
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

Αναφορά 

Για τον κ. 

Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και 
ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών που 
πάσχουν από σοβαρά νοσήματα 

 

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) με Αρ. Πρωτ.: Φ/1/4031 -
19.7.2021, μέσω της οποίας επισημαίνουν την αναγκαιότητα νομοθέτησης της 
δυνατότητας μετάθεσης των προθεσμιών των φορολογικών και ασφαλιστικών 
δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών, οι οποίοι βεβαιωμένα 
πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. 

Στην επιστολή του το Ο.Ε.Ε. υπενθυμίζει ότι παρότι η δυνατότητα παράτασης 
υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των 
λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό ή περιπτώσεων θανάτου 
λόγω COVID-19 ή και των εντολέων - πελατών τους είχε θεσμοθετηθεί με το άρθρο 
93 του Ν. 4764/2020 και επίσης είχε προβλεφθεί ότι οι λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης ορίζονται μέσω κοινής υπουργικής 
απόφασης, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ, ούτε έχουν δοθεί 
διευκρινιστικές οδηγίες προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σχετικά με την εφαρμογή 
του άρθρου 93. 

Το Ο.Ε.Ε. ως δέκτης αιτημάτων από λογιστές – φοροτεχνικούς με σοβαρή ασθένεια  
αιτείται τη νομοθέτηση της δυνατότητας μετάθεσης των προθεσμιών των 
φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – 
φοροτεχνικών, οι οποίοι βεβαιωμένα πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Προτείνει, 
με σκοπό την αποφυγή της επιβολής προστίμων, τη συμπλήρωση του άρθρου 93 
του Ν. 4764/2020 με τις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας λογιστή – φοροτεχνικού ή 
θανάτου με δυνατότητα παράτασης υποβολής των δηλώσεων των πελατών τους 
μέχρι τέσσερις μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα του νοσήματος και μετά από 
πιστοποίηση της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής. 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 



Παρακαλούμε  για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές 
σας. 

Αθήνα 21 Ιουλίου 2021 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Αλεξιάδης Τρύφων 

 


