
Προθεσμίες  

Μέχρι 29 Νοεμβρίου… 

 … πρέπει να καταβληθεί η εισφορά των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον 
Λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων. Στο ika.gr θα δείτε μήνυμα για κάθε 
εργοδότη. Θα πρέπει να ελέγξετε την υποβολή της συμπληρωματικής ΑΠΔ. 

  

Μέχρι 29 Νοεμβρίου… 

… πρέπει οι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. να καταβάλλουν τις οφειλόμενες 
ασφαλιστικές εισφορές, η να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης τους σύμφωνα με 
το ν. 4152/2013. 

   Οι καθυστερούμενες  ασφαλιστικές εισφορές που υπερβαίνουν τις 5.000 
ευρώ, από την 1.1.2014 θα αποστέλλονται στο ΚΕΑΟ ( Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών ) για αναγκαστική είσπραξη. 

  

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου  κλειδάριθμος 

   Οι φορολογούμενοι που εντάχθηκαν στο taxisnet πριν το Δεκέμβριο του 2010, 
και δεν έχουν πάρει κλειδάριθμο, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία 
απόκτησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. 

  

Μέχρι 4 Ιανουαρίου 2014 

   Οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων, οι οποίοι απέκτησαν φορτηγό Δ.Χ. λόγω 
γονικής παροχής ή κληρονομιάς από παλαιό μεταφορέα, και οι οποίοι δεν 

έχουν άλλο φορτηγό Δ.Χ.στο όνομά τους μπορούν, από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας και για ένα έτος, να εκδώσουν οριστική άδεια 

κυκλοφορίας για το φορτηγό τους, χωρίς την Άδεια Οδικών Μεταφορών 
(Α.Ο.Μ.) . Η οικονομική επιφάνειά τους αποδεικνύεται με τον τρόπο που 
προβλέπει το άρθρο 7 του Κανονισμού 1071/2009 και το άρθρο 3 του π.δ. 

346/2001. ( Υπ. Ανάπτ. Β1/52972/5461/4.1.2013 ) 

  

Μέχρι 8 Μαρτίου 2014… 

… θα επιτρέπονται οι διορθώσεις στα Ε9 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έως 
και το 2011 ( ΠΟΛ 1247/15.11.13 ). 

  



Χρονοδιάγραμμα άσκησης δεύτερης προσφυγής στα Διοικητικά 
Δικαστήρια ( ΠΟΛ 1225/1.10.13 ) 

Προϋπόθεση παραδοχής της δεύτερης προσφυγής είναι η εμπρόθεσμη άσκηση 
της πρώτης. Οι προθεσμίες για την άσκηση δεύτερης προσφυγής 
καθορίζονται ανάλογα με το είδος της δικαστικής απόφασης, ήτοι: 

  

_  Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της δικαστικής 
απόφασης για τις εξής αποφάσεις: 

1.       Πρωτόδικες ανέκκλητες αποφάσεις 

2.       Πρωτόδικες αποφάσεις που δεν υπόκεινται σε έφεση και 

3.       Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Εφετείο σε δεύτερο 
βαθμό.  

  

_   Εντός 120 ημερών από την κοινοποίησή πρωτόδικων εκκλητών 
αποφάσεων  με αντικείμενο κάτω των 150.000 € , όταν κοινοποιούνται πριν 
την παρέλευση τριετίας από την έκδοσή τους.     

  

_   Εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή πρωτόδικων εκκλητών 
αποφάσεων  με αντικείμενο κάτω των 150.000 € , όταν κοινοποιούνται μετά 
την παρέλευση τριετίας από την έκδοσή τους.    

  

_  Εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης της ανακοπής 
ερημοδικίας. 

  

Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της δεύτερης προσφυγής… 

… δεν συνεπάγεται επ’ ουδενί επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών, ούτε 
μπορεί να προκαλέσει την ανάκληση της ήδη διενεργηθείσας ταμειακής 
βεβαίωσης. 

   Ο φορολογούμενος στα πλαίσια άσκησης της δεύτερης προσφυγής, έχει τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη διοικητική επίλυση, είτε με ιδιαίτερη 
αίτηση, είτε δια του δικογράφου της δεύτερης προσφυγής. 

  



 


