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Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο 
Πέµπτη, 1 Αυγούστου 2013 13:00  
Τελευταία Ενηµέρωση : 01/08/2013 15:03,  
Στ. Μήτσιος,Ευγ. Κουσαθανά,Ιφ. Ευθυµίου, Σελίδα: 38 5661 λέξεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα: 
 
α) Για εισοδήµατα που κτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως υποβολή δήλωσης 
εισοδήµατος µε εφάπαξ καταβολή του φόρου (Αρθρο 107 παρ. 2(γ) Ν.2238/94). Εντός µηνός 
από της λήξεως της εκκαθαρίσεως ή τη διάλυση (και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση 
µε οποιοδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων). 
 
β) Προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήµατος, εφάπαξ καταβολή του καθώς και προκαταβολή 
φόρου για τα εισοδήµατα της εκκαθαρίσεως σε περίπτωση παράτασής της πέραν του έτους. 
(άρθρα 107,110,111 N. 2238/94). Εντός µηνός από της λήξεως εκάστου έτους.  
 
Αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων A.E., EΠE που κεφαλαιοποιούνται 
βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου που 
αναλογεί στα κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών 
νόµων (µε εξαίρεση τα αποθεµατικά του άρθρου 18 Α.Ν. 942/49 και της παρ.4 του άρθρου 10 
του Α.Ν 148/67) µε συντελεστή 5% για τις εισηγµένες Ανώνυµες Εταιρείες στο ΧΑΑ και 
10% για τις µη εισηγµένες στο ΧΑΑ Ανώνυµες Εταιρείες, καθώς και για τις EΠE (Αρθρο 101 
παρ. 1, 2 και 7 N. 1892/90, ΠΟΛ. 1238/94, άρθρο 23 παρ. 2 N. 2214/94), ο δε φόρος 
καταβάλλεται σε 4 ίσες τριµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της 
εµπρόθεσµης δήλωσης. Εντός µηνός από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου.  
 
Αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων: 
Υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 Ν.2238 /1994 και εφάπαξ καταβολή του φόρου 2% από 
τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγµένες στο ΧΑΑ Ανώνυµες Εταιρείες που θα προβούν 
σε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τους 
στους ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2002 (άρθρο 28 του N.3091 
/2002). Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από την έγκριση του 
Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση.  
 
Σηµείωση: Ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας µεταφέρεται σε λογαριασµό ειδικού 
αποθεµατικού. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής του εν λόγω αποθεµατικού, αυτό 
φορολογείται µε βάση τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο θα εκπέσει ο πιο 
πάνω φόρος. 
 
Αφορολόγητα αποθεµατικά A.E., EΠE ή Συνεταιρισµών που διανέµονται ή 
κεφαλαιοποιούνται (καθώς και ποσών που πιστώνονται από υποκαταστήµατα στην 
αλλοδαπή): Υποβολή δήλωσης για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα 
αποθεµατικά των ανωτέρω νοµικών προσώπων που η σχετική απόφαση ελήφθη από τα 
αρµόδια όργανα της εταιρείας κατά τον µήνα Ιούλιο (άρθρο 106 παρ. 4 Ν. 2238/94) µέχρι τις 
16 Αυγούστου. 
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Σηµείωση: Ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη µε την 
υποβολή της δήλωσης του άρθρου 107 του ν.2238/1994, ενώ οι δυο επόµενες την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα των δυο επόµενων µηνών από τον µήνα της υποβολής της δήλωσης. Με την 
καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εν λόγω 
αποθεµατικά. 
 
Β. YΠOXPEΩΣEIΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦOPΩΝ 
 
Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δηµοσίων κ.λπ. προσόδων: Για τον 
παρακρατηθέντα φόρο 3% επί της αξίας του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος 
ενοικιάσεως δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων που παρακρατήθηκε µέσα στο 
µήνα Ιούλιο θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς 
φόρος. (Αρθρα 55 παρ. 1 περίπτ. β' και 60 παρ. 3 N. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου.  
 
Αµοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών από αλλοδαπούς κ.λπ. οίκους: Υποβολή 
δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των 
αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών κ.λπ. που καταβλήθηκαν σε αυτούς µέσα στο µήνα 
Ιούλιο από αλλοδαπά εργοστάσια ή οίκους (Αρθρα 55 παρ. 1 περίπτ. γ' και 60 παρ. 3 N. 
2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών από δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή 
ιδρύµατα, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και ΝΠ∆∆ γενικά. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να 
αποδώσουν και να υποβάλουν δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο πάνω στην καθαρή 
αξία των αγαθών και υπηρεσιών που έλαβαν µέσα στο µήνα Ιούλιο (άρθρο 55 παρ 1 περίπτ. 
στ', άρθρο 60 παρ 3 N. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Εισόδηµα κινητών αξιών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 
20% στο εισόδηµα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τόκους κάθε χρεωστικού 
τίτλου στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι τόκοι που επιδικάζονται µε δικαστική 
απόφαση (εκτός αυτών που θεωρούνται εισόδηµα εµπορικών επιχειρήσεων) καθώς και στο 
εισόδηµα από οµολογίες και χρεόγραφα γενικά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή ηµεδαπών ΝΠ∆∆ 
ή ηµεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους που η εξαργύρωση των τοκοµεριδίων και 
µερισµαταποδείξεων, η καταβολή ή η εγγραφή στα βιβλία πραγµατοποιήθηκε µέσα στο µήνα 
Ιούλιο (άρθρα 54§5 και 60 παρ. 2 N. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ' έτος 
υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος 
φόρου 15% (άρθρο 12 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά 
το µήνα Ιούλιο.  
 
