ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δεκέμβριος 2012
I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
31 Δεκεμβρίου

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
30.6.2012 (άρθρο 64§3 Ν.2238/1994).

31 Δεκεμβρίου

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 30.6.2012
(άρθρο 110§1 Ν.2238/1994).

31 Δεκεμβρίου

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

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

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
27 Δεκεμβρίου

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

27 Δεκεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA που τηρούν
βιβλία Β’ & Γ' κατ. KBΣ εφόσον είναι εγκεκριμένοι απο-

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 δή-

Τόμος 66
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φορολογικό ημερολόγιο

1602

θηκευτές αλκοολούχων ποτών
και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν περιοδική
δήλωση για τον μήνα Νοέμβριο
του 2012 ανεξάρτητα από το
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ (άρθρο 38§1 Ν.2859/2000).

λωση (INTRASTAT) (ΑΥΟ πολ. 1253/
1993, Δ.Φ.Ν. σελ. 1353/1993).

31 Δεκεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Οι τηρούντες βιβλία Γ' κατηγ.
KBΣ για τον μήνα Νοέμβριο
του 2012 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 Δεκεμβρίου

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, Δ.Φ.N. σελ. 1353/1993).

27 Δεκεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA ανεξάρτητα
από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ
για τον μήνα Νοέμβριο 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.

20 Δεκεμβρίου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ
Έκτακτη περιοδική δήλωση
ΦΠΑ από εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους
μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.

Καταβολή της 2ης δόσης από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους
σπογγαλιείς (Απόφαση 1050536/2451/
209/0014/πολ. 1120/20.5.1999).
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