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ΘΕΜΑ: «Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειψζεσλ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ έηνπο 2012». 

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 έσο 50 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58Α΄) πεξί 

θνξνινγίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58Α΄)  

κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο λα παξαηείλεη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο 

δειψζεσλ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄), 

φπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 

58 Α’) θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δήισζε εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ 

αθηλήησλ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 20
ή
 Μαΐνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992 (ΦΔΚ 34 Α΄), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο θνξνινγηθέο 
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δηαηάμεηο πξνο ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ δχλαληαη λα παξαηείλνληαη είηε 

γηα νιφθιεξε ηε ρψξα είηε γηα ηκήκαηα απηήο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α΄), κε ηηο νπνίεο 

επέξρνληαη αιιαγέο ζηνλ εηδηθφ θφξν επί ησλ αθηλήησλ. 

6. Σελ ππ’αξηζ. Τ25/8-12-2011 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 2792 Β΄) 

«Καζνξηζκφο Αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ». 

7. Σα αηηήκαηα δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη πνιηηψλ. 

8. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

 

1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ (Φ.Α.Π.) έηνπο 2012 θαζψο θαη ησλ δειψζεσλ εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ 

αθηλήησλ έηνπο 2012,  παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 31
ε
 Μαΐνπ 2012, αλεμαξηήησο 

ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθίνπ ηνπ Α.Φ.Μ..  

 

2. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν     Ο Αλ. Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο                            Παληειήο Οηθνλφκνπ  

 

 

 