Το ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για 
δεδουλευµένους τόκους κατά τον χρόνο µεταβίβασης του οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή 
τοκοµεριδίου καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από 
θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό.  
 
Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους 
προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για 
την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. Μέχρι 16 Αυγούστου. 
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Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos: Οι Τράπεζες και τα µέλη του ΧΑΑ, όταν 
πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ' αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 
12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που 
συνάπτονται από την 1η Απριλίου 2013 και µετά.  
 
Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη ∆ΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του 
ΧΑΑ εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου 
από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή 
καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Ιούλιο), καθώς και το 
φόρο που παρακρατήθηκε. Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση 
παρακρατούµενου φόρου (15%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που 
εκδίδονται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 
∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και 
Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των 
τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα 
στο µήνα Ιούλιο, από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπό του ή από άλλο 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ.8 Ν.2238/94).  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.2α και 2β του Ν.3842/23.04.2010 για µεταβιβάσεις τίτλων που 
πραγµατοποιούνται µετά την παρέλευση ενός µηνός από την δηµοσίευση του διενεργείται 
παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη µεταβίβαση του. Μέχρι 16 
Αυγούστου.  
 
Παράγωγα χρηµατοοικ/κα προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του 
παρακρατηθέντος κατά το µήνα Ιούλιο φόρου 20% στο εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις 
επί παραγώγων χρηµατοοικ/κων προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, 
και δεν είναι ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005 ή ΟΣΕΚΑ ή 
πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ.3 Ν. 2238/94). Μέχρι 16 
Αυγούστου. 
 
Εισοδήµατα αλλοδαπών επιχ/σεων από κινητές αξίες στην Ελλάδα: Υποβολή δήλωσης 
και απόδοση από τον καταβάλλοντα το εισόδηµα του παρακρατούµενου φόρου 33% και 
ισχύει για καταβολές από 1.1.2013 στα εισοδήµατα από κινητές αξίες (εκτός τόκων από 
µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπών A.E.) που 
αποκτήθηκαν από αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα, για το φόρο που παρακρατήθηκε κατά το µήνα Ιούλιο (άρθρα 114 παρ. 2 και 
60 παρ. 2 N. 2238/94 και Ν.3296/2004). Μέχρι 16 Αυγούστου.  
 
Σηµειώνεται ότι στους τόκους που καταβάλλονται από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε 
συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους-µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση συνδεδεµένης 
εταιρείας κράτους-µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος-µέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 
2238/1994.  
 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται παρακράτηση 
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φόρου κατά την καταβολή αυτών των τόκων. Ειδικότερα, από 1/7/2005 µέχρι 31/6/2009 θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% και από 1/7/2009 µέχρι 31/6/2013 θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 5%, εκτός εάν από την οικεία διµερή 
σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική 
µεταχείριση. 
 
Α.Ε. ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση 
παρακρατηθέντος φόρου 20% στο ποσό των αµοιβών ή των προµηθειών για τη 
διαµεσολάβηση για πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων που καταβλήθηκαν κατά το 
µήνα Ιούλιο.  
 
Ο φόρος παρακρατείται από την ΑΕ∆ΑΚ κατά την καταβολή των εν λόγω προµηθειών ή των 
αµοιβών (άρθρο 55 παρ 1ζ Ν. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών: Υποβολή δήλωσης και καταβολή από τα Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε. του παρακρατηθέντος φόρου µε συντελεστή 0,2% - δυο τοις χιλίοις 
(άρθρο 16 παρ.2 Ν. 3943/2011 που αντικατέστησε το άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2579/98) στις 
πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 
µήνα Ιούλιο.  
 
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» ΕΧΑΕ κατά το 
διακανονισµό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηµατιστήριο χρεώνει σε ηµερήσια 
βάση µε τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεµατοφυλακής, για λογαριασµό των 
πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης µετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω 
εταιρείες και ιδρύµατα.  
 
Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις µετοχών που διακανονίστηκαν µέσα σε κάθε µήνα, 
υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία της ∆ΟΥ µε 
δήλωση που υποβάλλεται µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα 
από το µήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές. 
 
