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Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Σεπτεµβρίου 2018 

 
Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα µε υγεία και δύναµη.  

Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός 
Σεπτεµβρίου 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 10.9.2018 πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση 
των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.,  

β) έως τις 30.9.2018 πρέπει να πραγµατοποιηθεί η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του 
αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για  τις προσωπικές 
επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ατοµικές, Αστικές Εταιρίες, 
Κοινοπραξίες κ.λπ.) εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και 

γ) έως τις 30.9.2018 πρέπει να πραγµατοποιηθεί η καταβολή Ειδικής Εισφοράς 
∆ιαδικτύου (2% υπέρ Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής 
Εισφοράς ∆ιαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.∆.) επί των αµοιβών των υπηρεσιών διαφήµισης ή 
προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που 
τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µέσω διαδικτύου, για την τιµολογηµένη 
δαπάνη του χρονικού διαστήµατος από 16.11.2017 έως και 31.8.2018.  

(σ.σ. κατά την άποψή µας, η παραπάνω προθεσµία της Κυριακής 30 
Σεπτεµβρίου 2018 που αναφέρεται ρητά στην Εγκύκλιο 11/27.7.2018 του 
Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π., µεταφέρεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 242 του 
Αστικού Κώδικα, τη ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018). 

Τις προθεσµίες για τις λοιπές υποχρεώσεις που λήγουν την 30η Σεπτεµβρίου 2018 
και µεταφέρονται λόγω της αργίας στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή την 1η 
Οκτωβρίου 2018, µπορείτε να τις δείτε εδώ. 
  

Υποχρεώσεις Σεπτεµβρίου 2018  
10 Σεπτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις 

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

Εταιρικό δίκαιο 

1. 10 Σεπτ. 2018 Καταληκτική ηµεροµηνία για την τακτική 
συνέλευση εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 

Φ.Π.Α. 

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

14 Σεπτ. 2018 Φ.Π.Α. 

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

17 Σεπτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 17 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών µηνός Αυγούστου 

2. 17 Σεπτ. 2018 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 Αυγούστου 

20 Σεπτ. 2018 ∆ιαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.∆.Ε. 

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

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 20 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού 
φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων µηνός Αυγούστου 

2. 20 Σεπτ. 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πληρωµών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί 
µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για το µήνα Αύγουστο 

26 Σεπτ. 2018 Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 26 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 
ειδικού φόρου πολυτελείας 

Φ.Π.Α. 

1. 26 Σεπτ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, 
καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για 
συναλλαγές που αφορούν τον προηγούµενο µήνα 

27 Σεπτ. 2018 Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 27 Σεπτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης 
παρακρατούµενων φόρων από µερίσµατα, τόκους και 
δικαιώµατα µηνός Ιουλίου 
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Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 27 Σεπτ. 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 
Ιουλίου 

28 Σεπτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 28 Σεπτ. 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  

Φ.Π.Α. 

1. 28 Σεπτ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 
(χρεωστικής - µηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις 
µε διπλογραφικά βιβλία, µηνός Αυγούστου 

∆ήλωση Intrastat 

1. 28 Σεπτ. 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat 
µηνός Αυγούστου 

30 Σεπτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 30 Σεπτ. 2018 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς ∆ιαδικτύου 
(2% υπέρ Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής 
Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς ∆ιαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.∆.) 
επί των αµοιβών των υπηρεσιών διαφήµισης ή προβολής 
ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης 
υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο µέσω διαδικτύου, για την τιµολογηµένη δαπάνη 
του χρονικού διαστήµατος από 16.11.2017 έως και 
31.8.2018 

2. 30 Σεπτ. 2018 Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του 
αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος 

   

  

 
 
 
 


