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Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2017  
 

Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Φεβρουαρίου 
2017 προς ενηµέρωση των συναδέλφων. 

Επισηµάνσεις: 

1) Το συγκεκριµένο µήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ' αυτές 
που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή αφορούν σε νέες υποχρεώσεις:  

    α) Στις 28.2.2017 υποβάλλονται διάφορες  δηλώσεις και καταβάλλονται φόροι πλοίων του 
ν.27/1975 (∆είτε ανάλυση παρακάτω)  

    β) Στις 28.2.2017 γίνεται η διαβίβαση ορισµένων στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. που προβλέπονται 
στις  ΠΟΛ.1077/2012 και ΠΟΛ.1033/2014 (∆είτε ανάλυση παρακάτω)  

2) Η προθεσµία για την υποβολή δήλωσης φόρου µερισµάτων/ δικαιωµάτων/τόκων µηνός 
∆εκεµβρίου συµπίπτει µε αργία (Σαββάτο 25.2.2017 - τρεις µέρες πριν το τέλος του δεύτερου 
µήνα από την υποκείµενη σε παρακράτηση πληρωµή) συνεπώς σύµφωνα µε το άρθρο 7 του 
Κ.Φ.∆. η δήλωση αυτή θα υποβληθεί µαζί µα τις υπόλοιπες δηλώσεις παρακρατούµενων φόρων 
την πρώτη εργάσιµη για το δηµόσιο ηµέρα µετά τις 25.2.2017,  ήτοι στις 28.2.2017. 

3) Υποβολή τριµηνιαίων/ετήσιων  συναλλαγών στο taxis (ΜΥΦ) 

Υπενθυµίζουµε ότι:  

α) Οι συναλλαγές των περιπτώσεων α,β,γ του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1122/7.1.2014 υποβάλλονται 
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για όλο το 2016, ενώ για την περίπτωση δ' (εκδότες και τους 
λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται µετά την 
παρέλευση του πρώτου µήνα του επόµενου ηµερολογιακού έτους, µε βάση σχετικές διατάξεις)  
υποβάλλονται το αργότερο µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους, 
που αφορούν. 
β) Για τα ηµερολογιακά έτη 2016 και επόµενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα 
υποβληθέντα στοιχεία προµηθευτών µπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση µέχρι 
το τέλος Απριλίου του εποµένου έτους από το ηµερολογιακό έτος που αφορούν. 

 

 
  

Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2017  

10 Φεβ 2017 1. 10 Φεβ 2017  Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρµόδια Τελωνειακή 
αρχή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση 
καινούργιου µεταφορικού µέσου  

2. 10 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δηµοτικό ή 
κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας 

  

20 Φεβ 2017 1. 20 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου 
τηλεοπτικών διαφηµίσεων προηγούµενου µηνός 

2. 20 Φεβ 2017  Απόδοση φόρου 3% επί της αξίας του πωλούµενου στο 
εσωτερικό ζύθου (Προηγούµενου ηµερολογιακού τριµήνου) 

3. 20 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήµου διαφόρων 
περιπτώσεων 
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28 Φεβ 2017 Υπ. δήλωση λογιστή 

1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο 
ΟΕΕ 

  

Συγκεντρωτικές 

1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών 
- προµηθευτών περιόδου 2016 

  

∆ιαβίβαση στοιχείων σε ΓΓΠΣ (ΠΟΛ.1077/2012 και ΠΟΛ.1033/2014.) 

1. 28 Φεβ 2017  ∆ιαβίβαση στοιχείων ταµείων ασφάλισης ,∆ηµόσιων 
θεραπευτηρίων και κλινικών στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών  

2. 28 Φεβ 2017  ∆ιαβίβαση στοιχείων (ασφαλίστρων ) από επιχειρήσεις 
ιδιωτικής ασφάλισης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016 

3. 28 Φεβ 2017  ∆ιαβίβαση πληροφοριών από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα στην Γ.Γ.Π.Σ. από Φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης 
συναλλαγών µε χρήση καρτών πληρωµών (πιστωτικών ή και 
χρεωστικών) συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών ανάληψης σε 
ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές) έτους 2016 

  

ΦΠΑ 

1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - 
Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία µηνός 
Ιανουαρίου 

1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης 
υπηρεσιών µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που 
αφορούν τον προηγούµενο µήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ 

  

Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 28 Φεβ 2017  Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου 
που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αµοιβών καθώς και της 
παρακράτησης φόρου επί των µερισµάτων που καταβάλλονται από τους 
οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των 
περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του 
άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου ∆εκεµβρίου) 

2. 28 Φεβ 2017  Παρακράτηση φόρου στα εισοδήµατα εργοληπτών 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, 
δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου 
∆εκεµβρίου) 

3. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου 
από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Περιόδου ∆εκεµβρίου) 

4. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου 
από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προµήθεια κάθε είδους 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και 
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Αργίες δηµοσίου για το 2017  

  

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Παρασκευή 6 Ιανουάριος 2017 
25η Μαρτίου: Σαββάτο 25 Μάρτιος 2017 
Καθαρά ∆ευτέρα ∆ευτέρα 27 Φεβρουάριος 2017 
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή 14 Απρίλιος 2017 
Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο 15 Απρίλιος 2017 

∆εύτερη Μέρα του Πάσχα ∆ευτέρα 17 Απρίλιος 2017 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ∆ευτέρα 1 Μάιος 2017 
Αγ. Πνεύµατος ∆ευτέρα 5 Ιούνιος 2017 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Τρίτη 15 Αύγουστος 2017 
28η Οκτωβρίου: Σαββάτο 28 Οκτώβριος 2017 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ∆ευτέρα 25 ∆εκέµβριος 2017 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Τρίτη 26 ∆εκέµβριος 2017 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ∆ευτέρα 1 Ιανουάριος 2018 

 
 