Ακόµη συνάγεται, ότι για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε 
άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, ο εν λόγω φόρος θα αποδίδεται από 
τον εκάστοτε πωλητή στη ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται αυτός, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο 
του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι µετοχές.  
 
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των µετοχών και βαρύνει τον πωλητή, 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η 
ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν 
έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόµων.  
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
(Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό 
θεσµό που διενεργούνται από 1 Απριλίου 2011.  
 
Μέχρι 16 Αυγούστου. Μετά την τροποποίηση του άρθρου 27 παρ.2 του Ν.2703/99 από το 
άρθρο 9 παρ.9 του Ν.3522/06, εξαιρούνται από το φόρο, οι µεταβιβάσεις µετοχών 
εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο µε το οποίο το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει 
δηµιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης και µε την προϋπόθεση ότι για 
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τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή. Επί του 
παρόντος, τέτοιο σύστηµα υπάρχει µόνο µε το Χρηµατιστήριο της Κύπρου.  
 
Φόρος 2% για δανεισµό µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών: Σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ. 4 του Ν.4038/2012 επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 2� στο δανεισµό µετοχών 
εισηγµένων στο Χ.Α. που πραγµατοποιούνται εξωχρηµατιστηριακά, µη υπαγόµενης της 
σχετικής σύµβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήµου.  
 
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των µετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον 
δανειστή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να 
εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και 
ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόµων.  
 
Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά τον αµέσως επόµενο 
µήνα (εν προκειµένω τον µήνα Ιούλιο ) από αυτόν που πραγµατοποιήθηκε ο δανεισµός των 
µετοχών. Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Αλλα εισοδήµατα κινητών αξιών καθώς και αµοιβές ή αποζηµιώσεις µελών ∆.Σ. Α.Ε. 
χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση: Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 40% που 
παρακρατήθηκε κατά το µήνα Ιούλιο σε ι) τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων 
µετοχών, ιι) ποσά που έλαβαν δικαιούχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυµης εταιρείας κατά την 
εξαγορά τους από αυτήν, ιιι) αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών ∆.Σ. ή στο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό που βαρύνουν την ίδια ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 N. 
2190/20 αλλά και εν γένει παροχές που γίνονται προς τα πρόσωπα αυτά χωρίς νόµιµη ή 
συµβατική υποχρέωση και εφόσον έχουν βαρύνει τα αποτελέσµατα της οικείας 
διαχειριστικής χρήσης, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και µετά. (άρθρο 18 παρ.4 
Ν.3697/2008, άρθρο 54 παρ.5 και 60 παρ. 2 Ν.2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου.  
 
Φόρος Mισθωτών Yπηρεσιών (µηνιαία προσωρινή δήλωση): Υποβολή προσωρινής 
δήλωσης και απόδοση του φόρου µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε κατά το µήνα 
Ιούλιο από φυσικά και νοµικά πρόσωπα που απασχολούν κατά σύστηµα ή καταβάλουν 
συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή σε περισσότερα από 50 πρόσωπα (άρθρα 57 
παρ. 1 και 59 παρ. 1 και 2 N. 2238/94). 
 
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευµατίες: 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, υποβάλλεται µέχρι τις 20.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2, υποβάλλεται µέχρι τις 21.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, υποβάλλεται µέχρι τις 22.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, υποβάλλεται µέχρι τις 23.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, υποβάλλεται µέχρι τις 26.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6, υποβάλλεται µέχρι τις 27.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, υποβάλλεται µέχρι τις 28.08.2013, 
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* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, υποβάλλεται µέχρι τις 29.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, υποβάλλεται µέχρι τις 30.08.2013, 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50, υποβάλλεται µέχρι τις 02.09.2013 και 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, υποβάλλεται µέχρι τις 03.09.2013. 
 
∆απάνες διαφηµίσεων: Καταβολή από το διαφηµιζόµενο τέλους διαφηµίσεων υπέρ ∆ήµων 
και Κοινοτήτων για υπηρεσίες διαφήµισης, (άρθρο 31 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 2238/94, άρθρο 25 
παρ. 3 Ν.2753/1999, ΣτΕ 2649/1988, άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2880/2001, Πολ. 1217/2002). 
Μέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.  
 
Προκαταβολή φόρου στις αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών: Υποβoλή δήλωσης και 
απόδοση του προκαταβλητέου φόρου 4% ή 10%, κατά περίπτωση (άρθρο 52 παρ. 4 
Ν.2238/1994). Πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή τη χορήγηση της σχετικής άδειας. 
 
