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ΘΕΜΑ:  Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

νηθνλ. έηνπο 2011 θαζώο θαη ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 

2011 γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππνρξέσλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2020/1992 (ΦΔΚ34Α) κε 

ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ λα παξαηείλεη κε απόθαζε, ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από 

ΚΑΣΕΠΕΘΓΟΝ 
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ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

2. Σελ θνηλή απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ Γ6 Α 1142500 ΔΞ  2010/26.10.2010  ( ΦΔΚ 1725 Β)  κε ηελ 

νπνία αλαηίζεληαη αξκνδηόηεηεο ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ.  

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  62 θαη 64  ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ Α΄151) 

πνπ νξίδνπλ ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ εηήζησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηηο δειώζεηο ησλ ππνρξέσλ ηεο 

παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.3427/2005 (ΦΔΚ 312 

Α΄/27-12-2005) κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγόο λα παξαηείλεη ηηο 

πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 

5. Σα αηηήκαηα δηαθόξσλ επαγγεικαηηθώλ ηάμεσλ ιόγσ ηεο κε έγθαηξεο 

ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

6. Σε δηαπίζησζε όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα 

ηνπο ππόρξενπο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.2238/1994, πνπ ιήγεη ηελ 4ε Απξηιίνπ 

2011, (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ ηεξνύλ βηβιία 

ή ηεξνύλ βηβιία Α΄ ή Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., όζνη απόθηεζαλ εηζνδήκαηα 

από ζπκκεηνρή ζε Δ.Π.Δ., από αθίλεηα, από θηλεηέο αμίεο θιπ.), θαζώο θαη 

γηα όζνπο ιήγεη ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011, (γεσξγηθό εηζόδεκα, εηζόδεκα από 

εθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρώξεζε γεσξγηθήο γεο), νξίδεηαη ε 18η Απριλίοσ 

2011. Η ππνβνιή ησλ δειώζεσλ απηώλ νινθιεξώλεηαη κέζα ζε έληεθα (11) 

εξγάζηκεο εκέξεο, κε εμαίξεζε ηελ 26ε Απξηιίνπ 2011, αλάινγα κε ην 

ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ θνξνινγνύκελνπ, κε 

αξρή, γηα ην ςεθίν 1 ηελ  18ε Απξηιίνπ   2011. 

Όζεο δειώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο παξνύζεο, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 

κέζσ δηαδηθηύνπ, κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ αλεμαξηήησο Α.Φ.Μ., κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ιήμεο ηνπο , ηελ 5ε  Μαΐνπ 2011.  
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2. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ ησλ ππνρξέσλ ηεο παξαγξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ., (Ο.Δ., Δ.Δ., θνηλσλίεο, θνηλνπξαμίεο, θιπ. πνπ δελ 

ηεξνύλ βηβιία ή ηεξνύλ βηβιία Α΄ ή Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β..), πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ιήγεη ηελ 1ε  

Απξηιίνπ 2011, νξίδεηαη ε 11η Απριλίοσ 2011, γηα ηηο δειώζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη κέζσ Γ.Ο.Τ. θαη νινθιεξώλεηαη κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο 

εκέξεο, κε εμαίξεζε ηελ 26ε Απξηιίνπ 2011, αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν 

ηνπ Α.Φ.Μ. κε αξρή γηα ην ςεθίν 1 ηελ 11ε Απξηιίνπ 2011.Η ππνβνιή απηώλ 

ησλ δειώζεσλ, κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη προαιρετική θαη  ζα μεθηλήζεη ζηηο 18 

Απξηιίνπ 2011 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλεμαξηήησο Α.Φ.Μ., ζηηο 28 

Απξηιίνπ 2011.  

3. Η πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011, 

πνπ ππνβάιινληαη ζηε Γ.Ο.Τ., νξίδεηαη ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο κε ηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ππόρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο 

παξνύζεο. 

4. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

     Ακριβές αντίγραυο                             Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ                                                                              

     Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                  Δ. ΚΟΤΕΛΑ 

        

                               

 


