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Ο Νόμος 4331/2015 επιφέρει αλλαγές σε προθεσμίες
Τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουλίου 2015

Στις 2 Ιουλίου 2015 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4331/2015, ο
οποίος, μεταξύ άλλων, τροποποιεί τις προθεσμίες
για την υπαγωγή σε ρύθμιση αλλά και την καταβολή
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική
Διοίκηση αλλά και τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΣ), και γενικότερα επιφέρει αλλαγές
σε προθεσμίες που προβλέπονται στην φορολογική
νομοθεσία και στη νομοθεσία περί εμπορικών
εταιρειών.
Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:


Καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων: Η καταβολή του φόρου
πραγματοποιείται σε τρεις (3) ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από
την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.



Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9): Η
προθεσμία για τη δήλωση για κάθε σύσταση,
απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων
ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η
Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται μέχρι και την
27η Ιουλίου 2015.



Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών: Η
ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική
Διοίκηση οι οποίες κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες έως και την 1.3.2015
παρατείνεται έως και 15.7.2015. Επιπλέον,
καθίσταται σαφές ότι ο φορολογούμενος χάνει
τη ρύθμιση σε περίπτωση που ο οφειλέτης
έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες
βεβαιώσεις. Η ημερομηνία αίτησης για
υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς όλους τους ασφαλιστικούς
φορείς (πλην ΝΑΤ) οι οποίες κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015 παρατείνεται
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Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η
εφαρμογή του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να
αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας
συμβουλής. Παρόλο που κάθε δυνατή προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche
Tohmatsu Limited δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες,
όπως κι αν προκλήθηκαν σε κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό.
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι
εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των
κλάδων. Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης
δυνατότητες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι
περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου
Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte
Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες
της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
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