
 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ 2010 
Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ 

1. Τα μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
νομικά ππόζυπα δημόζιος ή ιδιυηικού δικαίος και ηα 
κάθε είδοςρ ιδπύμαηα πος δεν ηηπούν βιβλία ή ηηπούν 
βιβλία Β’ καηηγοπίαρ ηος Κ.Β.Σ., ανεξάπηηηα αν ηα 
ειζοδήμαηά ηοςρ ςπόκεινηαι ή όσι ζε θοπολογία. 

 
Μέσπι 10 Μαπηίος 2010 

(Ανεξάπηηηα από ηο ηελεςηαίο τηθίο ηος Α.Φ.Μ.) 
 

Νέα προθεσμία σποβολής 12 Απριλίοσ 2010 
 

2. Τα μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα νομικά ππόζυπα πος 
ηηπούν βιβλία Γ’ καηηγοπίαρ ηος Κ.Β.Σ. ή δηλώνοςν 
ειζόδημα από ηην εκμίζθυζη ή δυπεάν παπασώπηζη 
γευπγικήρ γηρ, ςποκείμενο ζε θοπολογία. 

 
Μέσπι 15 Αππιλίος 2010 

(Ανεξάπηηηα από ηο ηελεςηαίο τηθίο ηος Α.Φ.Μ.) 

3. Ημεδαπέρ Δ.Π.Δ., δημόζιερ, δημοηικέρ και κοινοηικέρ 
επισειπήζειρ, ζςνεηαιπιζμοί και ενώζειρ αςηών, 
αλλοδαπέρ επισειπήζειρ πος λειηοςπγούν με 
οποιονδήποηε ηύπο εηαιπίαρ και αλλοδαποί οπγανιζμοί 
πος αποβλέποςν ζηην απόκηηζη οικονομικών 
υθελημάηυν, καθώρ και ηα αλλοδαπά νομικά ππόζυπα 
πος έσοςν ζηην κςπιόηηηά ηοςρ ακίνηηο ζηην Δλλάδα, 
ανεξάπηηηα αν πποκύπηει ή όσι ειζόδημα από αςηό. 

 
 

Μέσπι 10 Μαΐος 2010 
(Ανεξάπηηηα από ηο ηελεςηαίο τηθίο ηος Α.Φ.Μ.) 

4. Όλερ οι ημεδαπέρ Α.Δ. πος κλείνοςν ιζολογιζμό ζηιρ  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΤΟ ΤΔΛΔΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΔΞΗΣ: 

 31.12.2009 και ηα εγκαηεζηημένα ζηη σώπα μαρ          ΑΦΜ ζε ΑΦΜ ζε 

 ςποκαηαζηήμαηα αλλοδαπών Α.Δ. εθόζον ςθίζηαηαι ΑΦΜ  ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ 10 ή 20 ή 60 ή 70 

 διμεπήρ ζύμβαζη για ηην αποθςγή ηηρ διπλήρ θοπολο-  ζε 1 ζε 2 ζε 3 ζε 4 ζε 5 ζε 6 ζε 7 ζε 8 ζε 9 30 ή 40 ή ή 80 ή 

 γίαρ μεηαξύ Δλλάδορ και ηηρ σώπαρ ζηην οποία βπίζκεηαι          50 90 ή 00 

 η έδπα ηηρ αλλοδαπήρ εηαιπίαρ. Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι Μέσπι 

  10.5.10 11.5.10 12.5.10 13.5.10 14.5.10 17.5.10 18.5.10 19.5.10 20.5.10 21.5.10 25.5.10 

 
 
ΗΜΔΙΩΗ: 

Όηαν ηα νομικά ππόζυπα κεπδοζκοπικού σαπακηήπα (ΑΔ, ΔΠΔ, ζςν/ζμοί, δημόζιερ, δημοηικέρ και κοινοηικέρ επισειπήζειρ καθώρ 
και ηα εγκαηεζηημένα ζηη σώπα μαρ ςποκ/μαηα αλλοδαπών επισ/ζευν) κλείνοςν διασειπιζηική πεπίοδο ζε οποιαδήποηε άλλη ημεπομηνία εκηόρ από ηην 31η Γεκεμβπίος, 
η δήλυζη ςποβάλλεηαι μέσπι ηη δεκάηη (10) ημέπα ηος πέμπηος μήνα από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ διασειπιζηικήρ πεπιόδος. 

 


