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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ &
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου σε συνέχεια της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/18-7-2015) σύμφωνα με την οποία, από την Δευτέρα 20
Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε για τελευταία φορά με την
αριθ. ΓΔΟΠ 0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015 (Β'1482) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
έως 19 Ιουλίου 2015, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες / επιχειρήσεις ότι:
1. Παρατείνονται μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της από 28 Ιουνίου
2015 τραπεζικής αργίας, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου 2015, οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση οφειλών.
2. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη
Φορολογική Διοίκηση.
3. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις ρυθμίσεων που έγιναν από 24.6.2015 με
υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης ή της προκαταβολής από 29.6.2015 μέχρι και την
21.7.2015.
Για υποχρεώσεις καταβολής – βεβαιωμένων ή / και ρυθμισμένων οφειλών δύνανται να
πραγματοποιούνται πληρωμές ηλεκτρονικά μέσω web / internet banking, phone banking, μέσω
αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ’s), με καταβολή μετρητών στις Τράπεζες ή / και τα
ΕΛ.ΤΑ. ή εναλλακτικά με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες
κ.λπ.) στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
Πρόσθετα, με την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/18-7-2015),
ρυθμίζονται τα εξής θέματα:
(α) για τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 η
προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης ή της εφάπαξ καταβολής είναι η 31η Αυγούστου 2015, για
όσες δηλώσεις υποβληθούν εμπρόθεσμα από τις 19 Ιουλίου 2015 και μετά.
(β) η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), που είχε παραταθεί
μέχρι την 27η Ιουλίου 2015, παρατείνεται εκ νέου ως και την 26η Αυγούστου 2015.

Παρατίθενται παρακάτω οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φ.Ε. & Ε9 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών.

Προθεσμίες
Υποβολής Δηλώσεων
Υποβολή
Δηλώσεων Φ.Ε.
Φυσικών
Προσώπων
φορολ. έτους 2014
Υποβολή
Δηλώσεων Φ.Ε.
Νομικών
Προσώπων και
Νομικών
Οντοτήτων
φορολ. έτους 2014
Υποβολή Ε9 2015
(για μεταβολές από
1/1/2014 έως
31/12/2014)
Υποβολή Ε9 2016
(για μεταβολές
μέχρι 31/5/2015)
Υποβολή Ε9 2016
(για μεταβολές
από 1/6/2015)

μέχρι
26/8/2015

μέχρι
20/8/2015

Προθεσμίες Καταβολής Οφειλών
για υποβολές:

* Εφάπαξ
Καταβολή

1η Δόση

2η Δόση

3η Δόση

4η Δόση

5η Δόση

6η Δόση

μέχρι
18/7/2015

31/7/2015 31/7/2015

από
19/7/2015

31/8/2015 31/8/2015

Ιούνιο 2015

** με την
υποβολή

** με την
υποβολή

31/7/2015

31/8/2015

30/9/2015

Ιούλιο 2015

** με την
υποβολή

** με την
υποβολή

31/8/2015

30/9/2015

31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015

Αύγουστο
2015

** με την
υποβολή

** με την
υποβολή

30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015

30/9/2015 30/11/2015

31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015

μέχρι
26/8/2015
μέχρι
26/8/2015
σε 30 ημέρες
από τη
μεταβολή

7η Δόση

* Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης,
παρέχεται έκπτωση 2%

** Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες η καταβολή της 1ης δόσης γίνεται με την
υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη. Σε περίπτωση
καταληκτικής ημερομηνίας της δόσης σε αργία, αυτή μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη.

