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Ο «οδικός χάρτης» των υποχρεώσεων προς την εφορία για τον Αύγουστο
Όλα όσα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φορολογούµενοι και ποιες προθεσµίες δεν
πρέπει να ξεχάσουν
∆ευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τα Νοµικά Πρόσωπα και οι Νοµικές Οντότητες του άρθρου 2, περ γ’ και δ’ του Ν. 4172/2013
αντίστοιχα (δηλ. κάθε επιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή
εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα, όπως και κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης και
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως
συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών
επενδύσεων, κάθε µορφής καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας
φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα ή σωµατείο ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή
προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή
επιχείρηση, κάθε µορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας
ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου,
συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες και κοινωνίες αστικού δικαίου) υποβάλλουν δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από το τέλος
του φορολογικού έτους για εισοδήµατα που απέκτησαν µέσα σε αυτό (άρθρο 68, παρ. 2 του Ν.
4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 142, παρ. 2 του Ν. 4537/2018). Για το
φορολογικό έτος 2020 η σχετική δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι και τις 27 Αυγούστου
2021 (άρθρο 72, παρ. 64 του Ν. 4172/2013).
Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών και
υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών: Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης, που αποτελείται
κατά περίπτωση από τον Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης,
καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση µέσα στην ίδια προθεσµία (άρθρο 21, παρ. 3 του Ν.
4174/2013). Μέχρι 27 Αυγούστου 2021.
Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα:
α) Για εισοδήµατα που κτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης υποβολή δήλωσης
εισοδήµατος µε εφάπαξ καταβολή του φόρου (άρθρο 68, παρ. 2, του Ν. 4172/2013). Εντός
µηνός από τη λήξη της εκκαθάρισης ή τη διάλυση (και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση
µε οποιοδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων).
β) Για τα εισοδήµατα της εκκαθάρισης, σε περίπτωση παράτασής της πέραν του έτους,
προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήµατος, εφάπαξ καταβολή του, καθώς και προκαταβολή φόρου
(άρθρο 68, παρ. 2 του Ν. 4172/2013). Εντός µηνός από τη λήξη 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 Χ.Α. και 10% για τις µη εισηγµένες
στο Χ.Α. Ανώνυµες Εταιρείες, καθώς και για τις E.Π.E. (άρθρο 101, παρ. 1, 2 και 7 του N.
1892/90, ΠΟΛ. 1238/94 και άρθρο 23, παρ. 2 του 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.
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Αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακίνητων:
Υποβολή δήλωσης και εφάπαξ καταβολή του φόρου 2% από τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και
εισηγµένες στο Χ.Α. Ανώνυµες Εταιρείες που θα προβούν σε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης
αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τους στους ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 31η
∆εκεµβρίου 2002 (άρθρο 28 του N. 3091/2002). Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου
µήνα από την έγκριση του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση.
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 στον µήνα
Ιούνιο θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος µέχρι
31 Αυγούστου (άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ’ και παρ. 7 του N. 4172/2013, ΠΟΛ. 1027/20.01.2014
και Α. 1101/2019).
Εισόδηµα αλλοδαπών επιχ/σεων από αµοιβές για τεχνικά έργα, αµοιβές διοίκησης,
αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες ή παρόµοιες υπηρεσίες Ελληνικής προέλευσης:
Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα,
αλλά διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 20% όταν
λαµβάνει αµοιβές για τεχνικά έργα, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες ή
παρόµοιες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στην ηµεδαπή µέσω της µόνιµης εγκατάστασής της.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση και να αποδοθεί
ο φόρος που παρακρατήθηκε µέσα στον µήνα Ιούνιο µέχρι 31 Αυγούστου (άρθρο 62, παρ. 1,
περ. δ’ και παρ. 3, άρθρο 64, παρ. 1, περίπτ. δ’, παρ. 3 και παρ. 7 του N. 4172/2013, ΠΟΛ.
1120/25.04.2014, ΠΟΛ. 1048/2014 και Α. 1101/2019).
Προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών από φορείς γενικής κυβέρνησης, εκτός από τις
κεφαλαιουχικές εταιρείες: 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 Ιούνιο, το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία
καταβολής της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής (άρθρο 64, παρ 2, 3 και παρ. 7 του N.
4172/2013, ΠΟΛ. 1028/20.01.2014, ΠΟΛ. 1120/25.04.2014 και Α. 1101/2019). Μέχρι 31
Αυγούστου.
Αµοιβή αρχιτεκτόνων ή πολιτικών µηχανικών: Για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για
την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων, ο προκαταβλητέος φόρος (4% της
συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων ή 10% της συµβατικής αµοιβής για
εκπόνηση µελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την
επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και την
ενέργεια πραγµατογνωµοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά) επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των
οικείων εργασιών από την αρµόδια αρχή (άρθρο 69, παρ. 4 του Ν. 4172/2013).
Εισόδηµα από τόκους της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4172/2013: Στο εισόδηµα από τόκους
που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται µε υποθήκη είτε όχι, και είτε
παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι και ιδιαίτερα εισοδήµατα από
καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους, οµολογίες µε ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους
δανειακή σχέση, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ωφεληµάτων (premiums), των
συµφωνιών επαναγοράς (repos/reverse repos) και ανταµοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους,
οµολογίες ή χρεόγραφα (εκτός τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύµατα,
περιλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων που
απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου) και των οποίων η καταβολή ή η εγγραφή στα
βιβλία πραγµατοποιήθηκε µέσα στον µήνα Ιούνιο, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης και η
απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% µέχρι 31 Αυγούστου (άρθρο 37, παρ. 1 και άρθρο
64, παρ. 1 και 7 του N. 4172/2013, ΠΟΛ. 1011/02. 01.2014, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014, άρθρο 7,
παρ. 1 του Ν. 4174/2013 και Α. 1100/2019).
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Εισόδηµα αλλοδαπών επιχειρήσεων από τόκους της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.
4172/2013 ελληνικής προέλευσης: Για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% στο εισόδηµα από
τόκους που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται µε υποθήκη είτε όχι, και
είτε παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι και ιδιαίτερα εισοδήµατα
από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους, οµολογίες µε ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους
δανειακή σχέση, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ωφεληµάτων (premiums), των
συµφωνιών επαναγοράς (repos/reverse repos) και ανταµοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους,
οµολογίες ή χρεόγραφα (εκτός τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύµατα,
περιλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας καθώς και των τόκων από διατραπεζικές καταθέσεις
που απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου) που αποκτήθηκαν από αλλοδαπές εταιρείες
και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και παρακρατήθηκε κατά τον
µήνα Ιούνιο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο
παρακρατηθείς φόρος µέχρι 31 Αυγούστου (άρθρο 37, παρ. 1 και άρθρο 64, παρ. 3, 6 και 7 του
N. 4172/2013, ΠΟΛ. 1011/01.01.2014, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014, άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.
4174/2013 και Α. 1100/2019).
Σηµειώνεται ότι στους τόκους που καταβάλλονται από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή οντότητες του
άρθρου 2, περ. γ’ και δ’, σε συνδεδεµένη εταιρεία φορολογικό κάτοικο κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού, το οποίο δεν θεωρείται
φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρµογή όρων σύµβασης
αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, δεν ενεργείται
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 63, παρ. 2
του Ν. 4172/2013.
Φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών: Υποβολή δήλωσης και καταβολή από τα Ελληνικά
Χρηµατιστήρια Α.Ε. του παρακρατηθέντος φόρου µε συντελεστή 2‰ - δύο τοις χιλίοις (άρθρο
16, παρ. 2 του Ν. 3943/2011 που αντικατέστησε το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 2579/98) στις
πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τον
µήνα Ιούλιο. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά
τον 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
τον 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 1ης 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 τον 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 τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η
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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‰ στον 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 µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα από
αυτόν που πραγµατοποιήθηκε ο δανεισµός των µετοχών (εν προκειµένω τον µήνα Ιούλιο). Μέχρι
16 Αυγούστου.
