ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ιούνιος 2012
I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
15 Ιουνίου

Τόμος 66

YΠOBOΛH ΔHΛΩΣEΩN
ΦOPOΛOΓIAΣ
EIΣOΔHMATOΣ
α) 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.
β) Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία B’
ή Γ’ κατηγ. του KBΣ εφόσον η
διαχειριστική τους περίοδος
έληξε μέσα στους μήνες Nοέμβριο ή Δεκέμβριο 2011.
γ) Όσοι απέκτησαν αμοιβές
από Ε.Π.Ε. ως εταίροι της, οι
οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε
οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός ΙΚΑ.
δ) Όσοι έχουν αποκτήσει εισόδημα από συμμετοχή σε
EΠE και ο ισολογισμός της
εγκρίθηκε μέσα στο 2011.
ε) Όσοι μεταξύ των εισοδημάτων τους περιλαμβάνεται
και γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής
γης.
στ) Όσοι αποκτούν εισόδημα:
– από μισθωτές υπηρεσίες
(μισθοί - συντάξεις).
– που προέκυψε στην αλλοδαπή.

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2012 από όλα τα φυσικά
πρόσωπα. Οι υπόχρεοι του άρθρου
61§1α’, δ’, ε’, στ, ζ, η,θ και ι’ του ΚΦΕ
(κάτοχοι ΕΙΧ αυτοκινήτων κ.λπ., αποκτούν
εισοδήματα από ακίνητα, αγοράζουν ή
ανεγείρουν οικοδομή, όσοι διατηρούν
δευτερεύουσες κατοικίες, οι αγρότες που
λαμβάνουν επιδοτήσεις, όσοι πωλούν
αγαθά πλανοδίως, όσοι κατέχουν ή καλλιεργούν ορισμένη έκταση γεωργικής γης
και όσοι προσκληθούν από τη ΔΟΥ)
όταν το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους
που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτύου. Εξαιρούνται όσοι αποκτούν
εισόδημα από συντάξεις (άρθρο 62 §1
Ν.2238/1994, Απόφαση πολ. 1079/
26.3.2012).
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– από αμοιβές ως αξιωματικού
ή κατώτερου πληρώματος
εμπορικών πλοίων.
– που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος
δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε
αυτήν.
– με βάση ειδική σύμβαση
μίσθωσης εργασίας ή εντολής,
τα μέλη ΔΣ ΑΕ
– που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνταινα υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία.
15 Ιουνίου

64

YΠOBOΛH ΔHΛΩΣEΩN
ΦOPOΛOΓIAΣ EIΣOΔHMATOΣ
α) Όσοι αποκτούν εισόδημα
από συμμετοχή σε εταιρεία ή
κοινοπραξία ή κοινωνία που
δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία
B' ή Γ’ κατηγ. του KBΣ, εφόσον
η διαχ/κή τους περίοδος λήγει
μέσα στους μήνες Nοέμβριο ή
Δεκέμβριο 2011, ανεξάρτητα
από το αντικείμενο εργασιών
της εταιρείας ή αν αυτή συμμετέχει σε άλλη εταιρεία ή
κοινοπραξία.
β) 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
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 2011.

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2012 από όλα τα φυσικά
πρόσωπα (άρθρο 62 §1 Ν.2238/1994).
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
29 Ιουνίου

KATABOΛH ΦOPOY
EIΣOΔHMATOΣ
Nομικά πρόσωπα άρθρου 2§4
του ΚΦΕ

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
τρίτης δόσης (3/8) από τη δήλωση φόρου εισοδήματος OE, EE κ.λπ. με βιβλία
Γ' κατηγορίας που έκλεισαν διαχείριση
31.12.2011 (άρθρο 64§3 Ν.2238/1994).

29 Ιουνίου

Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE κ.λπ.)
(άρθρο 101 Ν.2238/1994)

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
δεύτερης δόσης (2/8) φόρου εισοδήματος
που έκλεισαν διαχείριση 31.12.2011
(άρθρο 110§1 Ν.2238/1994).

29 Ιουνίου

Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE κ.λπ.)
(άρθρο 101 Ν.2238/1994)

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
όγδοης δόσης (8/8) φόρου εισοδήματος
εφόσον η επιχείρηση έκλεισε διαχείριση
30.6.2011 (άρθρο 110§1 Ν.2238/1994).

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
26 Ιουνίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν
βιβλία Γ' κατηγ. KBΣ για τον μήνα Μάιο του 2012 (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 του 40% του φόρου ή ολόκληρου του ποσού, ηλεκτρονικά μέσω
TAXIS-NET. (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, ΔΦN σελ. 1353/
1993).

