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ΘΕΜΑ: « Παράταση προθεσµίας υποβολής  διαφόρων υποχρεώσεων που λήγουν τον Μήνα 
Μάιο & Ιούνιο του έτους 2014 » 
 

Αθήνα, 14 Μαΐου  2014   

Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 115 
 

Κε  Γενικέ, 

 
 Τον Μάιο και τον Ιούνιο λήγουν πολλές υποχρεώσεις όπως Ισολογισµοί, Συγκεντρωτικές 

Καταστάσεις έτους 2013-2014, εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. και µια σειρά άλλων υποχρεώσεων η 

απαρίθµηση των οποίων το µόνο που θα καταφέρει είναι να µας πιέσει ψυχολογικά ακόµη 

περισσότερο, χωρίς να παραβλέπουµε και το γεγονός ότι µεσολαβεί και διάστηµα έντονης 

εκλογικής διαδικασίας 2 εβδοµάδων στις οποίες συµµετέχουν, ως έχουν το νόµιµο δικαίωµα 

και Συνάδελφοι. 

Για την οµαλή ροή της διαδικασίας υποβολών των φορολογικών δηλώσεων των 

φορολογουµένων η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί  είναι ανάγκη να αλλάξουν οι καταληκτικές ηµεροµηνίες 

των υποβολών που δεν έχουν άµεσο δηµοσιονοµικό ενδιαφέρον, όπως ενδεικτικά είναι : 

1ον: Η υποβολή των συγκεντρωτικών  καταστάσεων του έτους 2013 η οποία λήγει  

25/6/2014, να µεταφερθεί  έως 30/9/2014. 

2ον:  Η υποβολή των συγκεντρωτικών  καταστάσεων  του 1ου τριµήνου του έτους  2014 η 

οποία λήγει  30/5/2014, να µεταφερθεί την ίδια ηµεροµηνία µαζί µε το 2ο τρίµηνο του έτους 

2014, δηλαδή έως τις 31/7/2014. 

3ον: Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του Ε9 του έτους 2014, θα πρέπει να 

εναρµονιστεί µε την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 

φυσικών προσώπων Ε1. 

 

  

 

 



 

Με δεδοµένο ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι σε εξέλιξη και αναφορικά 

µε την ανάγκη µεταφοράς των καταληκτικών ηµεροµηνιών όλων ή µερικών από τις υπόλοιπες 

υποχρεώσεις των φορολογούµενων θα επανέλθουµε µε νεότερο έγγραφο.   

Σε κάθε περίπτωση η φορολογική διοίκηση πρέπει να βρει τρόπους συγχώνευσης 

εγγράφων και αποστολής πληροφοριών µειώνοντας το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα προς διόρθωση αποτελεί η "επί δύο" αποστολή των βεβαιώσεων για 

τους παρακρατούµενους φόρους, 

  
Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση του  αιτήµατός µας για τις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις.    
 

 

 

      Μετά τιµής  

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 


