
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ακινα, 20 Ιουλίου 2015 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ & 

ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 

Η Γενικι Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων Κατερίνα αββαΐδου ςε ςυνζχεια τθσ Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ Α’ 84/18-7-2015) ςφμφωνα με τθν οποία, από τθν Δευτζρα 20 

Ιουλίου 2015 λιγει θ τραπεηικι αργία θ οποία κθρφχκθκε με τθν από 28 Ιουνίου 2015 Πράξθ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 65), όπωσ ιςχφει και παρατάκθκε για τελευταία φορά με τθν 

αρικ. ΓΔΟΠ 0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015 (Β'1482) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών 

ζωσ 19 Ιουλίου 2015, ενθμερώνει τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ / επιχειριςεισ ότι: 

1. Παρατείνονται μζχρι και τθν τρίτθ (3θ) εργάςιμθ θμζρα από τθ λιξθ τθσ από 28 Ιουνίου 

2015 τραπεηικισ αργίασ, δθλαδι μζχρι τισ 22 Ιουλίου 2015, οι προκεςμίεσ καταβολισ των 

βεβαιωμζνων ςτθ Φορολογικι και Τελωνειακι Διοίκθςθ οφειλών.  

2. Ζωσ τθν ίδια θμερομθνία παρατείνονται και οι προκεςμίεσ καταβολισ των δόςεων 

ρυκμίςεων / διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ βεβαιωμζνων οφειλών ςτθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ. 

3. Στα ανωτζρω περιλαμβάνονται και οι αιτιςεισ ρυκμίςεων που ζγιναν από  24.6.2015 με 

υποχρζωςθ καταβολισ τθσ 1θσ δόςθσ ι τθσ προκαταβολισ από 29.6.2015 μζχρι και τθν 

21.7.2015. 

Για υποχρεώςεισ καταβολισ – βεβαιωμζνων ι / και ρυκμιςμζνων οφειλών δφνανται να 

πραγματοποιοφνται πλθρωμζσ θλεκτρονικά μζςω web / internet banking, phone banking, μζςω 

αυτόματων ταμειολογιςτικών μθχανών (ΑΤΜ’s), με καταβολι μετρθτών ςτισ Τράπεηεσ ι / και τα 

ΕΛ.ΤΑ. ι εναλλακτικά με χριςθ καρτών πλθρωμών (πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ, προπλθρωμζνεσ 

κ.λπ.) ςτισ κατά τόπουσ Δ.Ο.Υ. 

Πρόςκετα, με τθν εν λόγω Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ Α’ 84/18-7-2015), 

ρυκμίηονται τα εξισ κζματα: 

(α) για τισ δθλώςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Φυςικών Προςώπων φορολογικοφ ζτουσ 2014 θ 

προκεςμία καταβολισ τθσ 1θσ δόςθσ ι τθσ εφάπαξ καταβολισ είναι θ 31θ Αυγοφςτου 2015, για 

όςεσ δθλώςεισ υποβλθκοφν εμπρόκεςμα από τισ 19 Ιουλίου 2015 και μετά. 

(β) θ προκεςμία για τθν υποβολι των δθλώςεων ςτοιχείων ακινιτων (Ε9), που είχε παρατακεί 

μζχρι τθν 27θ Ιουλίου 2015, παρατείνεται εκ νζου ωσ και τθν 26θ Αυγοφςτου 2015.  



Παρατίκενται παρακάτω οι προκεςμίεσ υποβολισ δθλώςεων Φ.Ε. & Ε9 κακώσ και οι προκεςμίεσ καταβολισ των οφειλών. 

Προκεςμίεσ 
Τποβολισ Δθλώςεων 

Προκεςμίεσ Καταβολισ Οφειλών 

για υποβολές: 
* Εφάπαξ 
Καταβολι 

1θ Δόςθ 2θ Δόςθ 3θ Δόςθ 4θ Δόςθ 5θ Δόςθ 6θ Δόςθ 7θ Δόςθ 

Τποβολι 
Δθλώςεων Φ.Ε. 

Φυςικών 
Προςώπων 

φορολ. ζτουσ 2014 

μζχρι 
26/8/2015 

μζχρι 
18/7/2015 

31/7/2015 31/7/2015 

30/9/2015 30/11/2015 

        

από 
19/7/2015 

31/8/2015 31/8/2015         

Τποβολι 
Δθλώςεων Φ.Ε. 

Νομικών 
Προςώπων και 

Νομικών 
Οντοτιτων 

φορολ. ζτουσ 2014 

μζχρι 
20/8/2015 

Ιοφνιο 2015 
** με την 
υποβολή 

** με την 
υποβολή 

31/7/2015 31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 

Ιοφλιο 2015 
** με την 
υποβολή 

** με την 
υποβολή 

31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015   

Αφγουςτο 
2015 

** με την 
υποβολή 

** με την 
υποβολή 

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

Τποβολι Ε9 2015 
(για μεταβολζσ από 

1/1/2014 ζωσ 
31/12/2014) 

μζχρι 
26/8/2015         

  

Τποβολι Ε9 2016 
(για μεταβολζσ 

μζχρι 31/5/2015) 

μζχρι 
26/8/2015 

* Σε περίπτωςη εφάπαξ καταβολήσ μζχρι την ημερομηνία πληρωμήσ τησ 1ησ δόςησ, 
παρζχεται ζκπτωςη 2% 

Τποβολι Ε9 2016 
(για μεταβολζσ 
από 1/6/2015) 

ςε 30 ημζρεσ 
από τη 

μεταβολή 

** Για τα νομικά πρόςωπα ή τισ νομικζσ οντότητεσ η καταβολή τησ 1ησ δόςησ γίνεται με την 
υποβολή τησ δήλωςησ και το αργότερο μζχρι την επόμενη εργάςιμη. Σε περίπτωςη 
καταληκτικήσ ημερομηνίασ τησ δόςησ ςε αργία, αυτή μεταφζρεται την επόμενη εργάςιμη. 

 


