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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  Oικονομίας  και 

Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από 

τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την  κοινή  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού 

Οικονομικών αριθμ. 2672/3-12-2009 ΦΕΚ 2408/3-12-2009 .
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3. Τις διατάξεις των άρθρων  62 και 107  του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151) 

που  ορίζει  τις  προθεσμίες  υποβολής  των  ετήσιων  δηλώσεων  φορολογίας 

εισοδήματος.

4. Τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου 23 του  ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 

Α΄/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται  ο Υπουργός να παρατείνει  τις 

προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

5. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων λόγω της μη έγκαιρης 

λήψης των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

6. 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 λήγει την 1η Μαρτίου 

2010,  ορίζεται  η  12η Απριλίου  2010.  Η  υποβολή  των  δηλώσεων  αυτών 

ολοκληρώνεται  μέσα  σε  έντεκα  (11)  εργάσιμες  ημέρες  ανάλογα  με  το 

τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με 

αρχή, για το ψηφίο 1 την 12η Απριλίου 2010.

2. Η  προθεσμία  υποβολής  των  δηλώσεων  φορολογίας  εισοδήματος 

οικον.  έτους  2010  για  τα  υπόχρεα  νομικά  πρόσωπα  μη  κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, ορίζεται  η 

12η Απριλίου 2010, αντί της 10ης  Μαρτίου 2010. 

3. Η προθεσμία  υποβολής  δηλώσεων στοιχείων ακινήτων  έτους  2010, 

ορίζεται  στις  ίδιες  ημερομηνίες  με  τη δήλωση φορολογίας  εισοδήματος  για 

τους υπόχρεους των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης, σύμφωνα με τα ως 

άνω οριζόμενα.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
           Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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