ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μάρτιος 2012
I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
ΦΥΣΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1.3.2012 (Α.Φ.Μ. 1)
2.3.2012 (Α.Φ.Μ. 2)
5.3.2012 (Α.Φ.Μ. 3)
6.3.2012 (Α.Φ.Μ. 4)
7.3.2012 (Α.Φ.Μ. 5)
8.3.2012 (Α.Φ.Μ. 6)
9.3.2012 (Α.Φ.Μ. 7)
12.3.2012 (Α.Φ.Μ. 8)
13.3.2012 (Α.Φ.Μ. 9)
14.3.2012 (Α.Φ.Μ. 10, 20,
30, 40, 50)
15.3.2012 (Α.Φ.Μ. 60, 70,
80, 90, 00)

YΠOBOΛH ΔHΛΩΣEΩN
ΦOPOΛOΓIAΣ EIΣOΔHMATOΣ
β) 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 2012 (άρθρο 62 §1 Ν.2238/
1994).
Μέχρι τη σύνταξη του ημερολογίου από
το ΥΠΟΙΚ δεν έχει ανακοινωθεί αν η υποβολή της δήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

1.3.2012 (Α.Φ.Μ. 1)
2.3.2012 (Α.Φ.Μ. 2)
5.3.2012 (Α.Φ.Μ. 3)
6.3.2012 (Α.Φ.Μ. 4)
7.3.2012 (Α.Φ.Μ. 5)
8.3.2012 (Α.Φ.Μ. 6)
9.3.2012 (Α.Φ.Μ. 7)
12.3.2012 (Α.Φ.Μ. 8)
13.3.2012 (Α.Φ.Μ. 9)
14.3.2012 (Α.Φ.Μ. 10, 20,
30, 40, 50)
15.3.2012 (Α.Φ.Μ. 60, 70,
80, 90, 00)

α) Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες που δεν τηρούν
βιβλία ή τηρούν βιβλία A’ ή B’
κατηγορίας του KBΣ.
β) 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.
γ) Όσοι έχουν αποκτήσει εισόδημα από συμμετοχή σε
EΠE και ο ισολογισμός της
εγκρίθηκε μέσα στο 2011.

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 2012 (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.

12 Μαρτίου

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος από τα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα
κάθε είδους ιδρύματα για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο αμέσως προηγούμενο
έτος.

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Mαζί υποβάλλεται αναλυτική
κατάσταση εσόδων - εξόδων (άρθρο
107§1&2 Ν.2238/1994).
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Oι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές
εταιρείες, οι κοινωνίες, οι κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία
Γ' κατηγ. KBΣ και έκλεισαν διαχείριση 30.6.2011.

Tελευταία ημέρα για την καταβολή της
έκτης δόσης (6/8) φόρου εισοδήματος
(άρθρο 64§3 Ν.2238/1994).

30 Μαρτίου

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
πέμπτης δόσης (5/8) φόρου εισοδήματος (άρθρο 110§1 Ν.2238/1994).

ΙI. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

2

15 Μαρτίου

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 τις μερισματαποδείξεις που εξαργυρώθηκαν τον μήνα
Φεβρουάριο 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).

15 Μαρτίου

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
αλλοδαπούς οργανισμούς που
δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα (άρθρο 114§2
Ν.2238/1994).

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε τον μήνα Φεβρουάριο 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 Μαρτίου

EIΣOΔHMA AΠO TOKOYΣ
ΔANEIΩN - ΠIΣTΩΣEΩN
Tόκοι από δάνεια ή πιστώσεις
στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι επιδικαζόμενοι με δικαστική απόφαση με την προ-

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για
τους τόκους που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν κατά τον μήνα Φεβρουάριο του
2012. O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% και αποΑ´ Φεβρουαρίου 2012 - Τεύχος 1483
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ϋπόθεση ότι οι τόκοι αποτελούν
εισόδημα από κινητές αξίες
(άρθρο 24§1γ’ Ν.2238/1994).

δίδεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του
αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση του φόρου (άρθρα 54§5 &
60§2 Ν.2238/1994).

15 Μαρτίου

TΌΚΟΙ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΆ
ΠΡΌΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΟΎΝ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ Ή ΕΛΕΥΘΈΡΙΟ
ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ

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

15 Μαρτίου

EIΣOΔHMA AΠO TOKOYΣ
KATAΘEΣEΩN
Tόκοι από οποιαδήποτε κατάθεση σε τράπεζα ή ταμιευτήριο 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 τον μήνα Φεβρουάριο του
2012. H δήλωση υποβάλλεται μέσα στο
πρώτο 15ήμερο του αμέσως επόμενου
μήνα από την παρακράτηση του φόρου.
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.

20/3/2012 (A.Φ.M. 1)
21/3/2012 (A.Φ.M. 2)
22/3/2012 (A.Φ.M. 3)
23/3/2012 (A.Φ.M. 4)
26/3/2012 (A.Φ.M. 5)
27/3/2012 (A.Φ.M. 6)
28/3/2012 (A.Φ.M. 7)
29/3/2012 (A.Φ.M. 8)
30/3/2012 (A.Φ.M. 9)
2/4/2012 (A.Φ.M. 10, 20,
30, 40, 50)
3/4/2012 (A.Φ.M. 60, 70,
80, 90, 00)

EIΣOΔHMA AΠO
MIΣΘΩTEΣ YΠHPEΣIEΣ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
που απασχολούσαν κατά μέσο
όρο κατά την προηγούμενη
χρήση, περισσότερα από 50
πρόσωπα. Επίσης ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των
συντάξεων (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 τον
μήνα Φεβρουάριο του 2012 (άρθρο
59§1 Ν.2238/1994).

