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Πρέβεζα 28/07/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η τροπολογία για την παράταση των δηλώσεων - Έκπτωση 3% και για την εφάπαξ 
πληρωμή έως την 31η.8.2022. 

 

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι κατατέθηκε η τροπολογία 

για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των δηλώσεων. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της 

τροπολογίας εκτός από την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων 

των φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έως την 30.8.2022, 

ρυθμίζεται και το θέμα της έκπτωσης 3%, η οποία θα ισχύσει και για την εφάπαξ εξόφληση του 

φόρου εισοδήματος, έως την 31η Αυγούστου 2022. 

Αιτιολογική έκθεση :  

Άρθρο 1  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων 

του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Α'167) (ΚΦΕ), των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2021, καθώς και ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις εν λόγω δηλώσεις. 

Άρθρο 1  

Απαιτείται παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2021 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και ρύθμιση του 

χρόνου καταβολής των δόσεων για τις εν λόγω δηλώσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, 

ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021 - Τροποποίηση 

παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72 ν. 4172/2013 

1. Στην παρ. 77 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: 

«Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων ή νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, 

υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του 

προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο 

πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2022 και η 

καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.». 

2. Στην παρ. 78 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια, β) 

προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 78 διαμορφώνεται ως εξής:  

«78. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται 

εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου 

εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις 

φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.  

Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική 

φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.» 

3. Η παρ. 79 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής του φόρου και η παρ. 79 διαμορφώνεται ως εξής:  

«79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα 



εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό 

του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).». 

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 29η.7.2022. 

 


