελευταίο εδάφιο τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την παρ. 2 άρθρου 49 του ν. 4607/2019
(Α’ 65), σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου κατά περί-
πτωση Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδικεύονται 
περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ορίζεται ο τρόπος 
απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.

2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Οι-
κονομικών Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της 
πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης 
στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» 
(Β’ 361).

3. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Οι-
κονομικών Α.1118/2020 «Αναστολή εφαρμογής των δι-
ατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 “Εξειδίκευση και 
απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και 
εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοί-
ων αναψυχής”» (Β’ 2041).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

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

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

7. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε 
στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορο-
λογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

8. 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).

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώ-
του του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 
41, όπως ισχύουν.

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3 
της 30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέω-
ση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η 
θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

12. Την υπ’ αρ. 2017/2143 προειδοποιητική επιστο-
λή - παράβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε βάρος της 
χώρας μας για λόγους μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της 
ΕΕ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ).

13. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την κατάργηση από 1.4.2021 της υπό στοιχεία
Α. 1118/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης 
Α.1018/2020 “Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης 
του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμι-
σθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής”» (Β’ 2041).

2. Την επαναφορά σε ισχύ από 1.4.2021 της υπό στοι-
χεία Α. 1018/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κρι-
τηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις 
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (Β’ 361).

3. Έως την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής του άρθρου 6 της απόφασης Α.1018/2020 η ορι-
στικοποίηση για κάθε ημερολογιακό έτος πραγματοποι-
είται με βάση στοιχεία που διαθέτουν οι υποκείμενοι στο 
φόρο, για τα οποία φέρουν το βάρος της απόδειξης, με 
κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ιδιωτικά συστήματα γεω-
γραφικού εντοπισμού.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.4.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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   Αριθμ. Α.1069 (4)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-
σεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων 
του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 και 18 του ν.4174/2013 (Α’ 170).
2. Του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
3. Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34).
4. Της υπό στοιχεία Α.1201/2020 κοινής απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3860).

5. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020, απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β’ 4738).

6. Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

7. Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

8. Της υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων 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, την υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

β. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της δήλωσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του 
άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης 
του τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων του άρ-
θρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), ειδικά για το φορο-
λογικό έτος 2020, παρατείνεται μέχρι τις 29 Απριλίου 
2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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