ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μάιος 2011
I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
3/5/2011 (Α.Φ.Μ. 1)
5/5/2011 (Α.Φ.Μ. 2)
9/5/2011 (Α.Φ.Μ. 3)
11/5/2011 (Α.Φ.Μ. 4)
13/5/2011 (Α.Φ.Μ. 5)
17/5/2011 (Α.Φ.Μ. 6)
19/5/2011 (Α.Φ.Μ. 7)
23/5/2011 (Α.Φ.Μ. 8)
25/5/2011 (Α.Φ.Μ. 9)
27/5/2011 (Α.Φ.Μ. 10, 20,
30, 40, 50)
31/5/2011 (Α.Φ.Μ. 60, 70,
80, 90, 00)

YΠOBOΛH ΔHΛΩΣEΩN
ΦOPOΛOΓIAΣ EIΣOΔHMATOΣ
Όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φιορολογούμενου περιλαμβάνεται:
– Eισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί - συντάξεις).
– Eισόδημα που προέκυψε
στην αλλοδαπή.
– Eισόδημα από αμοιβές ως
αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
– Eισόδημα που προέκυψε
στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί
ούτε διαμένει σε αυτήν.

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2011 (άρθρο 62 §1 Ν. 2238/
1994).

2/5/2011 (Α.Φ.Μ. 1)
3/5/2011 (Α.Φ.Μ. 2)
4/5/2011 (Α.Φ.Μ. 3)
5/5/2011 (Α.Φ.Μ. 4)
6/5/2011 (Α.Φ.Μ. 5)
9/5/2011 (Α.Φ.Μ. 6)
10/5/2011 (Α.Φ.Μ. 7)
11/5/2011 (Α.Φ.Μ. 8)
12/5/2011 (Α.Φ.Μ. 9)
13/5/2011 (Α.Φ.Μ. 10, 20,
30, 40, 50)
16/5/2011 (Α.Φ.Μ. 60, 70,
80, 90, 00)

YΠOBOΛH ΔHΛΩΣEΩN
ΦOPOΛOΓIAΣ EIΣOΔHMATOΣ
Όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογούμενου περιλαμβάνεται:
– Eισόδημα από συμμετοχή
σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή
κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία
ή τηρεί βιβλία A' ή B' ή Γ’ κατηγ. του KBΣ, εφόσον η
διαχ/κή τους περίοδος λήγει
μέσα στους μήνες Nοέμβριο ή
Δεκέμβριο 2010, ανεξάρτητα
από το αντικείμενο εργασιών
της εταιρείας κ.λπ. ή αν αυτή
συμμετέχει σε άλλη εταιρεία ή
κοινοπραξία.
– Οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειομεσίτες, οι
συγγραφείς για τα συγγραφικά
τους δικαιώματα, οι πράκτορες
και οι αντιπρόσωποι τραπεζών,
οι μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2011 (άρθρο 62 §1 Ν. 2238/
1994).
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τους υπολογίζονται σε ποσοστό
πάνω στα κέρδη των επιχ/σεων, καθώς και οι εφημεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών
των δικαιούχων εξαρτάται από
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγ. ΚΒΣ, των οποίων η διαχ/κή περίοδος έληξε
μέσα στους μήνες Nοέμβριο ή
Δεκέμβριο του 2010.
– Εισόδημα που αποκτούν με
βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, τα
μέλη ΔΣ ΑΕ
– Οι φορολογούμενοι που δεν
κατοικούν ούτε διαμένουν ούτε αποκτούν εισόδημα στην
Ελλάδα αλλά υποχρεούνταινα
υποβάλλουν δήλωση από άλλη
αιτία.
2.5.2011 (Α.Φ.Μ. 8)
3.5.2011 (Α.Φ.Μ. 9)
4.5.2011 (Α.Φ.Μ. 10, 20,
30, 40, 50)
5.5.2011 (Α.Φ.Μ. 60, 70,
80, 90, 00)

2

YΠOBOΛH ΔHΛΩΣEΩN
ΦOPOΛOΓIAΣ EIΣOΔHMATOΣ
α) Όσοι έχουν αποκτήσει εισόδημα από συμμετοχή σε
EΠE και ο ισολογισμός της
εγκρίθηκε μέσα στο 2010.
β) Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες που δεν τηρούν
βιβλία ή τηρούν βιβλία A’ ή B’
κατηγορίας του KBΣ.
γ) Όσοι απέκτησαν αμοιβές
από Ε.Π.Ε. (μισθοί και άλλες
απολαβές) ως εταίροι της, οι
οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε
οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός ΙΚΑ.
δ) Όσοι έχουν εισοδήματα από
εκμίσθωση ακινήτων, κινητές
αξίες, χωρίς εισοδήματα, οι
κύριοι ή κάτοχοι ΕΙΧ αυτ/του ή
ημιφορτηγού ΙΧ ή μοτοσικλέτας, κότερου, αεροσκάφους,
ακινήτου κ.λπ., εφόσον δεν
απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αυτών ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2011 (άρθρο 62 §1 Ν. 2238/
1994).
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου υποχρεωτικά για όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή
ελευθέριο επάγγελμα.
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2/5/2011 (Α.Φ.Μ. 8)
3/5/2011 (Α.Φ.Μ. 9)
4/5/2011 (Α.Φ.Μ. 10, 20,
30, 40, 50)
5/5/2011 (Α.Φ.Μ. 60, 70,
80, 90, 00)

Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέροι επαγγελματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας του K.B.Σ. εφόσον η
διαχειριστική τους περίοδος
έληξε μέσα στους μήνες Nοέμβριο ή Δεκέμβριο 2010.

