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Δελτίο Τύπου 
 

Παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δηλώσεων 
 
 
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, κατόπιν εισήγησης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, και με στόχο την ανακούφιση των 
επιχειρήσεων και των λογιστών - φοροτεχνικών, στην πρωτοφανή δοκιμασία που περνούν αυτή την 
περίοδο, ώστε να επικεντρωθούν στην εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων οι οποίες είναι 
κρίσιμες για τη στήριξη της οικονομίας, παρατείνονται οι παρακάτω προθεσμίες υποβολής δηλώσεων:  

 Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής των 

δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου, με καταληκτική 

ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, που 

αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν 

παρακολούθημα του φόρου αυτού, αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου. 

 Παρατείνεται μέχρι και την 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 

περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, με καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2020, 

που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020. 

 Παρατείνεται μέχρι και την 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής, με 

καταληκτική ημερομηνία την 31/3/2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία, τα οποία εκδόθηκαν 

εντός Φεβρουαρίου 2020. 

 Παρατείνεται μέχρι και την 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου 

διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία, που 

εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020. 

 Παρατείνεται μέχρι και την 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου 

κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου.Το ίδιο 

ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν 

συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. 



 Για την προστασία της υγείας των συναλλασσομένων και των εργαζομένων στις ΔΟΥ, οι 

δηλώσεις φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 

παραλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται χωρίς διενέργεια ελέγχου, ο οποίος θα διενεργηθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 


