ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Φεβρουάριος 2012
I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
29 Φεβρουαρίου

KATABOΛH ΦOPOY
EIΣOΔHMATOΣ
Oι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, οι αστικές
εταιρίες, οι κοινωνίες, οι κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία
Γ' κατηγ. KBΣ και έκλεισαν
διαχείριση 30.6.2011.

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
πέμπτης δόσης (5/8) από τη δήλωση
φόρου εισοδήματος O.E., E.E. κ.λπ. με
βιβλία Γ' κατηγορίας που έκλεισαν διαχείριση 30.6.2011 (άρθρο 64§3 Ν.
2238/1994).

29 Φεβρουαρίου

Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (A.E. κ.λπ.)
και έκλεισαν διαχείριση
30.6.2011. (άρθρο 101 Ν.
2238/1994)

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
τέταρτης δόσης (4/8) φόρου εισοδήματος (άρθρο 110§1 Ν. 2238/1994).

29 Φεβρουαρίου

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων κομιστών ανωνύμων μετοχών. Oι ημεδαπές A.E. που
πλήρωσαν μερίσματα κατά το
2011 σε κομιστές ανωνύμων
μετοχών (άρθρο 79§2 Ν.
2238/1994).

Yποβολή στον αρμόδιο για τη φορολογία τους προϊστάμενο της Δ.O.Y. των
υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/
1986 που υποβλήθηκαν κατά το 2010
από τους κομιστές ανώνυμων μετοχών
που δεν είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο.

ΙI. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15 Φεβρουαρίου

Τόμος 66

EIΣOΔHMA AΠO KINHTEΣ
AΞIEΣ
Eισόδημα από κινητές αξίες
αλλοδαπής προελεύσεως και
από ομολογίες και χρεόγραφα
του Eλληνικού Δημοσίου ή
ημεδαπών N.Π.Δ.Δ. ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους (άρθρο 24§1 Ν. 2238/
1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος
για τα τοκομερίδια και μερισματαποδείξεις που εξαργυρώθηκαν το μήνα
Ιανουάριο του 2012. O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή
20% ανεξάρτητα από την ιδιότητα του
δικαιούχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και αποδίδεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση του φόρου
(άρθρο 54§5 και άρθρο 60§2 Ν. 2238/
1994).
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15 Φεβρουαρίου

EIΣOΔHMA AΠO KINHTEΣ
AΞIEΣ
Eισόδημα από κινητές αξίες
(εκτός μερισμάτων και τόκων
από μετοχές και ιδρυτικούς
τίτλους) που προέρχονται από
τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής ΑΕ και περιέρχονται σε
αλλοδαπές επιχειρήσεις και
οργανισμούς που δεν έχουν
μόνιμη εγκατάσταση στην
Eλλάδα (άρθρο 114§2 Ν.
2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου που παρακρατήθηκε το μήνα Ιανουάριο του 2012 για το εισόδημα από
κινητές αξίες. O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 40%
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου και η απόδοση αυτού γίνεται μέσα στο πρώτο
15ήμερο του αμέσως επόμενου μήνα
από την παρακράτηση του φόρου.

15 Φεβρουαρίου

EIΣOΔHMA AΠO TOKOYΣ
ΔANEIΩN - ΠIΣTΩΣEΩN
Tόκοι από δάνεια ή πιστώσεις
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι επιδικαζόμενοι με
δικαστική απόφαση με την
προϋπόθεση ότι οι τόκοι αποτελούν εισόδημα από κινητές
αξίες (άρθρο 24§1γ Ν.
2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος
για τους τόκους που καταβλήθηκαν ή
πιστώθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο
του 2012. O παρακρατούμενος φόρος
υπολογίζεται με συντελεστή 20% και
αποδίδεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο
του αμέσως επόμενου μήνα από την
παρακράτηση του φόρου (άρθρα 54§5
& 60§2 Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

Tόκοι από φυσικά πρόσωπα
που δεν ασκούν επιχείρηση ή
ελευθέριο επάγγελμα

Yποβολή δήλωσης για τους δικαιούμενους τόκους που λαμβάνονται κατά το
μήνα Ιανουάριο του 2012 από φυσικά
πρόσωπα μη επιτηδευματίες. Oι δικαιούχοι των τόκων αποδίδουν φόρο 20%
(άρθρο 54§6 περίπτ. ε' Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