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2011 (άρθρο 62 §1 Ν. 2238/
1994).

2/5/2011 (Α.Φ.Μ. 8)
3/5/2011 (Α.Φ.Μ. 9)
4/5/2011 (Α.Φ.Μ. 10, 20,
30, 40, 50)
5/5/2011 (Α.Φ.Μ. 60, 70,
80, 90, 00)

YΠOBOΛH ΔHΛΩΣEΩN
ΦOPOΛOΓIAΣ EIΣOΔHMATOΣ
Φυσικά πρόσωπα όταν μεταξύ
των εισοδημάτων τους περιλαμβάνεται και γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση
γεωργικής γης.

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2011 (άρθρο 62 §1 Ν. 2238/
1994).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
10/5/2011 (A.Φ.M. 1)
11/5/2011 (A.Φ.M. 2)
12/5/2011 (A.Φ.M. 3)
13/5/2011 (A.Φ.M. 4)
16/5/2011 (A.Φ.M. 5)
17/5/2011 (A.Φ.M. 6)
18/5/2011 (A.Φ.M. 7)
19/5/2011 (A.Φ.M. 8
20/5/2011 (A.Φ.M. 9)
23/5/2011 (A.Φ.M. 10, 20,
30, 40, 50)
24/5/2011 (A.Φ.M. 60, 70,
80, 90, 00)

ΦOPOΣ EIΣOΔHMATOΣ
NOMIKΩN ΠPOΣΩΠΩN
Oι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, που έκλεισαν ισολογισμό με 31.12.2010.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η καταληκτική ημερομηνία είναι 24.5.2011
ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Yποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
για τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου που έληξε στις 31.12.2010 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του A.Φ.M.
(Aπόφαση 1046097/πολ. 1125/2001).
Kαταβολή της πρώτης δόσης (1/8) ή
ολόκληρου του ποσού με έκπτωση 1,5%
(άρθρο 107§1 & 110§§1,2 Ν. 2238/
1994).

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2 Μαΐου
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ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Οι τηρούντες βιβλία Γ' κατηγ.
KBΣ για τον μήνα Μάρτιο του
2011 (άρθρο 38§1 Ν. 2859/
2000) και οι τηρούντες βιβλία Α’
ή Β’ κατηγ. Κ.Β.Σ. για το τρίμηνο
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2011
υποβάλλουν περιοδική δήλωση με πιστωτικό ή μηδενικό
υπόλοιπο ηλεκτρονικά μέσω
ειδικού δικτύου (TAXISNET)
(Εγκ. πολ. 1060/18.4.2006).

Yποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.A.
ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (Σχετ.
πολ. 1055/2.3.2001 και 1101260/6084/
787/πολ. 1257/14.11.2001).

3
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26 Μαΐου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν
βιβλία Γ' κατηγ. KBΣ (για τον
μήνα Απρίλιο του 2011) (άρθρο
38§1 Ν. 2859/2000) υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις
ΦΠΑ ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET)
(Απόφ. Εγκ. πολ. 1019/2003).

Yποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠA και
απόδοσης ολόκληρου του φόρου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET. (Yπ. αποφάσεις πολ. 1055/2.3.2001 και 1101260/
6084/787/πολ. 1257/14.11.2001). Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις
περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές
υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω
τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή λόγω
αδυναμίας πληρωμής τους μέσω των
Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ. Για
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται ηλεκτρονικά η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) (Yπ. απόφ. πολ.
1253/1993, Δ.Φ.N. σελ. 1353/1993).

26 Μαΐου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν βιβλία Β’ και Γ' κατ. K.B.Σ.
εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών
και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν περιοδική
δήλωση για τον μήνα Απρίλιο
του 2011 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. (άρθρο 38§1 Ν. 2859/2000).

Yποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠA και
απόδοσης ολόκληρου του φόρου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET.
Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) (Yπ. απόφ. πολ. 1253/1993,
Δ.Φ.N. σελ. 1353/1993).

23 Μαΐου

EKKAΘAPIΣTIKH ΔHΛΩΣH
Φ.Π.Α.
Eπιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας KBΣ των
οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2010.

Ηλεκτρονική υποβολή Εκκαθαριστικής
δήλωσης Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις
που τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγ. ΚΒΣ
κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31.12.2010) (άρθρο 38 §1 Ν. 2859/
2000).

31 Μαΐου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Οι τηρούντες βιβλία Γ' κατηγ.
K.B.Σ. για τον μήνα Απρίλιο του
2011 (άρθρο 38§1 Ν. 2859/
2000) υποβάλλουν περιοδική
δήλωση με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο ηλεκτρονικά
μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Εγκ. πολ. 1060/
18.4.2006).

Yποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.A.
ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (Σχετ.
πολ. 1055/2.3.2001 και 1101260/6084/
787/πολ. 1257/14.11.2001).
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