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ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

οικονομικού έτους 2007 ορισμένων κατηγοριών υποχρέων. 
 
 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ 
                          
                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
       Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α ) 
με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται 
από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ1264 /14/10/2005 (ΦΕΚ 
1435Β΄) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006(ΦΕΚ 204Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

 
3. Τις διατάξεις  των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του  

άρθρου 64 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) που ορίζει τις προθεσμίες 
υποβολής των δηλώσεων εταιρειών κ.τ.λ.   
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4. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 
του ν. 2238/1994, με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ., καθώς και αυτών που δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση 
ή δωρεάν  παραχώρηση της γεωργικής γης.     

 
5. Το γεγονός ότι μεσολάβησαν οι εορτές του Πάσχα. 

 
6. Τη  διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  
 

 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος για 
τους υπόχρεους των περιπτώσεων   β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 64 του ν.2238/1994 που λήγει στις 16 Απριλίου 2007 
παρατείνεται μέχρι και τις 20 Απριλίου 2007.  

 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τα    

υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 107 του  ν.2238/1994. 

 
3.  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
    
      
          
 

                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
                                                                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΜΠΕΖΑΣ  
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