Φόρος Μισθωτής Εργασίας: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου µισθωτών υπηρεσιών
που παρακρατήθηκε µε βάση την κλίµακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και 16 του Ν. 4172/2013
(µετά από προηγούµενη αναγωγή του σε ετήσιο) κατά τον µήνα Ιούνιο από τα νοµικά πρόσωπα
ή τις νοµικές οντότητες που διενεργούν πληρωµές στους εργαζόµενους τους ή υπαλλήλους τους
ή καταβάλλουν συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα (άρθρο 59, παρ. 1, περ. α’ και β’ και άρθρο 60,
παρ. 6 του N. 4172/2013) το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία
καταβολής του υποκείµενου σε παρακράτηση εισοδήµατος. Μέχρι 31 Αυγούστου. Στα εισοδήµατα
από µισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδροµικά, σύµφωνα µε το άρθρο 12
του Ν. 4172/2013, υποβάλλεται υποχρεωτικά δήλωση και απόδοση του παρακρατηθέντος µέσα
στον µήνα Ιούνιο φόρου 20% στο καταβαλλόµενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο
ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήµατα αυτά, το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου
µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής του υποκείµενου σε παρακράτηση εισοδήµατος (άρθρο 59,
παρ. 1, περ. α’ και β’ και άρθρο 60, παρ. 6 του N. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1049/11.2.2014). Μέχρι
31 Αυγούστου.
Σηµείωση: Στην έννοια του µισθού εντάσσονται µεταξύ άλλων και οι αµοιβές των διευθυντών
και των µελών ∆.Σ. εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας.
∆απάνες διαφηµίσεων: Καταβολή από τον διαφηµιζόµενο τέλους διαφηµίσεων υπέρ ∆ήµων
και Κοινοτήτων (2%) για υπηρεσίες διαφήµισης (άρθρο 25, παρ. 3 του Ν. 2753/1999, ΣτΕ
2649/1988, άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 2880/2001, ΠΟΛ. 1217/2002, ΠΟΛ. 1113/ 2.6.2015). Μέχρι
τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Μέχρι 27 Αυγούστου
2021.
Παρακράτηση φόρου σε µερίσµατα της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4172/2013: Για τον
παρακρατηθέντα µέσα στον µήνα Ιούνιο φόρο 5% στο εισόδηµα που προκύπτει από µετοχές,
ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις
από οφειλές (χρέη), καθώς και στο εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα, στα οποία
περιλαµβάνονται τα µερίδια, οι µερίδες συµπεριλαµβανοµένων των προµερισµάτων και
µαθηµατικών αποθεµατικών, οι συµµετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανοµές των
κερδών από κάθε είδους νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές
διανεµόµενο ποσό, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο
παρακρατηθείς φόρος µέχρι 31 Αυγούστου (άρθρα 61 και 62, παρ. 1, περ. α’ και άρθρο 64, παρ.
1, περ. α’ και παρ. 3 του Ν. 4172/ 2013, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014, ΠΟΛ. 1011.02.01.2014,
άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 4174/2013 και Α. 1100/2019).
Σηµειώνεται ότι στα µερίσµατα που καταβάλλονται από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή οντότητες
του άρθρου 2, περ. γ’ και δ’, σε συνδεδεµένη εταιρεία φορολογικό κάτοικο κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού, το οποίο δεν θεωρείται
φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρµογή όρων σύµβασης
αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, δεν ενεργείται
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παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 63, παρ. 1
του Ν. 4172/2013.
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την προσωρινή απαλλαγή ενδοοµιλικών
µερισµάτων (άρθρο 48, παρ. 3 του Ν. 4172/2013): Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να
κατατίθεται χειρόγραφα στην αρµόδια Φορολογούσα Αρχή (∆ΟΥ) µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους µέσα στο οποίο
αποκτήθηκε το σχετικό εισόδηµα για το οποίο αιτείται η σχετική απαλλαγή του άρθρου 48, παρ.
3 του Ν. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1039/2015).
Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται για δικαιώµατα και λοιπές
πληρωµές της παρ. 1 του άρθρου 38 Ν. 4172/2013: Για τον παρακρατηθέντα φόρο µέσα
στον µήνα Ιούνιο µε συντελεστή 20% στο εισόδηµα που καταβάλλεται σε αλλοδαπές
επιχειρήσεις χωρίς µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ως αντάλλαγµα για τη χρήση ή το δικαίωµα
χρήσης, των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή
επιστηµονικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών,
µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισµικού για
εµπορική εκµετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων,
προνοµίων, σχεδίων ή υποδειγµάτων, σχεδιαγραµµάτων, απόρρητων χηµικών τύπων ή µεθόδων
κατεργασίας ή σε αντάλλαγµα πληροφοριών που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή
επιστηµονική πείρα οι πληρωµές για τη χρήση βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού
εξοπλισµού, για τη χρήση τεχνικών µεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας,
τεχνογνωσίας (know how), αποτελεσµάτων ερευνών, αναδηµοσίευσης άρθρων και µελετών,
καθώς και οι πληρωµές για συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω
δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδοµένων επίλυσης προβληµάτων, την ηλεκτρονική λήψη
(downloading) λογισµικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόµα και στην περίπτωση που τα εν λόγω
προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελµατική χρήση του αγοραστή, την εκµίσθωση
βιοµηχανικού, εµπορικού, επιστηµονικού εξοπλισµού και εµπορευµατοκιβωτίων και λοιπών
συναφών δικαιωµάτων, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση και να αποδοθεί
ο παρακρατηθείς φόρος µέχρι 31 Αυγούστου (άρθρα 61 και 62, παρ. 1, περ. γ’ και άρθρο 64,
παρ. 1, περ. α’ και παρ. 7 του Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1012/03.01.2014, ΠΟΛ. 1011/02.01.2014,
άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 4174/2013 και Α. 1100/2019).
Σηµειώνεται ότι στα δικαιώµατα που καταβάλλονται από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή οντότητες
του άρθρου 2, περ. γ’ και δ’, σε συνδεδεµένη εταιρεία φορολογικό κάτοικο κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού, το οποίο δεν θεωρείται
φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρµογή όρων σύµβασης
αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, δεν ενεργείται
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 63 ,παρ. 2
του Ν. 4172/2013).
Παρακράτηση φόρου στο ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ ή µε τη µορφή
περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων
συνταξιοδοτικών συµβολαίων: Για το φόρο που παρακρατήθηκε µέσα στον µήνα Ιούνιο µε
συντελεστή 15% για ασφάλισµα µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής, 10% για
ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι πόσου 40.000 ευρώ και 20% για ποσό που
υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ (οι εν λόγω συντελεστές αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση
είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς) θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η
σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος µέχρι 31 Αυγούστου (άρθρα 61 και 62,
παρ. 1, περ. ε’ και άρθρο 64, παρ. 1, περ. ε’ και παρ. 7 του Ν. 4172/2013, άρθρο 7, παρ. 1του
Ν. 4174/2013 και ΠΟΛ. 1012/2014).
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ
∆ήλωση ΦΠΑ
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Για τους υποκείµενους στον φόρο που τηρούν βιβλία µε βάση το διπλογραφικό
λογιστικό σύστηµα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν. 2859/2000, η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Ως φορολογική
περίοδος ορίζεται ένας ηµερολογιακός µήνας, προκειµένου για υπόχρεους οι οποίοι
χρησιµοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, καθώς και για το ∆ηµόσιο όταν ασκεί
δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στον φόρο. Σηµειώνεται ότι η υποχρέωση καταβολής
του οφειλόµενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα της εµπρόθεσµης
υποβολής της δήλωσης. Συνεπώς, για τη φορολογική περίοδο Ιουλίου, η δήλωση υποβάλλεται
και ο φόρος καταβάλλεται µέχρι τις 31 Αυγούστου.
Στην περίπτωση εµπρόθεσµης δήλωσης και µε την προϋπόθεση ότι το οφειλόµενο ποσό
υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ µπορεί να επιλεγεί η καταβολή του φόρου σε δύο
άτοκες ισόποσες δόσεις. Το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του µήνα υποβολής της δήλωσης, δηλαδή µέχρι 31 Αυγούστου, ενώ το ποσό της δεύτερης
δόσης µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, δηλαδή µέχρι 30 Σεπτεµβρίου.
