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Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Αυγούστου 2018 

 [01.08.2018] 
 
Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα µε υγεία και δύναµη.  
 

Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός 
Αυγούστου 2018 προς ενηµέρωσή σας. 

Επισηµάνσεις: 

Στον συγκεκριµένο µήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι 
παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:  

α) έως τις 16.8.2018 πρέπει να πραγµατοποιηθεί η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων που συµµετέχουν σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές 
οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2017 και 

β) έως τις 20.8.2018, εφόσον η ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης έχει 
αποφασιστεί για τις 10.9.2018, πρέπει να υποβοληθεί  στο Γ.Ε.ΜΗ. η Πρόσκληση Γενικής 
Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων. 

Υποχρεώσεις Αυγούστου 2018  
10 Αυγούστου 
2018 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 10 Αυγούστου 2018 Απόδοση υπέρ ∆ήµων ή Κοινοτήτων 
δικαιώµατος υδροληψίας µηνός Ιουλίου 

Φ.Π.Α. 

1. 10 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρµόδια Τελωνειακή 
αρχή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση 
καινούργιου µεταφορικού µέσου  

14 Αυγούστου 
2018 

Φ.Π.Α. 

1. 14 Αυγούστου 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 
και καταβολής του φόρου µηνός Ιουλίου 

16 Αυγούστου 
2018 

Φορολογία εισοδήµατος 

1. 16 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
φυσικών προσώπων που συµµετέχουν σε νοµικά πρόσωπα και 
νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού 
έτους 2017 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 16 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών µηνός Ιουλίο 

2. 16 Αυγούστου 2018 Υποβολή και πληρωµή χρηµατικού ποσού 
35% επί του µικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών 
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στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, που είναι 
νόµιµα εγκατεστηµένες σε κράτη µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. 
µηνός Ιουλίου 

20 Αυγούστου 
2018 

∆ιαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.∆.Ε. 

1. 20 Αυγούστου 2018 ∆ιαβίβαση στην Α.Α.∆.Ε., στοιχείων 
προηγούµενου µηνός από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, 
ιδρύµατα πληρωµών και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 20 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήµου 
διαφόρων περιπτώσεων τριµήνου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 

2. 20 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού 
φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων µηνός Ιουλίου 

3. 20 Αυγούστου 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πληρωµών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί µε 
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για το µήνα Ιούλιο 

Εταιρικό δίκαιο 

1. 20 Αυγούστου 2018 Απώτατη ηµεροµηνία υποβολής Πρόσκλησης 
Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. 

27 Αυγούστου 
2018 

Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 27 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού 
φόρου πολυτελείας 

Φ.Π.Α. 

1. 27 Αυγούστου 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και 
παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον 
προηγούµενο µήνα 

28 Αυγούστου 
2018 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 28 Αυγούστου 2018 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, µηνός Ιουνίου 

Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 28 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης 
παρακρατούµενων φόρων από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα 
µηνός Ιουνίου 

31 Αυγούστου 
2018 

Φ.Π.Α. 
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1. 31 Αυγούστου 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 
(χρεωστικής - µηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις µε 
διπλογραφικά βιβλία, µηνός Ιουλίου 

∆ήλωση Intrastat 

1. 31 Αυγούστου 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat µηνός 
Ιουλίου 

Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 31 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση 
παρακρατούµενου φόρου από µισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), 
συντάξεις, αποζηµίωση απόλυσης, ασφάλισµα (Περιόδου Ιουνίου) 

2. 31 Αυγούστου 2018 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 Ιουνίου) 

3. 31 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση 
παρακρατούµενου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα 
(Περιόδου Ιουνίου) 

4. 31 Αυγούστου 2018 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 Ιουνίου) 

5. 31 Αυγούστου 2018 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 Ιουνίου) 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 31 Αυγούστου 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της 
εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που λήφθηκαν µέσα στον 
προηγούµενο µήνα  

2. 31 Αυγούστου 2018 Τέλος συνδροµητών κινητής και καρτοκινητής 
τηλεφωνίας µηνός Ιουνίου 

3. 31 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων 
µίσθωσης ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου (περιόδου Ιουλίου) 

4. 31 Αυγούστου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους 
συνδροµητικής τηλεόρασης (Αφορά στο µήνα Ιούνιο) 

5. 31 Αυγούστου 2018 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας 
(Περίοδος έκδοσης λογαριασµού - Ιούνιος) 

6. 31 Αυγούστου 2018 Απόδοση φόρου διαµονής (άρθ. 53 
ν.4389/2016) µηνός Ιουλίου 
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Α.Π.∆. Ε.Φ.Κ.Α. 

1. 31 Αυγούστου 2018 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Α.Π.∆. για 
εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων µηνός Ιουλίου, 
ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε. 

2. 31 Αυγούστου 2018 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ 
ΙΟΥΛΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή 
ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου. 

   

  

 
 
 
 