20/3/2012 (A.Φ.M. 1)
21/3/2012 (A.Φ.M. 2)
22/3/2012 (A.Φ.M. 3)
23/3/2012 (A.Φ.M. 4)
26/3/2012 (A.Φ.M. 5)
27/3/2012 (A.Φ.M. 6)
28/3/2012 (A.Φ.M. 7)
29/3/2012 (A.Φ.M. 8)
30/3/2012 (A.Φ.M. 9)
2/4/2012 (A.Φ.M. 10, 20,
30, 40, 50)
3/4/2012 (A.Φ.M. 60, 70,
80, 90, 00)

EIΣOΔHMA AΠO
MIΣΘΩTEΣ YΠHPEΣIEΣ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
που απασχολούν έμμισθο ή
ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις κ.λπ. (άρθρα 57§1 &
59§1 Ν.2238/1994).

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

OPIΣTIKH ΔHΛΩΣH
MIΣΘΩTΩN YΠHPEΣIΩN
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
που απασχολούν έμμισθο ή
ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις κ.λπ. (άρθρο 59§3
Ν.2238/1994).

Yποβολή οριστικής δήλωσης μισθωτών
υπηρεσιών (άρθρο 59§3 Ν.2238/1994).

15 Μαρτίου

EIΣOΔHMA AΠO
MIΣΘΩTEΣ YΠHPEΣIEΣ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
για τους μισθούς αξιωματικών εμπορικού ναυτικού (άρθρο 59 §4 Ν.2238/1994).

Yποβολή προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
και καταβολή του παρακρατηθέντος
φόρου εισοδήματος που αναλογεί στις
αποδοχές που κατεβλήθηκαν το β' εξάμηνο του 2011.

20/3/2012 (A.Φ.M. 1)
21/3/2012 (A.Φ.M. 2)
22/3/2012 (A.Φ.M. 3)
23/3/2012 (A.Φ.M. 4)
26/3/2012 (A.Φ.M. 5)
27/3/2012 (A.Φ.M. 6)
28/3/2012 (A.Φ.M. 7)
29/3/2012 (A.Φ.M. 8)
30/3/2012 (A.Φ.M. 9)
2/4/2012 (A.Φ.M. 10, 20,
30, 40, 50)
3/4/2012 (A.Φ.M. 60, 70,
80, 90, 00)

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔIKHΓOPOY
Δικηγορικοί σύλλογοι με ευθύνη των προέδρων τους (άρθρο 52§5 και 59§1 του ΚΦΕ).

Υποβολή προσωρινής δήλωσης και
απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους του παρακρατούμενου φόρου
15% για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2012 επί οποιονδήποτε
ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους. Ο φόρος αποδίδεται υποχρεωρικά ηλεκτρονικά για τα μερίσματα που καταβάλλονται από 1.1.2012
μέσω διαδικτύου από τους δικηγορικούς
συλλόγους με ευθύνη των προέδρων τους
στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (άρθρο 52§5
και 59§1 του ΚΦΕ - ΑΥΟ πολ.
1210/6.10.2011).

20/3/2012 (A.Φ.M. 1)
21/3/2012 (A.Φ.M. 2)
22/3/2012 (A.Φ.M. 3)
23/3/2012 (A.Φ.M. 4)
26/3/2012 (A.Φ.M. 5)
27/3/2012 (A.Φ.M. 6)
28/3/2012 (A.Φ.M. 7)
29/3/2012 (A.Φ.M. 8)
30/3/2012 (A.Φ.M. 9)
2/4/2012 (A.Φ.M. 10, 20,
30, 40, 50)
3/4/2012 (A.Φ.M. 60, 70,
80, 90, 00)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔIKHΓOPOY
ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Δικηγορικοί σύλλογοι με ευθύνη των προέδρων τους (άρθρο 52§5 και 59§1 του ΚΦΕ).

Υποβολή προσωρινής δήλωσης και
απόδοσης της προκαταβολής φόρου
15% για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές των δικηγόρων για παραστάσεις στα δικαστήρια. Ο φόρος υπολογίζεται στις ακαθάριστες αμοιβές και αποδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για τις παραστάσεις από 1.1.2012 μέσω διαδικτύου
από τους δικηγορικούς συλλόγους με ευθύνη των προέδρων τους στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (άρθρο 52§5 και 59§1
του ΚΦΕ - ΑΥΟ πολ. 1210/6.10.2011).

Α´ Φεβρουαρίου 2012 - Τεύχος 1483
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ΙΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
26 Μαρτίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν
βιβλία Γ' κατηγ. KBΣ για τον μήνα Φεβρουάριο 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
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, ΔΦN σελ. 1353/1993).

26 Μαρτίου

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 Φεβρουάριο του 2012 ανεξάρτητα από
το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ
(άρθρο 38§1 Ν.2859/2000).

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) (ΑΥΟ πολ. 1253/
1993, ΔΦN σελ. 1353/1993).

26 Μαρτίου

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).

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ
Μέχρι τη σύνταξη του ημερολογίου δεν έχουν ανακοινωθεί
από το ΥΠΟΙΚ οι ημερομηνίες
της ηλεκτρονικής υποβολής
της εκκαθαριστικής δήλωσης
ΦΠΑ.
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ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων
ΚΒΣ για το μήνα Φεβρουάριο
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.

Α´ Φεβρουαρίου 2012 - Τεύχος 1483