Αµοιβή αρχιτεκτόνων ή πολιτικών µηχανικών:  
 
α) Υποβολή κοινής δήλωσης του αρχιτέκτονα / πολιτικού µηχανικού που συνέταξε τη µελέτη 
ή θα επιβλέψει την ανέγερση της οικοδοµής και της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει (και 
η οποία έχει αναλάβει την ανέγερση και πώληση της οικοδοµής στην οποία η µελέτη ή 
επίβλεψη αφορά) και καταβολή φόρου 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής πλέον 
εισφοράς ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου (άρθρο. 13 παρ. 4 Ν. 2238/94). Πριν από την 
έκδοση της πολεοδοµικής άδειας. 
 
β) Υποβολή δήλωσης αµοιβής για µελέτη/επίβλεψη του αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού 
που εργάζεται ως µισθωτός σε επιχείρηση που αναλαµβάνει τη µελέτη/επίβλεψη/ανέγερση 
της οικοδοµής και καταβολή φόρου 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής 
µειωµένης κατά το ποσό των ακαθαρίστων αποδοχών του µισθωτού που καταβάλλονται από 
την έναρξη της µελέτης µέχρι την αποπεράτωση της οικοδοµής, πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% 
στο ποσό του φόρου (άρθρο 13 παρ. 5 Ν. 2238/94). Πριν από την έκδοση της πολεοδοµικής 
άδειας. 
 
Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 
Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν 
έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα για τη χρήση 
ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηµατογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, 
µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών: 
Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε µε συντελεστή 25% στα 
ποσά που καταβλήθηκαν (ή πιστώθηκαν στους οικείους λογαριασµούς) κατά το µήνα Ιούλιο 
σε αλλοδαπές επιχειρήσεις για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα για τη χρήση κινηµατογραφικών 
ή τηλεοπτικών ταινιών κλπ (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Παρακράτηση φόρου στα λοιπά ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και 
οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα για λοιπές αποζηµιώσεις 
και δικαιώµατα της παραγράφου 6 του άρθρου 13 Ν.2238/94: Υποβολή δήλωσης και 
απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε µε συντελεστή 25% στα ποσά των λοιπών 
αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων ή αµοιβών της παραγράφου 6 του άρθρου 13 (όπως για χρήση 
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ή παραχώρηση χρήσης τεχνικών µεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, 
δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, σηµάτων και προνοµίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά και λοιπών 
συναφών δικαιωµάτων) που καταβλήθηκαν (ή πιστώθηκαν στους οικείους λογαριασµούς) 
κατά το µήνα Ιούλιο σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν 
επάγγελµα ή επιχείρηση στην Ελλάδα (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Σηµειώνεται πως αν τα δικαιώµατα καταβάλλονται από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε 
συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους-µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση συνδεδεµένης 
εταιρείας κράτους-µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος-µέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 
2238/1994.  
 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται παρακράτηση 
φόρου κατά την καταβολή των αµοιβών αυτών. Ειδικότερα, από 1/7/2005 µέχρι 31/6/2009 θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% και από 1/7/2009 µέχρι 31/6/2013 θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 5%, εκτός εάν από την οικεία διµερή 
σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική 
µεταχείριση. 
 
Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και 
οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα που αναλαµβάνουν στην 
Ελλάδα κατάρτιση µελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονοµικής 
ή επιστηµονικής γενικά φύσεως κ.τ.λ. (άρθρο 13 παρ. 8 Ν.2238/94): Υποβολή δήλωσης 
και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε µε συντελεστή 25% στις καταβληθείσες ή 
(πιστωθείσες στους οικείους λογαριασµούς) κατά το µήνα Ιούλιο συνολικές ακαθάριστες 
αµοιβές της αλλοδαπής επιχειρήσεως (άρθρο 13 παρ. 8 N. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Σηµείωση: Η παρακράτηση µε συντελεστή 20% ισχύει αναφορικά µε αµοιβές που 
καταβάλλονται ή πιστώνονται για µελέτες, σχέδια και έρευνες που αναλαµβάνονται από την 
01.01.2003 και µετά.  
 
Οσον αφορά αµοιβές που καταβάλλονται ή πιστώνονται για µελέτες, σχέδια και έρευνες που 
αναλήφθηκαν σε χρόνο πριν την 01.01.2003, η σχετική παρακράτηση γίνεται µε τον 
συντελεστή 17,5%.  
 
Φορολογία εισοδήµατος στα καθαρά κέρδη των αλλοδαπών επιχειρήσεων που 
αναλαµβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην 
Ελλάδα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε για τις 
καταβληθείσες ή πιστωθείσες κατά το µήνα Ιούλιο αµοιβές αλλοδαπών εταιρειών και 
οργανισµών µόνο για δηµόσια ή ιδιωτικά έργα που έχουν αναληφθεί µέχρι 31.12.2001.  
 
Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου εισοδήµατος είναι 3,50% στη συνολική ακαθάριστη 
αξία των έργων του ∆ηµοσίου, 4,20% στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων 
γενικά και 8,75% στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών τεχνικών έργων µε υλικά 
τρίτων.  
 
Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες µηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (άρθρο 13 
παρ. 9 N. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. Παύει να ισχύει για δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά 
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έργα που έχουν αναληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002 και µετά (άρθρο 11 παρ.4 
Ν.3296/04). 
 
Φορολογία χρηµατικών ποσών για συµµετοχή σε τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεµφερείς 
διαγωνισµούς και βραβεία σε αθλητές εθνικών οµάδων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση 
του φόρου που παρακρατήθηκε µε συντελεστή 20% επί των σχετικών χρηµατικών ποσών που 
κατεβλήθησαν µέσα στον µήνα Ιούλιο σε όσους συµµετείχαν σε τηλεοπτικούς και λοιπούς 
παρεµφερείς διαγωνισµούς, εφόσον το καταβαλλόµενο ποσό υπερβαίνει τις 1.500 ευρώ, 
καθώς και ως επιβράβευση στους αθλητές εθνικών οµάδων (άρθρο 13 παρ. 13 και 14 και 
άρθρο 60 παρ. 3 Ν. 2238/94). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Αµοιβές σε ξένους καλλιτέχνες ή συγκροτήµατα για συµµετοχή σε εκδηλώσεις στην 
Ελλάδα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 25% επί των 
καταβληθέντων αµοιβών κατά το µήνα Ιούλιο από το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους και Κοινότητες, 
τον EOT, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον 
Οργανισµό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, το σύλλογο «Oι 
φίλοι της Μουσικής», καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή (άρθρο 13 παρ. 12 N. 2238/94). 
Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Aποζηµίωση N. 2112/20 λόγω απολύσεως µισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του 
παρακρατηθέντος φόρου επί των αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως των µισθωτών που 
καταβλήθηκαν µέσα στο µήνα Ιούλιο.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.6 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω 
νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα: 0 - 60.000 0%-60.001 - 100.000 10%, 
100.001 - 150.000 20%, 150.001 και άνω 30%.  
 
Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις 
αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που 
παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης 
εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε τον δικαιούχο της αποζηµίωσης.  
 
Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που 
πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της 
αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο πάνω κλίµακα (άρθρο 14 
παρ.1 Ν.2238/94). Μέχρι 30 Αυγούστου. 
 
Αµοιβές αθλητών για υπογραφή ή ανανέωση συµβολαίου: Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.4 
του Ν.3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και 
άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της 
υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε 
ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται 
ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο.  
 
Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε 
βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου 
ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο.  
 
Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Ιούλιο σε 
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ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες ή 
αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν.2238/1994. Μέχρι 30 Αυγούστου. 
 
∆ιανεµόµενα κέρδη Α.Ε.: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 
25% κατά τον µήνα Ιούλιο στα κέρδη που διανέµουν ηµεδαπές Α.Ε. µε τη µορφή αµοιβών 
και ποσοστών, εκτός µισθού, των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντών, αµοιβών 
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού εκτός µισθού καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε 
ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε 
µετρητά ή µετοχές. Μέχρι 30 Αυγούστου (άρθρο 14 παρ.1 Ν.3943/2011, άρθρο 54 παρ.1 και 
6 και 60 παρ.2 Ν.2238/1994).  
 
∆ιανεµόµενα κέρδη ΕΠΕ: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 
25% κατά τον µήνα Ιούλιο στα κέρδη που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από ηµεδαπές 
ΕΠΕ και συνεταιρισµούς. Μέχρι 30 Αυγούστου (άρθρο 14 παρ.6 Ν.3943/2011, άρθρο 55 
παρ.1 και 54 παρ.6 του Ν.2238/1994).  
 
Yπεραπόδοση επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων: Υποβολή δήλωσης και 
απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% στο εισόδηµα από την υπεραπόδοση των 
µαθηµατικών αποθεµάτων για ασφαλίσεις ζωής που κατεβλήθησαν (ή πιστώθηκαν οι 
λογαριασµοί των δικαιούχων). Εντός 10 ηµερών από την προθεσµία που ορίζεται από τον 
ΚΒΣ κλεισίµατος ισολογισµού.  
 
Κέρδη - ωφέλεια από µεταβίβαση/εκχώρηση στοιχείων επιχείρησης: Υποβολή δήλωσης 
και καταβολή φόρου από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας από την εκχώρηση 
δικαιώµατος συναφούς µε την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλµατος ή από τη µεταβίβαση 
εταιρικού µεριδίου ή τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή κάθε ποσού που καταβάλλεται 
από τον µισθωτή πέρα από τα µισθώµατα σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου µόνου του ή µε 
εξοπλισµό (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2238/94). Πριν τη µεταβίβαση. 
 
Σηµείωση: Σύµφωνα µε άρθρο 5 παρ.2α του Ν.3842/23.04.2010 που αντικατέστησε την 
παρ.1α, αρθ.13 ν.2238/94 και ισχύει από την δηµοσίευση του αν µεταβιβαστεί από επαχθή 
αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας από γονέα προς τα 
τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, δεν 
υπόκειται σε φόρο υπεραξίας.  
 
