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Πότε υποβάλλεται η φορολογική δήλωση 

 

Το Υπουργείο Οικονοµικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων, 

ανακοινώνει ότι µε απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, ∆ηµήτρη Κουσελά,  

 

- η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 

υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 5η 

Μαΐου 2011, (ατοµικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν τηρούν βιβλία ή 

ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήµατα 

από συµµετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά υποβάλλονται µε τη χρήση 

ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται 

ως και τις 20 Μαΐου  2011. 

 

- η προθεσµία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους 

υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που έληγε την 5η 

Μαΐου 2011, (εισοδήµατα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδηµα, εισόδηµα 

από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η υποβολή 

τους θα γίνει µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ή 

χειρόγραφα µέσω ∆.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 

Μαΐου  2011. 

 

- οι προθεσµίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού 

έτους 2011 των υπόχρεων των υποπεριπτώσεων ββ΄ έως και ζζ΄ της περίπτωσης γ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (εισοδήµατα από µισθωτές 

υπηρεσίες ,συνταξιούχοι, εισοδήµατα που προέκυψαν στο εξωτερικό κτλ.),   που 

υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει 

εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδροµείται επί αποδείξει, για τις οποίες η ηµεροµηνία 

υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου, 

ανάλογα µε το ΑΦΜ τους, διαµορφώνεται ως εξής: 

   

Με ΑΦΜ 1 µέχρι τις 17 Μαΐου 2001 

Με ΑΦΜ 2 µέχρι τις 18 Μαΐου 2001 

Με ΑΦΜ 3 µέχρι τις 19 Μαΐου 2011 

Με ΑΦΜ 4 µέχρι τις 20 Μαΐου 2011 

Με ΑΦΜ 5 µέχρι τις 23 Μαΐου 2011 

Με ΑΦΜ 6 µέχρι τις 24 Μαΐου 2011 

Με ΑΦΜ 7 µέχρι τις 25 Μαΐου 2011 

Με ΑΦΜ 8 µέχρι τις 26 Μαΐου 2011 
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Με ΑΦΜ 9 µέχρι τις 27 Μαΐου 2011 

Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 µέχρι τις 30 Μαΐου 2011 και 

Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 µέχρι τις 31 Μαΐου 2011 . 

 

Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλλονται από τους ίδιους 

µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, καθώς και οι 

δηλώσεις των υπόχρεων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ( εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, 

πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειοµεσίτες κ.τ.λ.), που υποχρεωτικά 

υποβάλλονται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, η 

προθεσµία υποβολής τους παρατείνεται  µέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα 

από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.   

- η προθεσµία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που 

υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ηµεροµηνίες µε τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος για τους  παραπάνω υπόχρεους. 

  

Επίσης µε απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών παρατείνονται οι προθεσµίες 

υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 

(Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2010, ως 

ακολούθως: 

� · Μέχρι την 20η  Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει 
στο 1, 2, 3.  
� · Μέχρι την 23η  Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει 
στο 4, 5, 6.  
� · Μέχρι την 27η  Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει 
στο 7, 8, 9.  
� · Μέχρι την 30η  Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει 
στο 0. 
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας, οι παραπάνω 

προθεσµίες µετακυλίονται ανάλογα. 

  

Σηµειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των λογιστών και για λόγους 

ίσης µεταχείρισης η δυνατότητα που δόθηκε µε την παράγραφο 1 της ΠΟΛ. 

1070/7.10.2011 σε ορισµένα πρόσωπα (ατοµικές, προσωπικές, ΕΠΕ κ.λπ.) για κλείσιµο 

του ισολογισµού µέχρι την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, 

ισχύει αναλόγως και για τις ανώνυµες εταιρείες και τους συνεταιρισµούς, καθώς και για 

τις ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις. 

 