EIΣOΔHMA AΠO TOKOYΣ
KATAΘEΣEΩN
Tόκοι από οποιαδήποτε κατάθεση σε Tράπεζα ή Tαμιευτήριο στην Eλλάδα (άρθρα 12§1,
2 Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε με συντελεστή 10% στα ποσά των
τόκων από καταθέσεις και πράξεις
repos για τους τόκους που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν το μήνα Ιανουάριο
του 2012. H δήλωση υποβάλλεται μέσα
στο πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση του
φόρου και εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του δικαιούχου. Με την
παρακράτηση εξαντλειται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων, των προσωπικών εταιρειών, των
τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των
Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Α´ Ιανουαρίου 2012 - Τεύχος 1481
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20/2/2012 (A.Φ.M. 1)
21/2/2012 (A.Φ.M. 2)
22/2/2012 (A.Φ.M. 3)
23/2/2012 (A.Φ.M. 4)
24/2/2012 (A.Φ.M. 5)
27/2/2012 (A.Φ.M. 6)
28/2/2012 (A.Φ.M. 7)
29/2/2012 (A.Φ.M. 8)
1/3/2012 (A.Φ.M. 9)
2/3/2012 (A.Φ.M. 10, 20,
30, 40, 50)
5/3/2012 (A.Φ.M. 60, 70,
80, 90, 00)

EIΣOΔHMA AΠO
MIΣΘΩTEΣ YΠHPEΣIEΣ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
που απασχολούν κατά μέσο
όρο, κατά την προηγούμενη
χρήση, περισσότερα από 50
πρόσωπα. Επίσης τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άρθρα 57§1 &
59 § 2 Ν. 2238/1994).

Yποβολή προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του
AΦM του φορολογουμένου και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος που αναλογεί στις αποδοχές
του προσωπικού που καταβλήθηκαν
κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012 (άρθρο 59§1 Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

OMOΛOΓA KAI ENTOKA
ΓPAMMATIA EΛΛHNIKOY
ΔHMOΣIOY
Eπιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η
ιθαγένεια και ο τόπος που
διαμένουν ή κατοικούν ή
έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια
που εκδίδονται με έντοκα
γραμμάτια ή ομολογίες (άρθρο 12§8 Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος ή προεισπραχθέντος
φόρου εισοδήματος 10% που έγινε κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012. Mε την
παρακράτηση ή προείσπραξη εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
φυσικών προσώπων, των προσωπικών
εταιρειών, των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (άρθρο 12§8 Ν. 2238/
1994).

15 Φεβρουαρίου

AMOIBEΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Αμοιβές μελών Διοικητικού
Συμβουλίου και τόκους από
ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές που εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105§6α’, β’,
γ’ από τα ακαθάριστα έσοδα
(άρθρο 54§5 Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος
από τις αμοιβές που καταβλήθηκαν ή
πιστώθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο
του 2012 στους δικαιούχους συμβούλους. O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 35% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
του δικαιούχου και η απόδοση αυτού
γίνεται στο πρώτο 15ήμερο του αμέσως
επόμενου μήνα από την παρακράτηση
(άρθρο 54§5 του Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα
στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα
αν δικαιούχος είναι φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ενεργείται

Yποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα για τους τόκους που καταβάλλουν
κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012.
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παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40%. Με την παρακράτηση επέρχεται εξάντληση του αλλοδαπού δικαιούχου
για τα πιο πάνω εισοδήματα
(άρθρο 12§13 Ν. 2238/1994).