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (Listing) ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων
Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και παρεχόµενων
Υπηρεσιών και Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων αγαθών και λήψεων
Υπηρεσιών ηλεκτρονικά µέσω TAXISNET µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη
της µηνιαίας περιόδου κατά την οποία οι εν λόγω Παραδόσεις και Αποκτήσεις έλαβαν χώρα.
Μέχρι τις 26 Αυγούστου για τη µηνιαία περίοδο Ιουλίου.
∆ήλωση Intrastat
H στατιστική δήλωση Intrastat για όσους πραγµατοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
(παραδόσεις και αποκτήσεις) κατά τον µήνα Ιούλιο, υποβάλλεται µέχρι τις 31 Αυγούστου.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1253/26.7.1993, η δήλωση Intrastat υποβάλλεται
εµπρόθεσµα µέχρι την καταληκτική προθεσµία που ισχύει για την εµπρόθεσµη υποβολή της
δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης. ∆εδοµένης της µεταβολής της
προθεσµίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, αντιστοίχως η δήλωση Intrastat πρέπει να υποβάλλεται
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
∆ήλωση ΦΠΑ από απαλλασσόµενους (σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 38 του
Κώδικα ΦΠΑ): Ο υποκείµενος στον φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες
δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στον φόρο
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και οι
αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών ή λαµβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την
καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ µόνο για τις φορολογικές
περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. Συνεπώς, στις
περιπτώσεις αυτές, η προαναφερόµενη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί µέχρι τις 31
Αυγούστου για τις υποκείµενες ως ανωτέρω συναλλαγές του Ιουλίου.
∆. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Οι δηλώσεις µεταβολών - µετάταξης υποβάλλονται εντός 30 ηµερών από το χρόνο
πραγµατοποίησης των µεταβολών (άρθρο 10 του Ν. 4174/2013). Η υποχρέωση ενηµέρωσης για
µεταβολές στα ατοµικά στοιχεία φορολογούµενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την
επιχειρηµατική δραστηριότητά του, δεν υπόκεινται σε προθεσµία. (ΠΟΛ. 1122/2016).
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Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΦΣΚ κ.λπ.
Χαρτόσηµο δανείων: Υποβολή δήλωσης και καταβολή τελών χαρτοσήµου για τα δάνεια µεταξύ
εµπόρων (2%), δάνεια µεταξύ ιδιωτών (3%), δάνεια µεταξύ ιδιωτών και εµπορικών εταιρειών
πλην Α.Ε. και ΕΠΕ (3%), δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή ΕΠΕ και τρίτων (2%), για καταθέσεις ή αναλήψεις
χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρείες (1%), όλα πλέον εισφορά 20% ΟΓΑ, για τα
οποία έχουν γίνει εγγραφές στα βιβλία µέσα στον Ιούλιο. Μέχρι 16 Αυγούστου.
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.
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: Στην αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου
17 του Ν. 1676/1986 (εµπορικές εταιρείες, υποκατάστηµα ξένης εταιρείας κ.ά.), η δήλωση
υποβάλλεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία σύνταξης του, κατά τον νόµο,
διαπιστωτικού της αύξησης του κεφαλαίου οικείου εγγράφου ή από τη σχετική εγγραφή στα
επίσηµα βιβλία των προσώπων αυτών, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από
τον νόµο προβλέπεται δηµοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη
δηµοσίευση (άρθρο 23, παρ.2 του Ν. 1676/1986 και άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 4174/2013).
Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρ/µου για το β’ τρίµηνο 2021: i) από
τον εκδότη των τιµολογίων για αγορές αγαθών από ιδιώτες ή βιβλίων από συγγραφείς δηµοσίους
υπαλλήλους (άρθρο 12, παρ. 5 του ΚΒΣ), ii) στα τιµολόγια που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν
είναι υπόχρεα σε ΦΠΑ (∆ηµόσιο, ∆ήµοι κ.λπ.), iii) αποδείξεων πληρωµής δικαιωµάτων εγγραφής
ή συνδροµών των µελών των σωµατείων συλλογών, ενώσεων κ.λπ. (άρθρο 30, παρ. 2, Ν.∆.
