
 

  

 

  

 

 
 

Προς το Υπουργείο Οικονοµικών 

   Γενική   Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κα Αικατερίνη Σαββαΐδου  

Κοινοποίηση 

• Υπουργό Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη  

• Υφυπουργό Οικονοµικών κ.  Γεώργιο Μαυραγάνη  

• Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων κ. Χαράλαµπο Τσαβδάρη 

 
ΘΕΜΑ: « Παράταση προθεσµίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2014  που 
λήγουν τον Μήνα Σεπτέµβριο  » 
 

Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου   2014   

Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 122 
 

Αξιότιµη κα  Γενικέ, 

 

 Θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι τον Σεπτέµβριο λήγουν οι Συγκεντρωτικές 

Καταστάσεις  1ου και 2ου τριµήνου του έτους  2014. 

H διαδικασία υποβολής των νέων συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι χρονοβόρα και η  

πρώτη  εφαρµογή της για το έτος 2014 θεωρείται ως πιλοτική για την επόµενη χρονιά. 

Οι λόγοι που συνηγορούν για την παράταση των 3 τριµήνων συγκεντρωτικών 

καταστάσεων  του έτους 2014  µέχρι 31/12/2014 είναι οι εξής: 

1. Εν όψει των τροπολογιών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πρέπει ο κλάδος µας  να προβεί σε 

διορθώσεις και συµπληρώσεις µε το άνοιγµα της εφαρµογής  και επανεκτύπωσης 

των τροποποιηµένων εκκαθαριστικών και ταυτοτήτων οφειλής. 

2. Καθηµερινά ελέγχουµε και θα συνεχίσουµε παρουσία του φορολογούµενου 

(κωδικό-κωδικό και ακίνητο-ακίνητο), ώστε ο ίδιος να βλέπει την φυσική εικόνα των 

ακινήτων του ώστε πλέον µε τα τελικά και έγκυρα στοιχεία να έχετε την βάση για να 

αποκτήσει το δηµόσιο άρτιο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο(διάταξη η οποία έχει 

ψηφιστεί µε το Ν. 3842). 

3. Μέχρι 30/9/2014 λήγει η προθεσµία διάταξης για µεταβολές στοιχείων ακινήτων 

από 1/1 έως 31/8/2014 (άρθρο 52 Ν. 4276/2014). 

4. Η προθεσµία των εκπρόθεσµων διακοπών 26/9/2014(όπου και αυτή θα πρέπει να 

παραταθεί µέχρι 31/12/2014). 



5. Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών ΕΤΕΑ (31/10/2014). 

6. Προετοιµασία και δηλώσεις όσων επιχειρήσεων θα υπαχθούν  στην ρύθµιση 

απόδοσης ΦΠΑ µε το νέο καθεστώς βάσει εισπράξεων(άρθρο 185 Ν. 4261/2014).  

7. Οι τρέχουσες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΑΠ∆ κλπ. 

Τέλος προτείνουµε  την επαναφορά του ορίου των 300 ευρώ ως όριο υποβολής 

καταστάσεων. 

 

 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 


