
Έως 14 Ιουλίου η υποβολή των Ε9 του 2014 - Τροπολογία που 

λύνει το θέμα των δόσεων των φορολογικών δηλώσεων 

[02.07.2014] 

 

Κατατέθηκε η τροπολογία του Υπ.οικονομικών στο νομοσχέδιο του Υπ.Υγείας 

"Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της 

Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης 

σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που 

προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την 

Ιατρικών Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις."  που ρυθμίζει το 

πρόβλημα της πληρωμής των δόσεων που παρουσιάστηκε μετά την παράταση 

της καταληκτικής προθεσμίας των δηλώσεων.  

 

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η εκ νέου παράταση των δηλώσεων στοιχείων 

ακινήτων έτους 2014 (αυτών δηλαδή που έχουν στην κατοχή τους οι 

φορολογούμενοι την 1.1.2014) έως τις 14 Ιουλίου 2014.  

 

Η τροπολογία προβλέπει αναλυτικά:  

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  

Με την προτεινόμενη διάταξη του εδαφίου 1 της παραγράφου 1 ρυθμίζονται 

ζητήματα που αφορούν τον χρόνο καταβολής του προκύπτοντος φόρου 

εισοδήματος, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, ειδικά κατά το 

οικονομικό έτος 2014, και ορίζεται σχετικά (επί εμπρόθεσμης υποβολής 

δήλωσης) ως καταληκτικός χρόνος για την εξόφληση της πρώτης δόσης η 31η 

Ιουλίου 2014, εφ' όσον σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 

10 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, προβλέπεται εξόφληση του φόρου σε τρεις 

δόσεις.  

 

Αυτονόητα, εφ' όσον ο καταληκτικός χρόνος για την εξόφληση της πρώτης δόσης 

ορίζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, η 31η Ιουλίου 2014, ο αντίστοιχος 



καταληκτικός χρόνος για την καταβολή των δύο υπολοίπων δόσεων είναι η 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 2014 

αντίστοιχα (τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αφ' ότου 

είναι τυγχάνει καταβλητέα η πρώτη δόση, σύμφωνα με όσα ήδη ορίζει η ανωτέρω 

υφιστάμενη διάταξη του Ν. 2238/1994).  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 ρυθμίζονται οι 

περιπτώσεις που σύμφωνα με όσα ήδη ορίζει το εδάφιο 4 της παρ. 10 του άρθρου 

9 του Ν. 2238/1994 το συνολικό ποσό της οφειλής από φόρο εισοδήματος, κατά 

το οικονομικό έτος 2014, είναι μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, και 

προτείνεται το ποσό αυτό να εξοφλείται έως την 29η Αυγούστου 2014. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 παρατείνεται η προθεσμία 

υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2014 (1/1/2014) για διευκόλυνση 

των φορολογουμένων, δεδομένου ότι με την εφαρμογή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για πρώτη 

φορά απαιτείται ο επανέλεγχος και η τυχόν διόρθωση της περιουσιακής 

κατάστασης αυτών. 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

  

Αρθρο .... 

Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, 

προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Εξαιρετικά για το φόρο που αναλογεί, 

σύμφωνα με το εδάφιο 1, στο οικονομικό έτος 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται 

έως την 31 Ιουλίου 2014. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, κατά το ίδιο 

οικονομικό έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο 4, είναι μέχρι το ποσό 

των τριακοσίων (300) ευρώ, αυτό καταβάλλεται έως την 29 Αυγούστου 2014». 

 

 



2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, 

αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ειδικότερα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 

2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση 

της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και την 14η Ιουλίου 

2014.» 

 