4

15 Φεβρουαρίου

AMOIBEΣ ΣE AΘΛHTEΣ
EΘNIKΩN OMAΔΩN
Tα χρηματικά ποσά που καταβάλονται σε αθλητές εθνικών
ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, καθώς
και τα χρηματικά ποσά των
πάσης φύσεως χορηγιών που
καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές (άρθρο 13§13 Ν.
2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου που παρακρατήθηκε κατά τον
μήνα Ιανουάριο του 2012. O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου
και αποδίδεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την
παρακράτηση του φόρου (άρθρο 60§3
Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

AMOIBEΣ
AΠOZHMIΩΣEIΣΔIKAIΩMATA
AΛΛOΔAΠΩN
EΠIXEIPHΣEΩN
KAI OPΓANIΣMΩN
Aποζημιώσεις ή δικαιώματα
που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα
ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν
ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Eλλάδα (άρθρο
13§6 του Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012 φόρου εισοδήματος με
τα εξής ποσοστά: α) 25% για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Eλλάδα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών, β) 25% για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων
παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής
βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,
σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή
προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων
ερευνών, πνευματικής ιδιοκτησίας,
αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών
και λοιπών συναφών δικαιωμάτων. O
φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής κατά την καταβολή ή την πίστωση. Mε την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού
δικαιούχου (άρθρο 13§6 του Ν.
2238/1994).

Α´ Ιανουαρίου 2012 - Τεύχος 1481
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15 Φεβρουαρίου

AΛΛOΔAΠEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
MEΛETΩN - EPEYNΩN EΠI
TEXNIKΩN EPΓΩN
Aμοιβές σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς
που αναλαμβάνουν στην
Eλλάδα κατάρτιση μελετών
και σχεδίων ή τη διεξαγωγή
ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά
φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές
εκπονούνται στην Eλλάδα ή
στην αλλοδαπή. Aμοιβές για
την επίβλεψη και συντονισμό
εκτέλεσης τεχνικών έργων
που πραγματοποιούνται από
τρίτους στην Eλλάδα ή την παροχή επιστημονικής φύσεως
συμβουλών προς τον κύριο
του εκτελούμενου στην Eλλάδα τεχνικού έργου (άρθρο
13§8 του Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012 φόρου εισοδήματος.
O φόρος 25% υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη αμοιβή και παρακρατείται από τον υπόχρεο κατά την καταβολή.
Mε την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
αλλοδαπού δικαιούχου (άρθρο 13§8
του Ν. 2238/1994).

Πριν την μεταβίβασηατομικής επιχείρησης ή μεριδίου.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
Αν μεταβιβαστεί από επαχθή
αιτία ατομική επιχείρηση ή
μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από
σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος και η ομόρρυθμη ή
ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει
ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που
ισχύει κατά το έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή 5%
επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται (άρθρο
13§1α’ Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου εφάπαξ πριν την μεταβίβαση
ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου (άρθρο 13§1 Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

AMOIBEΣ ΣE ΞENOYΣ
KAΛΛITEXNEΣ
Oι αμοιβές που καταβάλλονται από το Eλληνικό Δημό-

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου που παρακρατήθηκε κατά τον
μήνα Ιανουάριο του 2012. O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συ-
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Πριν την μεταβίβαση
ή την εκχώρηση περιουσιακού στοιχείου.

6

σιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Kράτους, τον
Eλληνικό Oργανισμό Tουρισμού (E.O.T.), το Eυρωπαϊκό
Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών,
τον Oργανισμό Mεγάρου Mουσικής Aθηνών, τον Oργανισμό
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Eυρώπης - Θεσσαλονίκη
1997 - το σύλλογο «Oι φίλοι
της Mουσικής» καθώς και την
Eθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα
καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή
μεμονωμένους καλλιτέχνες
ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (άρθρο 13§12 Ν.
2238/1994).

ντελεστή 25%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου
και αποδίδεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την
παρακράτηση του φόρου (άρθρο 60§3
Ν. 2238/1994).

KEPΔOΣ - ΩΦEΛEIA
Kάθε κέρδος ή ωφέλεια που
προέρχεται από τη μεταβίβαση ή εκχώρηση περιουσιακών
στοιχείων επιχείρησης (άρθρο 13§1 Ν. 2238/1994).
Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων είναι πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο
101§1, (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) με την
καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήματα
αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 13§1
Ν. 2238/1994). Το ίδιο ισχύει
όταν οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο 2§4
του Ν. 2238/1994, (Ο.Ε., ΕΕ
κ.λπ.) για το ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς
τον εκμισθωτή (περίπτ. γ’).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου εφάπαξ πριν την μεταβίβαση ή
την εκχώρηση περιουσιακού στοιχείου: α) 20% για κάθε κέρδος ή ωφέλεια
που προέρχεται από τη μεταβίβαση
ολόκληρης επιχείρησης με τα άϋλα
στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κτλ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε Kοινωνία ή σε κοινοπραξία,
εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων. β)
20% που το για κάθε κέρδος ή ωφέλεια
που προέρχεται από εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος
το οποίο είναι συναφές με την άσκηση
της επιχείρησης ή του επαγγέλματος,
όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή
υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων
παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και
της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. γ)
20% κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή
προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με
τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει (άρθρο
13§1 Ν. 2238/1994).
Α´ Ιανουαρίου 2012 - Τεύχος 1481
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Πριν από την έκδοση
της πολεοδομικής
άδειας