26 Ιουνίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA που τηρούν
βιβλία Β’ & Γ' κατ. KBΣ εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων
προϊόντων υποβάλλουν περιοδική δήλωση για τον μήνα
Μάιο του 2012 ανεξάρτητα από

Yποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠA και
απόδοσης του 40% του φόρου ή ολόκληρου του ποσού, ηλεκτρονικά μέσω
TAXIS-NET. Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) (ΑΥΟ πολ. 1253/
1993, ΔΦN σελ. 1353/1993).

Τόμος 66
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το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ
(άρθρο 38§1 Ν.2859/2000).
26 Ιουνίου

Στατιστική δήλωση
(INTRASTAT)
Οι τηρούντες βιβλία Β’ κατηγορίας ΚΒΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα.

Υποβολή ηλεκτρονικά στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) (Yπ. απόφ. πολ.
1253/1993, ΔΦN σελ. 1353/1993).

26 Ιουνίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA ανεξάρτητα
από την κατηγορία βιβλίων
ΚΒΣ για το μήνα Μάιο του
2012 υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα (LISTING) ενδοκοινοτικών παραδόσεων
αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτικό
πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων
υπηρεσιών ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Απόφ. Εγκ. πολ. 1091/
2003).

Yποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
(LISTING) ενδοκοινοτικών παραδόσεων
αγαθών και ανακεφαλαιωτικού πίνακα
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών
ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET. 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.

11/6/2012 (A.Φ.M. 1,2)
12/6/2012 (A.Φ.M. 3,4)
13/6/2012 (A.Φ.M. 5,6)
14/6/2012 (A.Φ.M. 7,8)
15/6/2012 (A.Φ.M. 9,0)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΦΠΑ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α.

Υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ ανάλογα με το τελευταίο
ψηφίο του ΑΦΜ (άρθρο 13 Ν.3296/
2004).

15 Ιουνίου

HMEPOΛOΓIO
ΔIAΦHMIΣEΩN
Eπιχειρήσεις Mέσων Mαζικής
Eνημέρωσης

Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων από τα M.M.E. (τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά)
των μηνών Μαρτίου - Απριλίου του
2012 (Ν. 2328/1995 άρθ. 12, AYO πολ.
1217/1996, πολ. 1238/1996).

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤON ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
25/6/2012 (Α.Φ.Μ. 1,2,3)
28/6/2012 (Α.Φ.Μ. 4,5,6)
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ΣYΓKENTPΩTIKH
KATAΣTAΣH ΠEΛATΩN
Φυσικά και Nομικά πρόσωπα
υπόχρεα στην έκδοση φορολογικών στοιχείων ΑΥΟ πολ.
1090/14.6.201.

Yποβολή ηλεκτρονικά συγκεντρωτικής
κατάστασης πελατών για πωλήσεις αγαθών - παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες, είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων (άρθρο 20§1 ΚΒΣ).
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25/6/2012 (Α.Φ.Μ. 1,2,3)
28/6/2012 (Α.Φ.Μ. 4,5,6)

ΣYΓKENTPΩTIKH
KATAΣTAΣH ΠPOMHΘEYTΩN
Φυσικά και Nομικά πρόσωπα
υπόχρεα στην λήψη φορολογικών στοιχείων (άρθρο 20 KBΣ,
ΑΥΟ πολ.1090/14.6.2010).

Υποβολή ηλεκτρονικά Συγκεντρωτικής
κατάστασης προμηθευτών για αγορές
αγαθών, λήψη υπηρεσιών, καταβολή
αμοιβών, καταβολή αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων (άρθρο 20§1 ΚΒΣ).

25/6/2012 (Α.Φ.Μ. 1,2,3)
28/6/2012 (Α.Φ.Μ. 4,5,6)

ΣYΓKENTPΩTIKH
KATAΣTAΣH BIBΛIOY
MEPIΔOΛOΓIOY ΓIATPΩN
Eπιτηδευματίες που διατηρούν
Nοσοκομεία, Kλινικές, Θεραπευτήρια (ΑΥΟ πολ.1090/
14.6.10).

Υποβολή Συγκεντρωτικής κατάστασης βιβλίου μεριδολογίου γιατρών μαζί με ένα
αντίτυπο της μερίδας κάθε γιατρού (άρθρο 20§1 ΚΒΣ).

25/6/2012 (Α.Φ.Μ. 1,2,3)
28/6/2012 (Α.Φ.Μ. 4,5,6)

ΣYΓKENTPΩTIKH
KATAΣTAΣH MEPIΔΩN
BIBΛIOY AΠOΘHKEYΣHΣ
Oι εκμεταλλευτές αποθηκών
και ψυγείων. (ΑΥΟ πολ. 1090/
14.6.2010).

Υποβολή Συγκεντρωτικής κατάστασης
μερίδων βιβλίου αποθήκευσης μαζι με
ένα αντίτυπο της μερίδας κάθε αποθέτη (άρθ. 20§1 ΚΒΣ).

Τόμος 66
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