60/1946, Αποφ. Σ. 882/120/1982), iv) αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στους γεωργούς για
την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δραστηριότητας (Αποφ. 12018/21-4-89 - ΦΕΚ
330Β), v) στις επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους παραγωγούς (Αποφ. Γ. 554/261/1983 ΦΕΚ292 Β), vi) 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), νii) στη
σύσταση και απόδοση εγγυοδοσιών φιαλών υγραερίου (άρθρο 17, παρ. 2στ’ Κ.Τ.Χ.). Μέχρι 20
Αυγούστου (άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 4174/2013 και ΠΟΛ. 1029/22-1-2014).
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τέλος 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% για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού κ.ά.) 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 (άρθρο 23 του Ν. 3756/2009 και
άρθρο 1 του Ν. 339/1976). Μέσα στην προθεσµία του ΦΠΑ.
Η δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων υποβάλλεται µηνιαίως µέχρι και
την 20ή ηµέρα του επόµενου µήνα για τα έσοδα που πραγµατοποιούν τα τηλεοπτικά µέσα
ενηµέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις του προηγούµενου µήνα (άρθρο 5, παρ. 12 του Ν.
3845/2010, ΠΟΛ. 1271/23.12.2013 και ΠΟΛ. 1180/12.08.2015). Μέχρι 20 Αυγούστου.
Σηµειώνεται ότι από 01/04/2018, ο ειδικός φόρος επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων µειώνεται
από 20% σε 5%, όσον αφορά στα κανάλια τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας.
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Ειδική εισφορά 2% στο διαδίκτυο: Κάθε επιχείρηση που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα,
ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, και η οποία λαµβάνει διαφηµιστική υπηρεσία, παραγωγή ή δηµοσίευση ή προβολή,
κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφηµιστικών υπηρεσιών µέσω διαδικτύου (internet),
υποχρεούται να αποδίδει ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί του ποσού της τιµολογούµενης
δαπάνης (προ ΦΠΑ) στον Ε∆ΟΕΑΠ, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία
εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.
Μέχρι 31 Αυγούστου για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εντός του µηνός Ιουλίου (άρθρο 6 του
Α.Ν. 248/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 4498/2017, Αριθµ.
Φ20155/25187/∆16.624/ 02-05-2018 και Εγκύκλιος Ε∆ΟΕΑΠ 11/2018).
Τέλος συνδροµητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του
τέλους από τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας για λογαριασµούς που εκδόθηκαν κατά τον µήνα
Ιούνιο, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας εξόφλησης αυτών. Μέχρι 31 Αυγούστου.
Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους
(5%) από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για λογαριασµούς που
εκδόθηκαν κατά τον µήνα Ιούνιο, ανεξαρτήτως του χρόνου της εξόφλησής του. Μέχρι 31
Αυγούστου.
Τέλος συνδροµητικής τηλεόρασης: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους (10%) από
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης για λογαριασµούς που
εκδόθηκαν κατά τον µήνα Ιούνιο, ανεξαρτήτως του χρόνου της εξόφλησής του. Μέχρι 31
Αυγούστου.
Φόρος διαµονής: Ο φόρος διαµονής αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση µε µηνιαίες
δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν της
έκδοσης του «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαµονής». Έως 31 Αυγούστου για
ειδικά στοιχεία-αποδείξεις είσπραξης φόρου διαµονής που εκδόθηκαν εντός µηνός Ιουλίου
(άρθρο 53 του Ν. 4389/2016).
Μισθωτήρια συµβόλαια: Οι εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν, µέσω
της σχετικής εφαρµογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των
αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της
µίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία
(ΠΟΛ. 1013/07.01.2014). Μέχρι 31 Αυγούστου για µισθώσεις που έγιναν εντός µηνός Ιουλίου.
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 του N. 820/78, ΠΟΛ. 1165/90). Πριν από την έναρξη των εργασιών.
