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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας 

 

Με Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπονται οι ακόλουθες 

παρατάσεις: 

1. Παρατείνεται, έως την 26
η
 Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής των παρακάτω 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής την 31
η
 Δεκεμβρίου 2020: 

 Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε 

προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020. 

 Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για 

τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του. 

 Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της 

φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το 

αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν 

εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή. 

 Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς 

ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, 

αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά 

ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων 

εκδόθηκαν εντός του 2020. 



 Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, εξαιτίας εκπρόθεσμης 

αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., από 

τον φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον 

η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020. 

 Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ: 

-         με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

-         με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) : 

 2. Παρατείνεται έως την 29
η
 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την διόρθωση λαθών ή 

παραλείψεων της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 

Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», που αφορούν στους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 

2020, για τους εκμισθωτές ακινήτων που έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική 

Διοίκηση. 

 3. Παρατείνεται έως την 26
η
 Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων τέλους 

διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής την 31
η
 Δεκεμβρίου 2020. 

 


