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Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Οκτωβρίου 2017  
 
 
Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα και καλή δύναµη. Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες 
φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Οκτωβρίου 2017 προς ενηµέρωση των συναδέλφων. 

Επισηµάνσεις: 

Το συγκεκριµένο µήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις πρέπει να δοθεί προσοχή και στις 
παρακάτω:   

α) Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016) 
(σ.σ. Αναµένεται παράταση. ∆είτε σχετικά εδώ. Στο ηµερολόγιο του κόµβου που παρατίθεται 
παρακάτω η εν λόγω προθεσµία αναφέρεται ως είχε και αναµένουµε την κατάθεση της σχετικής 
τροπολογίας µε την παράταση).  

β) Υποβολή των συµφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούµενο τρίµηνο στο taxisnet  

γ) Υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων) για 
το 2017 (χρήση 2016) 

δ) Υποβολή ετήσιων πινάκων προσωπικού στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ  

Επίσης, στο µήνα αυτό περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες για τις υποχρεώσεις που έληξαν την 
30η Σεπτεµβρίου και µεταφέρθηκαν στην επόµενη εργάσιµη λόγω των αργιών, δηλαδή στις 2 
Οκτωβρίου. 
  

Προσοχή:  

Σύµφωνα µε το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα: "Η προθεσµία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η 
τελευταία ηµέρα και, αν είναι κατά το νόµο εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη." 
Το Σαββάτο χωρίς να είναι αργία ή εξαιρετέα, δεν είναι εργάσιµη ηµέρα και συνεπώς όταν ο νόµος 
για την επιχείρηση ορισµένης διαδικαστικής πράξεως τάσσει προθεσµία που αναφέρεται σε 
εργάσιµες ηµέρες, δεν πρέπει στην προθεσµία αυτή να προσµετράται το Σάββατο, όπως ακριβώς και η 
Κυριακή, εφόσον κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση των πράξεων για τις οποίες 
τάσσεται η προθεσµία (Βλ. Απόφ Α.Π. 695/2013). Είναι αδιάφορο δε, κατά πόσο η συγκεκριµένη 
διοικητική υποχρέωση γίνεται µέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας ή µε φυσική παρουσία στην εκάστοτε 
υπηρεσία. 

Με βάση τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις που λήγουν την 21η Οκτωβρίου (Πόθεν Έσχες - Ετήσιος 
Πίνακας Προσωπικού), παρατείνονται µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα για το δηµόσιο, ήτοι στις 
23.10.2017. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες υπηρεσίες φαίνεται να αγνοούν τις ανωτέρω διατάξεις και 
έχουν ως καταληκτική ηµεροµηνία την 21η Οκτωβρίου.  Συνεπώς, µέχρι τυχόν νεώτερης 
ενηµέρωσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις παραµένουν ως έχουν µε 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής το Σάββατο, 21.10.2017.  

    

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2017 
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2 Οκτ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 2 Οκτ. 2017 Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων 
Ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016) 
 

2. 2 Οκτ. 2017 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης 
λογαριασµού - Ιούλιος) 

3. 2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδροµητικής τηλεόρασης (αφορά 
στο µήνα Ιούλιο) 

4. 2 Οκτ. 2017 Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας (αφορά στον µήνα 
Ιούλιο) 

Α.Π.∆. - Ι.Κ.Α. 

1. 2 Οκτ. 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Α.Π.∆. Αυγούστου - 
Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθµού 
µητρώου. 

2.  2 Οκτ. 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ για Εργοδότες 
Οικοδοµοτεχνικών Έργων Αυγούστου ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστηµα 
ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ 

Μισθωτήρια στο taxis 

1.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου 

 Παρακρατούµενοι φόροι 

1.    2 Οκτ. 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 Ιουλίου) 

2.    2 Οκτ. 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 Ιουλίου) 

3.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα (Περιόδου Ιουλίου) 

4.    2 Οκτ. 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 τρόπος απόδοσής του (Περιόδου 
Ιουλίου) 

5.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου από 
µισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.) συντάξεις, αποζηµίωση απόλυσης, ασφάλισµα, 
(Περιόδου Ιουλίου) 

6.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου ασφαλίστρων που 
αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 2ου τριµήνου (Απριλίου, Μαΐου, 
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10 Οκτ. 2017 ∆ηµοτικοί φόροι 

1.  10 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δηµοτικό ή 
κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας Ιουλίου 

Φ.Π.Α. 