Αν όµως η οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της 
στοιχεία, η αντικειµενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίµησης της 
επιχείρησης, φορολογείται µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του 
µεριδίου που µεταβιβάζεται.  
 
Αν µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο προσωπικής εταιρείας από 
δικαιούχο µε βαθµό συγγένειας της Α΄ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 
2961/2001, η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).  
 
Για τις ίδιες µεταβιβάσεις από δικαιούχους µε βαθµό συγγένειας της Β' κατηγορίας της παρ. 1 
του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%). 
 
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 21 του Ν.3943/ 2011, τα ανωτέρω 
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ισχύουν και για τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ΕΠΕ από 31.03.2011) 
 
Πώληση µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο: Υποβολή 
δήλωσης και καταβολή του φόρου 5% που επιβάλλεται στην πραγµατική αξία πώλησης 
µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο, που µεταβιβάζονται από 
ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά (αρθ. 13 παρ. 2 Ν. 2238/ 
1994). Πριν τη µεταβίβαση. 
 
Σηµείωση: Σε µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ή σε 
αλλοδαπό χρηµατιστήριο σε δικαιούχους Α' ή Β' κατηγορίας του αρ. 29 του ν.2961/2001, η 
πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 5%, σύµφωνα µε 
το άρθρο 5 παρ.2β του Ν.3842 /23.04.2010 και ισχύει από την δηµοσίευση του. Εποµένως, 
καταργούνται οι ευνοϊκότεροι συντελεστές 1,2% και 2,4% για δικαιούχους Α' ή Β' 
κατηγορίας του αρ. 29 του ν.2961/2001 αντίστοιχα. 
 
Παροχές σε χρήµα πέραν των τακτικών αποδοχών: Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.9 του 
Ν.2238/ 1994 (όπως προστέθηκε µε το Ν.3842/23.04.2010) παροχές σε χρήµα (µπόνους) 
πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν µέχρι και το οικονοµικό 
έτος 2013 τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους, 
φορολογούνται ως εξής: για συνολικό ετήσιο εισόδηµα µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ 
εάν καταβληθούν πρόσθετες αµοιβές (µπόνους) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου 
των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίµακα του άρθρου 9 
του Ν.2238/94.  
 
Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς µε την ακόλουθη 
κλίµακα: Μέχρι 20.000 50%, 20.001 - 40.000 60%, 40.001 - 60.000 70%, 60.001 - 80.000 
80%, 80.001 και άνω 90%. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των 
ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 60 του Ν.2238/94.Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για παροχές που 
καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νοµικών προσώπων. Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΠΑ  
 
Περιοδική ∆ήλωση ΦΠΑ 
 
Για τους επιτηδευµατίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ: Η αρχική 
εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση µε χρεωστικό υπόλοιπο του µηνός Ιουλίου αποδίδεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (µέσω του δικτύου TAXISnet) µέχρι τις 20.08.2013 ανεξαρτήτως 
του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Η ιδία ηµεροµηνία θεωρείται ως καταληκτική για την 
στατιστική δήλωση Intrastat.  
 
Η αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός 
Ιουλίου αποδίδεται ηλεκτρονικά (µέσω του δικτύου TAXISnet) µέχρι τις 02.09.2013 
ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ (ΠΟΛ.1060/1 8.04.06) βάσει του πίνακα 
καταληκτικών ηµεροµηνιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχει αναρτηθεί στην 
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (Listing) ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων 
 
Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτικών παραδόσεων και 
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παρεχόµενων Υπηρεσιών και Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
αγαθών και λήψεων Υπηρεσιών ηλεκτρονικά µέσω TAXISNET µέχρι τις 26.08.2013 βάσει 
του πίνακα καταληκτικών ηµεροµηνιών υποβολής Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων/Παραδόσεων (VIES) που έχει αναρτηθεί στην Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
∆ήλωση Intrastat 
 
H στατιστική δήλωση Intrastat για όσους πραγµατοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
(παραδόσεις και αποκτήσεις) κατά τον µήνα Ιούλιο, υποβάλλεται ως εξής: 
 
Για υποκείµενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, µέχρι τις 20.08.2013. 
 
∆ήλωση ΦΠΑ από απαλλασσόµενους (το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του αρ. 38 του Κώδικα 
ΦΠΑ) αντικαθίσταται ως εξής: Ο υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά 
πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα που δεν 
υπάγονται στο φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που 
πραγµατοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να 
υποβάλουν στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά 
τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις µέχρι τη 15η του επόµενου µήνα που 
ακολουθεί τον µήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και να καταβάλλουν το φόρο που 
αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές (19 παρ.13 ν.3091/2002).  
 
Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, η προαναφερόµενη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί 
µέχρι τις 16 Αυγούστου για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις του Ιουλίου.  
 
Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (περίπτ. β, παρ. 1, αρ. 36, Ν. 
2859/2000) 
 
Οι δηλώσεις µεταβολών - µετάταξης υποβάλλονται εντός 30 ηµερών από το χρόνο 
πραγµατοποίησης των µεταβολών (έναρξη ισχύος: 1.1.2003, άρθρο 11 ν. 3052/2002). 
 
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ κ.λπ.  
 
Χαρτόσηµο δανείων: Υποβολή δήλωσης και καταβολή τελών χαρτοσήµου για τα δάνεια 
µεταξύ εµπόρων (2%), δάνεια µεταξύ εµπόρων ή εµπορικών εταιρειών και τρίτων (3%), 
δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή ΕΠΕ και τρίτων (2%), για καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από 
εταίρους ή µετόχους προς εταιρίες (1%), όλα πλέον εισφορά 20% ΟΓΑ, για τα οποία έχουν 
γίνει εγγραφές στα βιβλία µέσα στον Ιούλιο. Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήµου & ΟΓΑ χαρ/µου για το β' τρίµηνο 2013 από: ι) τον 
εκδότη των τιµολογίων για αγορές αγαθών από ιδιώτες ή βιβλίων από συγγραφείς δηµοσίους 
υπαλλήλους (αρθ.12 παρ.5 του ΚΒΣ), ιι) στα τιµολόγια που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν 
είναι υπόχρεα σε Φ.Π.Α. (∆ηµόσιο, ∆ήµοι κλπ.) ιιι) αποδείξεων πληρωµής δικαιωµάτων 
εγγραφής ή συνδροµών των µελών των σωµατείων συλλογών, ενώσεων κλπ, (αρθ.30 παρ.2 
Ν.∆.60/1946, Αποφ. Σ. 882/120/1982, ιν) αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς 
για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δραστηριότητας (Αποφ.12018/21-4-89 
ΦΕΚ 330Β), ν) στις επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους παραγωγούς (Αποφ. Γ. 554/261/ 
1983-ΦΕΚ292 Β), νι) δάνεια επ' ενεχύρω τιµαλφών αντικειµένων που χορηγούνται από το 
ενεχυροδανειστήριο (άρθρο 13 παρ.1α Κ.Τ.Χ., Αποφ. Σ. 882/120/1982-ΦΕΚ 109 Β), νιι) στη 
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σύσταση και απόδοση εγγυοδοσιών φιαλών υγραερίου (άρθρο 17§2στ� Κ.Τ.Χ.). Μέχρι 20 
Αυγούστου. 
 
Χαρτόσηµο Αµοιβών Μελών ∆.Σ.: Το τέλος χαρτοσήµου επί των αµοιβών των µελών του 
∆.Σ. των Α.Ε. καταβάλλεται (άρθρο 15 ε παρ. 7 του ΚΝΤΧ και άρθρο 39 παρ.10 του ΚΒΣ). 
Εντός δύο µηνών από την έγκριση του ισολογισµού από τη Γ.Σ. των µετόχων. 
 
Τέλη χαρτοσήµου εγγράφων ή συµβάσεων: Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται 
συγκεκριµένη προθεσµία το αναλογούν τέλος χαρτοσήµου αποδίδεται: Εντός 5 ηµερών από 
την κατάρτιση της σύµβασης ή του εγγράφου.  
 
Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Tέλος υπέρ ∆ήµων/Κοινοτήτων επί ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων 
διασκεδάσεως κ.λπ. Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του 
τέλους 0,5% ή 5% κατά περίπτωση υπέρ δήµων και κοινοτήτων όπου ισχύει το σύστηµα του 
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων ή όπου έχει επιβληθεί αυτό κατά 
περίπτωση στα ακαθάριστα έσοδα Ιουλίου των κάθε είδους, µορφής και ονοµασίας 
καταστηµάτων όπου πωλούνται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και 
γλυκίσµατα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή 
τραπεζοκαθίσµατα, ζυθοπωλείων και µπαρ, καντινών, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, 
αιθουσών χορού και άλλων καταστηµάτων µε ποτό και θέαµα (αρθ.23 Ν.3756/2009 και άρθ.1 
Ν.339/1976). Μέσα στην προθεσµία του ΦΠΑ, εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται σε ΦΠΑ, 
άλλως µέχρι 9 Ιουλίου. 
 
Υποβολή αντιτύπου ηµερολογίου διαφηµίσεων από τα ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, 
εφηµερίδες, περιοδικά) των µηνών Μάιος - Ιούνιος 2013 (αρθ.12 Ν.2328/ 1995, Α.Υ.Ο. - 
ΠΟΛ.1217/ 1996 και 1238/1996). Μέχρι 16 Αυγούστου. 
 
Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους από 
τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας για λογαριασµούς που εκδόθηκαν κατά το µήνα Ιούνιο 
ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας εξόφλησης αυτών. Μέχρι 30 Αυγούστου. 
 
