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Συνολικά 109.418 υποθέσεις εκκρεμούν 

στα φορολογικά δικαστήρια 

Στα φορολογικά δικαστήρια εκκρεμεί η 

εκδίκαση 109.418 φορολογικών υποθέσε-

ων, στις οποίες αντιστοιχούν πρόστιμα και 

προσαυξήσεις 7,64 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα, από τα φορολογικά και τελω-

νειακά πρόστιμα ύψους 17,6 δισ. ευρώ που 

έχουν επιδικαστεί ως τώρα από υποθέσεις 

που εκδικάστηκαν, μόνο το 5,2% ή 913,4 

εκατ. ευρώ έχει εισπραχθεί. 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 

Τέλος οι ουρές στην Εφορία. Οδηγός για το 

νέο σύστημα πληρωμών 

Τέλος εποχής για τις ουρές και την ταλαιπωρία 

στην εφορία. Τα ταμεία στις Δ.Ο.Υ. 

«κατέβασαν» ρολά και οι συναλλαγές γίνονται 

πλέον ηλεκτρονικά ενώ όλοι οι φόροι εξοφλού-

νται στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ. Οι φορολογούμε-

νοι δεν χρειάζεται καν να επισκεφθούν την εφο-

ρία τους για να πληρώσουν τους φόρους, να υπο-

βάλλουν δηλώσεις, να ρυθμίσουν τις οφειλές 

τους ή να λάβουν φορολογική ενημερότητα. Όλα 

αυτά γίνονται με λίγα μόνο κλικ από τον υπολο-

γιστή τους, χωρίς χάσιμο χρόνου, χωρίς ουρές 

και κυρίως εκνευρισμό.  

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

Πλεονασματικό για 

πρώτη φορά από το 

1948 το Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλ-

λαγών της χώρας 

Από 17/2  υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις 

δηλώσεις Ε9 οι φορολογούμενοι  

Από 17/2  έως και τις 30 Μαΐου θα πρέπει να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο στοιχείων 

ακινήτων Ε9, οι φορολογούμενοι με μεταβο-

λές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 

2013. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα υπολογιστεί γι 

αυτούς ο ενιαίος φόρος ακινήτων, καθώς και ο 

συμπληρωματικός φόρος στην περίπτωση που η 

αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει τα 

300.000 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι ο ενιαίος φόρος ακινήτων επι-

βάλλεται φέτος για πρώτη φορά και θα καταβλη-

θεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

Στα 835 εκατ. το πρωτογενές πλεόνα-

σμα τον Ιανουάριο 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 835 εκατ. ευρώ 

καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2014, έναντι 

πλεονάσματος 415 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 

του 2013 και στόχου για πλεόνασμα 955 εκατ. 

ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο 

Οικονομικών.  
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