2.   10 Οκτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρµόδια Τελωνειακή αρχή 
από πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου 
µεταφορικού µέσου  

16 Οκτ. 2017 Φ.Π.Α. 

1.   16 Οκτ. 2017 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και 
καταβολής του φόρου µηνός Σεπτεµβρίου (Οι συνδροµητές µας µπορούν 
να µελετήσουν και το άρθρο του κόµβου σχετικά µε τις έκτακτες 
περιοδικές δηλώσεις) 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1.   16 Οκτ. 2017 Υποβολή και πληρωµή χρηµατικού ποσού 35% επί του µικτού 
κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων 
µέσω διαδικτύου, που είναι νόµιµα εγκατεστηµένες σε κράτη µέλη της Ε.Ε. 
και του Ε.Ο.Χ. µηνός Σεπτεµβρίου 

2.   16 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών για τον προηγούµενο µήνα 

20 Οκτ. 2017    Φ.Π.Α. 

1.    20 Οκτ. 2017 ∆ήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούµενου 
τριµήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστηµένους εντός της 
Ευρ. Ένωσης µη υποκείµενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα 
Φ.Π.Α) 

Λοιπές υποχρεώσεις 

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

Συµφωνητικά στο taxisnet 

1.      20 Οκτ. 2017 Υποβολή συµφωνητικών στο taxisnet που υπογράφηκαν το 
προηγούµενο τρίµηνο 

21 Οκτ. 2017 Πόθεν έσχες 

1. 21 Οκτ. 2017 Υποβολή ετήσιων δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής 
κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων για το 2017 (χρήση 2016)  

Πίνακας Προσωπικού  

1.  21 Οκτ. 2017 Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ 
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26 Οκτ. 2017 Λοιποί φόροι - υποχρεώσεις 

1.  26 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου 
πολυτελείας. 

2.  26 Οκτ. 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 

30 Οκτ. 2017 Παρακρατούµενοι φόροι 

1.  30 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούµενων φόρων από 
µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα (Περιόδου Αυγούστου) 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 30 Οκτ. 2017  Υποβολή εντύπου εφαρµογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την 
απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόµενα ενδοοµιλικά 
µερίσµατα, καθώς και στους τόκους και δικαιώµατα που καταβάλλονται 
µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών (περιόδου Αυγούστου) 
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31 Οκτ. 2017 Ι.Κ.Α.-Α.Π.∆. 

1. 31 Οκτ. 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ για Εργοδότες 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων Σεπτεµβρίου ηλεκτρονικά ή σε 
Υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ 

2.  31 Οκτ. 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ Σεπτεµβρίου - 
Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθµού 
µητρώου. 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 31 Οκτ. 2017 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων µε στοιχεία πράξεων επί 
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για το προηγούµενο τρίµηνο 

2. 31 Οκτ. 2017 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης 
λογαριασµού - Αύγουστος) 

3. 31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδροµητικής τηλεόρασης 
(Αφορά στο µήνα Αύγουστο) 

4.  31 Οκτ. 2017 Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας 

5.  31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου 

6. 31 Οκτ. 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της εισφοράς επί των 
χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του 
εξωτερικού, που λήφθηκαν µέσα στον προηγούµενο µήνα  

Φ.Π.Α. 

 1. 31 Οκτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - 
Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε απλογραφικά βιβλία 
ηµερολογιακού τριµήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεµβρίου 

 2.  31 Οκτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - 
Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία µηνός 
Σεπτεµβρίου 

Παρακρατούµενοι φόροι 

  1.  31 Οκτ. 2017 Απόδοση 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 Αυγούστου) 

  2.  31 Οκτ. 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 Αυγούστου) 

  3.  31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου από 



www.taxheaven.gr  www.sate.gr 
 
  

  

 
 