Μελέτες τεχνικών έργων: Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων για το τεχνικό έργο που
πρόκειται να εκτελεσθεί (άρθρο 37, παρ. 2 του N. 2859/00). Κατά την υποβολή αίτησης για
χορήγηση αδείας στο Πολεοδοµικό Γραφείο.
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 (άρθρο 55, παρ. 2 του Ν. 2065/1992). Εντός 5 ηµερών
από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης.
Ζ. ∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013
υποβάλλεται µέχρι και τις 30 Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους. Για το
φορολογικό έτος 2020 η σχετική δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα µέχρι και τις 27 Αυγούστου
2021 (άρθρο 72, παρ. 65 του Ν. 4172/2013).
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τον Ν. 4174/2013, άρθρο 7, παρ. 1, εάν η εκπνοή προθεσµίας για την
άσκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νοµοθεσία,
συµπίπτει µε επίσηµη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την αµέσως
επόµενη ηµέρα, κατά την οποία η Φορολογική ∆ιοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
Ωστόσο, για την αντιµετώπιση της τρέχουσας εξαιρετικά πρωτόγνωρης κατάστασης λόγω της
εξάπλωσης του ιού Covid-19 (κορονοϊού), η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη σε θέσπιση
φορολογικών µέτρων µε τα οποία προβλέπεται:
1. Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021 (Α.
1111/2021).
Παρατείνεται µέχρι τις 27 Αυγούστου 2021 η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης του Ειδικού
Φόρου επί των Ακινήτων.
2. Παράταση µέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 των προθεσµιών καταβολής των βεβαιωµένων
στις ∆ΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ µε ποσό φόρου προς καταβολή
(χρεωστικές) που έληξαν από 1η Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, καθώς και οι προθεσµίες
καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ∆ΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει
εµπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 30ή Απριλίου
2021 και την 31η Μαΐου 2021 για τους κοµιστές αξιογράφων (Α. 1124/2021).
Για τις επιχειρήσεις-κοµιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και
πληρωµής έχουν ανασταλεί κατά 60 ηµέρες από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία αξιόγραφου και
από τη δηµοσίευση του Ν. 4798/2021 (Α’ 68) δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθµούς
∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην υπό στοιχεία Α. 1115/24-52021 (Β’ 2196) απόφαση και εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται
είναι µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του
αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, παρατείνονται µέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 οι
προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις ∆ΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις
ΦΠΑ µε ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που έληξαν από 1η Απριλίου 2021 έως 30
Απριλίου 2021, καθώς και οι προθεσµίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις
∆ΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εµπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ µε καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής την 30ή Απριλίου 2021 και την 31η Μαΐου 2021 για τους κοµιστές
αξιογράφων.
3. Παράταση έως τις 27 Αυγούστου 2021 της προθεσµίας υποβολή δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου, για τη δήλωση λύσης της µίσθωσης
σε περίπτωση που συµφωνία µίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει
κατατεθεί στη ∆ΟΥ «∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει
λυθεί µέχρι την 12η Ιουνίου 2020 (ΠΟΛ. 1162/2018 όπως έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση Α.
1050/11.3.2021 και την Α. 1158/5.7.2021).
Σε περίπτωση λύσης της µίσθωσης, ο εκµισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής µέχρι
το τέλος του επόµενου µήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συµφωνία της µίσθωσης θεωρείται
ότι είναι σε ισχύ (ΠΟΛ. 1162/2018). Σε περίπτωση που συµφωνία µίσθωσης, για την οποία έχει
υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη ∆ΟΥ «∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί µέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκµισθωτής υποχρεούται να
δηλώσει µέχρι την 20ή Ιουλίου 2021 την ηµεροµηνία της λύσης, διαφορετικά η συµφωνία της
µίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Η ως άνω προθεσµία για τη δήλωση της λύσης της
συµφωνίας µίσθωσης, παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

www.sate.gr

* Η παρούσα ενηµέρωση συντάσσεται µε την επιµέλεια και ευθύνη της κ. Ευγενίας Κουσαθανά
και της κ. Όλγας ∆ιοµατάρη, δικηγόρων - φορολογικών συµβούλων 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».

