

Α. 1068/2020
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη
Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης 25%
του άρθρου 1/ΠΝΠ 30.03.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την
31.03.2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1068/2020 πιέστε εδώ



Α. 1064/2020
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρων και τελών με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020
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 των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. Περαιτέρω, παρατείνεται μέχρι
και την 30.06.020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους
πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 που αφορούν στο α’
τρίμηνο του 2020. Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής
δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020, που αφορούν τα
ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020. Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι και
την 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική
ημερομηνία την 30.04.2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός
Μαρτίου 2020. Αναφορικά με τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά
παίγνια, παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής τους. Ομοίως,
ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν
συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τέλος, για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου
που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή
οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1064/2020 πιέστε εδώ



A.1052/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων μίσθωσης και βραχυχρόνιας
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet
Με την Α.1052/2020 προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των ως άνω
δηλώσεων. Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία
έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία τροποποίησής της από 1/2/2020 έως 30/4/2020
καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», αρχικών, με ημερομηνία αναχώρησης
του μισθωτή ή με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/2/2020 έως και 31/5/2020,
παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1052/2020 πιέστε εδώ