Εργολαβίες - υπεργολαβίες: Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργολάβου για ανάθεση 
εργολαβιών ή υπεργολαβιών τεχνικών έργων άνω των 6.000 ευρώ ή κατάθεση αντιγράφου 
του συµφωνητικού (άρθρο 19 N. 820/78, ΠΟΛ 1165/90). Πριν από την έναρξη των εργασιών.  
 
Μελέτες τεχνικών έργων: Yποβολή πληροφοριακών στοιχείων για το τεχνικό έργο που 
πρόκειται να εκτελεσθεί (Αρθρο 37 § 2 N. 2859/00). Κατά την υποβολή αίτησης για 
χορήγηση αδείας στο Πολεοδοµικό Γραφείο.  
 
Αποζηµιώσεις βάσει δικαστικής απόφασης, συµβιβασµού κ.λπ: Υποβολή στη ∆ΟΥ του 
δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συµβιβασµού µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή 
νοµικού προσώπου.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν.3842/23.04.2010, το οποίο ισχύει από τη δηµοσίευση 
του εν λόγω νόµου, αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από 
επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική 
ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως 
δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία 
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εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 
εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην 
αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης 
ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου 
καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στο δικαιούχο.  
 
Οργανώσεις, σύλλογοι, σωµατεία κ.λπ. που πραγµατοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις και 
δεξιώσεις: Γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆ΟΥ του σκοπού της εκδήλωσης, των 
συµµετεχόντων, της επιβάρυνσης κατ' άτοµο κ.λπ., καθώς και φωτοτυπίας του τιµολογίου 
του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου. Εντός 5 ηµερών από την πραγµατοποίηση της 
εκδήλωσης. 
 
Η. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
Προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος από κάθε φυσικό 
πρόσωπο (ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο εφόσον έχει συµπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας του). Ειδικότερα, η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου 
προβλέπεται για: α) όσους έχουν εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, κινητές αξίες, χωρίς 
εισοδήµατα, β) τις ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες που 
δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (B� ή Γ� κατηγορίας του 
KBΣ) εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο 
2012, γ) όσους απέκτησαν αµοιβές από ΕΠΕ ως εταίροι της, οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι σε 
οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο εκτός ΙΚΑ δ) όσους έχουν αποκτήσει 
εισόδηµα από συµµετοχή σε EΠE και ο ισολογισµός της εγκρίθηκε µέσα στο 2012, ε) όσους 
µεταξύ των εισοδηµάτων τους περιλαµβάνεται και γεωργικό εισόδηµα ή εισόδηµα από 
εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, στ) όσους αποκτούν εισόδηµα είτε από 
µισθωτές υπηρεσίες (µισθοί - συντάξεις) που προέκυψε στην αλλοδαπή, ζ) όσους αποκτούν 
εισόδηµα από αµοιβές ως αξιωµατικοί ή κατώτερο πλήρωµα εµπορικών πλοίων, η) όσους 
αποκτούν εισόδηµα από ειδική σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή εντολής, τα µέλη ∆.Σ. Α.Ε., θ) 
όσους είναι κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται 
στα άρθρα 16 και 17 του ΚΦΕ (τεκµήρια απόκτησης ή διαβίωσης). 
 
Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών γίνεται 
υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, καθώς και 
από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο λογιστή 
στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 63. (Αρθ. 62 παρ. 1 του Ν. 2238/94).  
 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ1154/27.06.2013 του Υπουργείου Οικονοµικών οι 
προθεσµίες υποβολής της δήλωσης εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2013 για τους 
ανωτέρω υπόχρεους είναι οι ακόλουθες: 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 και 6, µέχρι τις 5.8.2013 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 και 8, µέχρι τις 12.8.2013 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, µέχρι τις 26.8.2013 
 
* που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0, µέχρι τις 30.8.2013. 
 



H NAYTEMΠΟΡΙΚΗ – 01/08/2013 

* Η παρούσα ενηµέρωση συντάσσεται µε την επιµέλεια και ευθύνη της κας Ευγενίας Γ. 
Κουσαθανά, δικηγόρου και της κας Ιφιγένειας Ευθυµίου, δικηγόρου, µε την ιδιότητα 
των στελεχών της ERNST & YOUNG. Τη γενική επίβλεψη έχει ο κ. Στέφανος Μήτσιος, 
Partner, επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος και Ορκωτός Ελεγκτής. «Η 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ουδεµία ευθύνη φέρει για τις πληροφορίες και το σύνολο του 
περιεχοµένου που παρέχει η ERNST & YOUNG. Το περιεχόµενο δηµοσιεύεται «ως 
έχει», χωρίς οιαδήποτε αλλοίωση/σύντµηση/τροποποίηση ή άλλη παρέµβαση εκ µέρους 
της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.  
 
 