AMOIBH APXITEKTONΩN
Ή ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN
α) Aν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, ο οποίος
αναλαμβάνει τη σύνταξη της
μελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής και συμμετέχει στην επιχείρηση που
αναλαμβάνει την ανέγερση
και πώληση της οικοδομής,
την οποία αφορά η μελέτη ή η
επίβλεψη (άρθρο 13§4 Ν.
2238/1994).
β) Aν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που υπογράφει τη μελέτη ή αναλαμβάνει
την επίβλεψη είναι μισθωτός
της επιχείρησης (άρθρο 13§5
Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή από
την επιχείρηση φόρου εισοδήματος
προς 15% στο ακαθάριστο ποσό της
νόμιμης αμοιβής πλέον εισφοράς
O.Γ.A. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο
ποσό του φόρου (άρθρο 13§4,5 Ν.
2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

EPΓOΛHΠTEΣ TEXNIKΩN
EPΓΩN - ENOIKIAΣTEΣ
ΔHM. ΠPOΣOΔΩN
Eισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών
δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων
(άρθρο 55§1β' Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης από το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή και πληρωμή παρακρατηθέντος κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012 φόρου
3%. H παρακράτηση υπολογίζεται στην
αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή
του μισθώματος και ο φόρος απόδίδεται μέχρι τις 15 του επόμενου από τη
παρακράτηση μήνα (άρθρο 60 Ν. 2238/
1994).

15 Φεβρουαρίου

AMOIBEΣ Ή ΠPOMHΘEIEΣ
AΠO AΛΛOΔAΠA
EPΓOΣTAΣIA
Aντιπροσώπων, πρακτόρων,
μεσιτών κτλ. από αμοιβές ή
προμήθειες για τη σύναψη
σύμβασης προμήθειας από
αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε
φύσης υλικού (άρθρο 55§1γ'
Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης από το Δημόσιο, τα
NΠΔΔ και τις τράπεζες και καταβολή
παρακρατηθέντος κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012 φόρου 15%. H παρακράτηση του φόρου γίνεται στο ποσό της
αμοιβής ή της προμήθειας κατά την
εκκαθάριση ή καταβολή και αποδίδεται μέχρι τις 15 του επόμενου από τη
παρακράτηση μήνα (άρθρο 60 Ν. 2238/
1994).

15 Φεβρουαρίου (10
Φεβρουαρίου για
διαχειριστές πάγιας
προκαταβολής και
υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων)

ΠPOMHΘEIA AΓAΘΩN Ή
YΠHPEΣIΩN
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
κοινωφελή ιδρύματα και
N.Π.Δ.Δ. γενικά (άρθρο

Yποβολή δήλωσης και καταβολή, εντός
του πρώτου 15ημερου του επομένου
μηνός, του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος που έγινε το μήνα Ιανουάριο του 2012. O φόρος παρακρατείται
κατά την καταβολή της αξίας των αγα-
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55§1στ' Ν. 2238/1994).

θών ή υπηρεσιών ή την έκδοση της
σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας
αυτών και υπολογίζεται στο καθαρό
ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή: α) (1%) για τα
υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα). β) (4%) για τα
λοιπά αγαθά γ) (8%) για την παροχή
υπηρεσιών. Eξαιρούνται συναλλαγές
όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150
ευρώ καθώς και ειδικότερες περιπτώσεις συναλλαγών όπως ορίζονται στο
άρθρο 55§1στ' Ν. 2238/1994.

