ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Νοέμβριος 2013
I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
11 Νοεμβρίου

ΦOPOΣ EIΣOΔHMATOΣ
NOMIKΩN ΠPOΣΩΠΩN
Oι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι E.Π.E., οι Δημόσιες,
Δημοτικές κ.λπ. κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους,
που έκλεισαν διαχείριση
30.6.2013.

Yποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
για τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου που έληξε στις 30.6.2013. Kαταβολή της πρώτης δόσης (1/8) ή ολόκληρου
του ποσού με έκπτωση 1,5% (άρθρο
107§1 & 110§§1, 2 Ν.2238/1994).

29 Νοεμβρίου

Oι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές
εταιρείες, οι κοινωνίες, οι κοινοπραξίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ και
έκλεισαν διαχείριση 30.6.2013.

Tελευταία ημέρα για την καταβολή της
δεύτερης δόσης (2/8) φόρου εισοδήματος (άρθρο 64§3 Ν.2238/1994).

29 Νοεμβρίου

Nομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AE κ.λπ.)
που έκλεισαν διαχείριση
31.12.2012 (άρθρο 101
Ν.2238/1994)

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
έκτης δόσης (6/8) από τη δήλωση φόρου εισοδήματος OE, EE κ.λπ. με βιβλία
απλογραφικά ή διπλογραφικά που
έκλεισαν διαχείριση 31.12.2012 (άρθρο
64§3 Ν.2238/1994).

29 Νοεμβρίου

Oι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές
εταιρείες, οι κοινωνίες, οι κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία
Γ' κατηγ. KBΣ και έκλεισαν
διαχείριση 31.12.2012.

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
έκτης δόσης (6/8) φόρου εισοδήματος
που έκλεισαν διαχείριση 31.12.2012
(άρθρο 110§1 Ν.2238/1994).

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
20 Νοεμβρίου
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ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ
για τον μήνα Οκτώβριο του
2013 (άρθρο 38§1 Ν.2859/
2000) υποβάλλουν τις περιο-

Ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISNET της περιοδικής δήλωσης ΦΠA και
καταβολή ολόκληρου του ποσού φόρου
ή 10 ευρώ από το 50% του φόρου που
αποτελεί την πρώτη δόση. Το υπόλοιπο
της πρώτης δόσης αφαιρουμένων των
10 ευρώ θα καταβληθεί στις 29.11.2013.

1

φορολογικό ημερολόγιο

2

δικές δηλώσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Απόφ. Εγκ.
πολ. 1019/2003).

(Yπ. αποφάσεις πολ. 1129/3.6.2013,
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 TAXIS-NET 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).

20 Νοεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA που τηρούν
βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν περιοδική δήλωση για
τον μήνα Οκτώβριο του 2013
(άρθρο 38§1 Ν.2859/2000).

Yποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠA και
καταβολή ολόκληρου του φόρου ή 10 ευρώ από το 50% του φόρου που αποτελεί την πρώτη δόση. Το υπόλοιπο της
πρώτης δόσης αφαιρουμένων των 10 ευρώ θα καταβληθεί στις 29.11.2013. (Yπ.
αποφάσεις πολ. 1129/3.6.2013. Για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται η στατιστική δήλωση (INTRASTAT)
(ΑΥΟ πολ. 1253/1993, Δ.Φ.N. σελ. 1353/
1993).

20 Νοεμβρίου

Στατιστική δήλωση
(INTRASTAT)
Οι τηρούντες βιβλία απλογραφικά του ΚΦΑΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα.

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

26 Νοεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
για το μήνα Οκτώβριο του 2013
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´ Οκτωβρίου 2013 - Τεύχος 1523

φορολογικό ημερολόγιο
20 Νοεμβρίου

AΓΓEΛIOΣHMO
Aγγελιόσημο επί των διαφημίσεων που γίνονται από τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά

Kαταβολή του αγγελιόσημου επί των
διαφημίσεων που γίνονται από τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά, του προηγούμενου διμήνου, από το
διαφημιζόμενο ή, εφόσον μεσολαβεί
διαφημιστής κατ' εντολή του διαφημιζομένου, από το διαφημιστή. H καταβολή
γίνεται στην Eθνική τράπεζα (Ν.2328/
1995 αρθ.12 όπως ισχύει με το άρθρο 33
Ν.2429/1996 και AYO πολ. 1217/1996).

29 Νοεμβρίου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Καταβολή ΦΠΑ από τους τηρούντες βιβλία διπλογραφικά
του ΚΦΑΣ που υπέβαλαν
εμπρόθεσμα περιοδική δήλωση ΦΠΑ στις 20.11.2013 για τον
μήνα Οκτώβριο του 2013.

Καταβολή του 50% του ποσού ΦΠΑ,
αφαιρουμένου ποσού 10 ευρώ, για την
περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Οκτωβρίου 2013. Το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί στις 31.12.2013 με προσαύξηση 2%.

29 Νοεμβρίου

Καταβολή ΦΠΑ από τους τηρούντες βιβλία διπλογραφικά
του ΚΦΑΣ που υπέβαλαν
εμπρόθεσμα περιοδική δήλωση ΦΠΑ τις 21.10.2013 για τον
μήνα Σεπτεμβρίου του 2013.

Καταβολή του υπολοίπου 50% του ποσού ΦΠΑ για την περιοδική δήλωση μηνός Σεπτεμβρίου 2013 με προσαύξηση
2%.

29 Νοεμβρίου

Καταβολή ΦΠΑ από τους τηρούντες βιβλία απλογραφικά
του ΚΦΑΣ που υπέβαλαν εμπρόθεσμα περιοδική δήλωση
ΦΠΑ τις 21.10.2013 για το τρίτο τρίμηνο του 2013.

Καταβολή του υπολοίπου 50% του ποσού ΦΠΑ για την περιοδική δήλωση του
τρίτου τριμήνου του 2013 με προσαύξηση 2%.

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤON K.B.Σ.
Μετά την Υ.Α./πολ. 1219/26.9.2013 (σελ. 1488 παρόντος τεύχους) παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των
συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012,
που εκκινούσε στις 30.9.2013. Συγκεκριμένα οι νέες προθεσμίες είναι:
Α.Φ.Μ. 1, 2, 3 μέχρι 18.11.2013
Α.Φ.Μ. 7, 8, 9 μέχρι 25.11.2013
Α.Φ.Μ. 4, 5, 6 μέχρι 21.11.2013
Α.Φ.Μ. 0
μέχρι 28.11.2013
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