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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για
ορισµένες κατηγορίες υποχρέων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ34Α) µε τις οποίες
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό οικονοµίας και Οικονοµικών να παρατείνει µε
απόφαση, τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις για
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151) που ορίζει τις προθεσµίες
υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος.
3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 τουν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005) µε
τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσµίες υποβολής δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων.
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης υποβολής των δηλώσεων
προβληµάτων ορισµένων κατηγοριών επαγγελµατιών.
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αντιµετώπιση

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους υπόχρεους
του άρθρου 62 του ν.2238/1994 που αποκτούν εισόδηµα, Α) από συµµετοχή σε
εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, µε βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η

διαχειριστική περίοδος έληξε τους µήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, πράκτορες,
ασφαλειοµεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσεις αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ΄ της
παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ και Β) από µισθούς, συντάξεις, αµοιβές ως αξιωµατικοί
ή κατώτερο πλήρωµα εµπορικών πλοίων, εισόδηµα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις ββ),
γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, που λήγουν στις 3 και 4 Μαΐου
αντίστοιχα, ορίζεται η 20η Μαΐου.
Η υποβολή των δηλώσεων της περίπτωσης Α ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11)
εργάσιµες ηµέρες, ενώ της περίπτωσης Β µέσα σε είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες,
ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουµένου, και µε αρχή και για τις
δύο περιπτώσεις, για το ψηφίο 1 την 20η Μαΐου 2010.
2. Ειδικότερα, οι εφηµεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αµοιβών ή βεβαιώσεις
ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι και την 18η
Ιουνίου 2010, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
3. Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010, ορίζεται στις ίδιες
ηµεροµηνίες µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για τους υπόχρεους των παραπάνω
παραγράφων, σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα.
4. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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