Πριν τη μεταβίβαση
των μετοχών

ΠΩΛHΣH METOXΩN MH
EIΣHΓMENΩN ΣTO X.A.A.
H πραγματική αξία πώλησης
μετοχών μη εισηγμένων στο
Xρηματιστήριο Aθηνών, που
μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Όταν δικαιούχοι
των εισοδημάτων είναι ΑΕ,
ΕΠΕ κ.λπ (άρθρου 101§1) με
την καταβολή του πιο πάνω
φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (άρθρο
13§2 Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου εφάπαξ πριν την μεταβίβαση
των μετοχών (άρθρο 13§2 Ν. 2238/
1994).

Πριν τη μεταβίβαση
των μετοχών

ΠΩΛHΣH METOXΩN
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΕ
H συμφωνηθείσα αξία πώλησης μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό,
που μεταβιβάζονται από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Όταν
δικαιούχοι των εισοδημάτων
είναι ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ (άρθρου
101§1) με την καταβολή του
πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
(άρθρο 13§2 Ν. 2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
φόρου εφάπαξ πριν την μεταβίβαση
των μετοχών (άρθρο 13§2 Ν. 2238/
1994).

Α´ Ιανουαρίου 2012 - Τεύχος 1481
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Πριν τη μεταβίβαση
των μετοχών

ΠΩΛHΣH ΕΠΙΧ/ΣΗΣ,
ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Μεταβίβαση από επαχθή αιτία ατομικής επιχείρησης ή
μεριδίου προσωπικής εταιρείας ή μεριδίων ΕΠΕ σε συγγενείς Α’ και Β΄βαθμού. Με
την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (13§1α’ Ν. 2238/
1994).

Καταβολή φόρου με συντελεστή 5% ή
10% για ατομική επιχείρηση ή μεριδίου ΟΕ ή μερίδας ΕΠΕ κ.λπ. στην υπεραξία όταν οι δικαιούχοι υπάγονται
στην Α’ ή Β’ κατηγορία του άρθρου 29
του Ν. 2961/2001, αντίστοιχα (συγγενείς Α’ και Β΄βαθμού).

15 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ
XPHMATIΣTHPIAKΩN
ΣYNAΛΛAΓΩN
Φόρος με συντελεστή 2‰ σε
περίπτωση μεταφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. προς
αλλοδαπό χρηματιστήριο στο
οποίο είναι εισηγμένες μετοχές της ίδιας εταιρείας. Ο φόρος υπολογίζεται επί της τιμής
κλεισίματος της μετοχής κατά
την ημέρα της μεταφοράς.

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα
Ιανουάριο του 2012. H καταβολή γίνεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από αυτόν που
πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές
(άρθρο 16§6 Ν. 3842/2010).

15 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ
XPHMATIΣTHPIAKΩN
ΣYNAΛΛAΓΩN
Φόρος με συντελεστή 2‰
στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Xρηματιστήριο
Aξιών Aθηνών για συναλλαγές
που πραγματοποιούνται μέσω
αυτού.

Yποβολή δήλωσης και καταβολή από
την A.E. AΠOΘETHPIΩN TITΛΩN του
παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα
Ιανουάριο του 2012 από τους πωλητές
μετοχών. H καταβολή γίνεται μέσα στο
πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου
μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές (άρθρο 9§2 Ν.
2579/1998).

15 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ ΣYNAΛΛAΓΩN ΣE
AΛΛOΔAΠA XPHMATIΣTHPIA
Eπιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2‰ στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους
διεθνώς αναγνωρισμένους
χρηματιστηριακούς θεσμούς
(άρθρο 27§2 Ν. 2703/99).

Yποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην
Eλλάδα ή ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα. O φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και αποδίδεται στη ΔOY μέχρι την
15 του επόμενου μήνα από αυτόν που
πωλήθηκαν.

15 Φεβρουαρίου

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ή ΣΕ
ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος
από τις αμοιβές που καταβλήθηκαν ή
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Δ.Σ. Κ.ΛΠ.
Κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ΑΕ
κατά την εξαγορά τους από
αυτή και για παρόχες σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτιμήσεως που γίνονται από ΑΕ χωρίς
νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή
εντεταλμένους συμβούλους ή
προέδρους ή μέλη του ΔΣ ή
διευθυντές και γενικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόμιμα την ΑΕ (άρθρα 25§2,5,
54§5 και 60§2 του Ν. 2238/
1994).

πιστώθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο
του 2012. O παρακρατούμενος φόρος
υπολογίζεται με συντελεστή 35% με
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου και η απόδοση αυτού γίνεται στο πρώτο 15ήμερο του
αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση (άρθρο 54§5 του Ν. 2238/
1994).

15 Φεβρουαρίου

ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κέρδη από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (άρθρο 24§1η’).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου 15%, κατά το
μήνα Ιανουάριο του 2012, από τα πιστωτικά ιδρύματα στα κέρδη από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο
δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Eλλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγ.
του KBΣ ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο (άρθρο
24§1η’, 54§4, 54§6στ’ Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ ΣYNAΛΛAΓΩN
ΣΤΟ Χ.Α.,
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ &
ΜΕΣΩ Π.Μ.Δ.
Φόρος με συντελεστή 2‰
στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων: α) Στο Xρηματιστήριο Aξιών Aθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται
μέσω αυτού. β) Με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
γ) Μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων.

Yποβολή δήλωσης και καταβολή από
την AE AΠOΘETHPIΩN TITΛΩN του
παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα
Ιανουάριο του 2012 από τους πωλητές
μετοχών. H καταβολή γίνεται μέσα στο
πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου
μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές (άρθρο 9§2 Ν.
2579/1998).

15 Φεβρουαρίου

ΔIKAIΩMATA
XPHΣIMOΠOIHΣHΣ
AΛΛOΔAΠΩN
ΠOΔOΣΦAIPIΣTΩN K.ΛΠ.
AΘΛHTΩN
Tα δικαιώματα που καταβάλ-

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012 φόρου 25%.
O φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό του δικαιώματος κατά
την καταβολή ή την πίστωση.
Α´ Ιανουαρίου 2012 - Τεύχος 1481
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λονται σε αλλοδαπά αθλητικά
σωματεία, επαγγελματικά ή
μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, για τη μεταβίβαση σε ημεδαπά αθλητικά
σωματεία, ανεξάρτητα από τη
νομική μορφή τους, του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών,
καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατοσφαιριστών και λοιπών αθλητών
(άρθρο 13§6 Ν. 2238/1994).

Mε την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
αλλοδαπού δικαιούχου (άρθρο 13§6
του Ν. 2238/1994).

15 Φεβρουαρίου

TOKOI ΠOY EIΣΠPATTOYN
ETAIPIEΣ EΠENΔYΣEΩN
XAPTOΦYΛAKIOY
Kατά την είσπραξη τόκων
ομολογιακών δανείων που
αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και με
την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι
από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν
αποκτηθεί λιγότερο των 30
ημερών από το χρόνο που έχει
οριστεί για την εξαργύρωση
των τοκομεριδίων ενεργείται
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 10% ή 20% κατά περίπτωση (άρθρο 39§2 του Ν.
3371/2005).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου τον προηγούμενο μήνα από τον καταβάλλοντα τόκους σε εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Mε την παρακράτηση αυτή
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

15 Φεβρουαρίου

TOKOI ΠOY EIΣΠPATTOYN
TA AMOIBAIA KEΦAΛAIA
Kατά την είσπραξη τόκων
ομολογιακών δανείων που
αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια και με την προϋπόθεση
ότι οι τίτλοι από τους οποίους
προκύπτουν οι τόκοι αυτοί
έχουν αποκτηθεί λιγότερο των
30 ημερών από το χρόνο που
έχει οριστεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ενεργείται παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 10% ή 20% κατά
περίπτωση (άρθρο 33§2 του
Ν. 3283/2004).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου τον προηγούμενο μήνα από τον καταβάλλοντα τόκους σε Aμοιβαία Kεφάλαια. Mε την
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων
για τα εισοδήματα αυτά.
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29 Φεβρουαρίου

AΠOZHMIΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
που καταβάλλουν στους υπαλλήλους τους αποζημίωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2112/20, του αρθρου 94 Ν.
δ. 3025/54 και του αρθρου1
του β.δ. 16/18.7.1920 λόγω
καταγγελίας της συμβάσεως
εργασίας ή λόγω διακοπής
της σχέσεως αυτής κ.λπ. Επίσης για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από
οποιονδήποτε φορέα και για
οποιονδήποτε λόγο διακοπής
της σχέσης εργασίας ή άλλης
σύμβασης (άρθρο 14§1 ΚΦΕ).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τον
μήνα Ιανουάριο του 2012. O φόρος
υπολογίζεται με την εξής κλίμακα: Από
0 μέχρι 60.000 ευρώ δεν υπολογίζεται
φόρος. Από 60.001 μέχρι 100.000 φόρος 10%. Από 100.001 μέχρι 150.000
φόρος 20% και πάνω από 150.000 φόρος 30%. Με την παρακράτηση εξάντλείται η φορολογική υποχρέωση του
δικαιούχου. Η απόδοση του φόρου στο
Δημόσιο γίνεται τον επόμενο μήνα από
την παρακράτηση (άρθρο 60§1 Ν.
2238/1994).

29 Φεβρουαρίου

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ,
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Τα ποσά που εισπράττουν οι
ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές κ.λπ.
κατά την υπογραφή ή ανανέωση του συμβολαίου τους με
τις ΠΑΕ κλπ. κατανέμονται
ισομερώς και φορολογούνται
με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 σε όλα τα έτη τα οποία
διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο και συνεπώς ο δικαιούχος των αμοιβών αυτών φορολογείται κατ’ έτος με βάση το
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό.
Κατά την καταβολή των αμοιβών παρακρατείται φόρος με
βάση την κλίμακα του άρθρου
9 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο (άρθρο 64§1
ΚΦΕ).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012 φόρου (άρθρο 64§1
2238/1994, εγκ. πολ. 1054/2010).

15 Φεβρουαρίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ηλεκτρονικά υποβολή κατα-

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
από λογιστές - φοροτεχνικούς καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης,
αυτοκινήτων εταιρείας, κινητής τηλεΑ´ Ιανουαρίου 2012 - Τεύχος 1481
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στάσεων φορολογικής αναμόρφωσης από λογιστές - φοροτεχνικούς.

φωνίας και αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων φόρων ανεξάρτητα από
το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ..

20 Φεβρουαρίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Υποβολή στη ΔΟΥ κατάστασης
των έγγραφων συμφωνιών
(άρθρο 52§5ε’ Ν. 2238/1994).

Οι δικηγόροι υποχρεούται να υποβάλλουν στη ΔΟΥ κατάσταση των έγγραφων
συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους
εντολείς τους, κατά την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο, στην οποία
αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα
του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή
(άρθρο 52§5ε’ Ν. 2238/1994).

20 Φεβρουαρίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποβάλλουν στη ΔΟΥ κατάσταση
των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο (άρθρο
52§5στ’ Ν. 2238/1994).

Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται
να υποβάλλουν στη ΔΟΥ μέχρι την 20ή
ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε
έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των
γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του καθώς, η δικηγορική υπηρεσία
την οποία αφορά η προκαταβολή και το
ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου (άρθρο
52§5στ’ Ν. 2238/1994).

20 Φεβρουαρίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υποβολή στη Γ.Γ.Π.Σ. κατάστασης των έγγραφων συμφωνιών (άρθρο 20§8 Ν. 3943/
2011).

Οι μηχανικοί υποχρεούται να υποβάλλουν, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο
της Γ.Γ.Π.Σ., κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με
τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα
στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ
του κάθε συμβαλλόμενου, το είδος της
παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή (άρθρο 20§8 Ν. 3943/
2011).

20 Φεβρουαρίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ.
Υποβολή κατάστασης των έγγραφων συμφωνιών που

Το ΤΕΕ υποχρεούται να υποβάλλει, μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο
της Γ.Γ.Π.Σ., κατάσταση των έγγραφων
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έχουν συνάψει οι μηχανικοί.
(άρθρο 20§8 Ν. 3943/2011).

συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους
τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε αντισυμβαλλόμενου, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή.
Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

IΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

14

20/2/2012 (Α.Φ.Μ. 1,2)
21/2/2012 (Α.Φ.Μ. 3,4)
22/2/2012 (Α.Φ.Μ. 5,6)
23/2/2012 (Α.Φ.Μ. 7,8)
24/2/2012 (Α.Φ.Μ. 9,0)

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

Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
υποβάλλεται η στατιστική δήλωση
(INTRASTAT) (όχι ηλεκτρονικά) (Yπ.
απόφ. πολ. 1253/1993, Δ.Φ.Ν. σελ.
1353/ 1993).

27 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν βιβλία Γ' κατηγ. KBΣ
υποβάλλουν για τον μήνα Ιανουάριο του 2012 (άρθρο 38§1
Ν. 2859/2000) περιοδική δήλωση 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
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.Ν. σελ. 1353/1993).

27 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν βιβλία Β’ και Γ' κατ. KBΣ
εφόσον είναι εγκεκριμένοι
αποθηκευτές αλκοολούχων
ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν
περιοδική δήλωση για τον μή-

Yποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠA
και απόδοσης του 40% του φόρου ή
ολόκληρου του ποσού, ηλεκτρονικά
μέσω TAXISNET.
Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
υποβάλλεται η στατιστική δήλωση
(INTRASTAT) (Yπ. απόφ. πολ. 1253/
1993, Δ.Φ.Ν. σελ. 1353/1993).
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να Ιανουάριο του 2012 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ (άρθρο 38§1 Ν.
2859/01).
29 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Οι τηρούντες βιβλία Γ' κατηγ.
KBΣ για τον μήνα Ιανουάριο
του 2012 (άρθρο 38§1 Ν.
2859/2000) υποβάλλουν τις
περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο
ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Εγκ. πολ.
1060/18.4.2006).

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

27 Φεβρουαρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων
ΚΒΣ για το μήνα Ιανουάριο 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.

15 Φεβρουαρίου

HMEPOΛOΓIO
ΔIAΦHMIΣEΩN
Eπιχειρήσεις Mέσων Mαζικής
Eνημέρωσης

Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων από τα M.M.E. (τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά)
των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
του 2011 (Ν. 2328/1995 άρθ. 12, AYO
πολ. 1217/1996, πολ. 1238/1996).

29 Φεβρουαρίου

ΤEΛOΣ ΣYNΔPOMHTΩN
KINHTHΣ THΛEΦΩNIAΣ
Eπιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας.

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του
τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1.12.2011 έως 31.12.2011.
Tα τέλη υπολογίζονται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό (άρθρο 12 Ν. 2579/98
Δ.Φ.Ν. 1149/98 σελ. 370).
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20 Φεβρουαρίου

EIΣΦOPA EΛ.Γ.A.

Δήλωση εισφοράς ΕΛ.Γ.Α. για το δ’ τρίμηνο του 2011 (άρθρο 5α’ § 7 Ν. 1790/
1988).

20 Φεβρουαρίου

ΤEΛH XAPTOΣHMOY
Eπιχειρήσεις, Σωματεία, Σύλλογοι κλ.π.

Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου
& ΟΓΑ χαρ/μου για το δ’ τρίμηνο του
2011 από:
1) τον εκδότη των τιμολογίων για αγορές αγαθών από ιδιώτες ή βιβλίων από
συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους
(αρθ.12 §5 του ΚΒΣ), 2) Στα Τιμολόγια
που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν
είναιυπόχρεα σε ΦΠΑ (Δημόσιο, Δήμοι
κ.λπ.) 3) αποδείξεων πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων συλλόγων, ενώσεων
κ.λπ., (αρθ. 30§2 Ν.Δ. 60/1946, Αποφ.
Σ. 882/120/1982), 4) αποζημιώσεων
που καταβάλλονται στους γεωργούς για
την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δραστηριότητας (Αποφ.
12018/21.4.89 ΦΕΚ 330Β), 5) στις επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους παραγωγούς (Αποφ. Γ. 554/ 261/1983 ΦΕΚ 292 Β’), 6) δάνεια επ’ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων που χορηγούνται
από το ενεχυροδανειστήριο (άρθρο 13 §
1α Κ.Τ.Χ., Αποφ. Σ.882/120/1982-ΦΕΚ
109 Β), 7) Στη σύσταση και απόδοση εγγυοδοσιών φυαλών υγραερίου (άρθρο
17§2στ’ Κ.Τ.Χ.).
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