ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Αύγουστος 2018
I. YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TH ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
31 Αυγούστου

KATABOΛH ΦOPOY
EIΣOΔHMATOΣ
Nομικά Πρόσωπα και νομικές
οντότητες του άρθρου 45 του
Ν.4172/2013.(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,
ΟΕ, ΕΕ, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογραφικές εταιρείες κλπ).

Τελευταία ημέρα για την καταβολή της
δεύτερης δόσης (2/6) φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 (άρθρο
68 Ν.4172/2013).

ΙΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)
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EIΣOΔHMA AΠO
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Eισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες (προμερίσματα και μαθηματικά αποθεματικά), διανομή κερδών προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών
νομικών προσώπων ή νομικών
οντοτήτων (άρθρο 36§1
Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% κατά το μήνα Ιούνιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των φυσικών προσώπων.
Καταβολή του φόρου 15% που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούνιο του 2018
(άρθρα 61, 64§§1α’,7 του Ν.4172/13
και ΑΥΟ πολ. 1012/14).

EIΣOΔHMA AΠO ΤΟΚΟΥΣ
Eισόδημα από καταθέσεις,
κρατικά χρεόγραφα, τίτλους
και ομολογίες με ή χωρίς
ασφάλεια, από κάθε δανειακή
σχέση, συμπεριλαμβανομένων
των πρόσθετων ωφελημάτων,
των συμφωνιών επαναγοράς
(repos, reverse repos) και
ανταμοιβών που απορρέουν
από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα (άρθρο 37§1 Ν.4172/
2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% κατά το μήνα Ιούνιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των φυσικών προσώπων.
Καταβολή του φόρου 15% που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούνιο του 2018
(άρθρα 61, 64§§1β’,7 του Ν.4172/2013
και ΑΥΟ πολ. 1012/2014).
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φορολογικό ημερολόγιο
28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

Τόμος 72

EIΣOΔHMA AΠO
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εισόδημα από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας επί
λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή
επιστημονικού έργου συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση. Εισόδημα που αποκτάται
ως αντάλλαγμα από τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικών δημιουργών (άρθρο
38§1 Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% κατά το μήνα Ιούνιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των φυσικών προσώπων.
Καταβολή του φόρου 20% που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούνιο του 2018
(άρθρα 61, 64§§1γ’,7 του Ν.4172/2013
και ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

EIΣOΔHMA AΠO
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κ.ΛΠ.
Εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική
ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας
(knowhow), αποτελεσμάτων
ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών (άρθρο 38§1
Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% κατά το μήνα Ιούνιο
του 2018 από κάθε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσοι
δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης
εγκατάστασης στην Ελλάδα.
Καταβολή του φόρου 20% που παρακρατήθηκε το μήνα Ιούνιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1γ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

EIΣOΔHMA AΠO
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ Ή
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εισόδημα από πληρωμές για
συμβουλευτικές υπηρεσίες ή
παρόμοιες υπηρεσίες. Στις

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% από τους υπόχρεους
σε παρακράτηση φόρου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις αμοιβές που κατέβαλαν τον Ιούνιο του 2018.
Καταβολή του φόρου 20% που παρα-

313

φορολογικό ημερολόγιο

28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)
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αμοιβές αυτές περιλαμβάνονται οιαμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις
οποίες προέχει τοστοιχείο της
συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας (άρθρο
38§1 Ν.4172/2013).

κρατήθηκε το μήνα Ιούνιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1δ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πληρωμές αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές ή
παρόμοιες υπηρεσίες (άρθρο
62§1δ’ Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 20% από τους υπόχρεους
σε παρακράτηση φόρου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις πληρωμές αμοιβών κατά το μήνα Ιούνιο του
2018.
Καταβολή του φόρου 20% που παρακρατήθηκε το μήνα Ιούνιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1δ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Ασφάλισμα που καταβάλλεται
εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (άρθρο
62§1ε’ Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο κατά το μήνα Ιούνιο του 2018
με τους εξής συντελεστές
- 15% για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής
- 10% για ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι 40.000 ευρώ
- 20% για ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ και για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ.
Οι παραπάνω συντελεστές αυξάνονται
κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς.
Καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Ιούνιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1ε’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ
ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δικηγορικοί σύλλογοι με ευθύνη των προέδρων τους (άρθρο 69§5α’,γ’ Ν.4172/2013).

Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους
του παρακρατούμενου φόρου 15% που
αναγράφεται επί των γραμματίων και του
παρακρατούμενου φόρου 15% στα ποσά
των καταβαλλομένων μερισμάτων για το
μήνα Ιούνιο του 2018. Ο φόρος αποδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από τους δικηγορικούς συλλόγους στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (άρ-
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θρο 69§5α’,γ’ Ν.4172/2013 και απόφαση πολ. 1031/24.1.2014).
ΠPOMHΘEIA AΓAΘΩN Ή
YΠHPEΣIΩN
Φορείς γενικής κυβέρνησης
κατά την προμήθεια αγαθών ή
υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα
(άρθρο
64§2
Ν.4172/2013).

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος κατά το μήνα
Ιούνιο του 2018. O φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της
σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία 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 64§2 του Ν.4172/2013.
Καταβολή του φόρου που παρακρατήθηκε το μήνα Ιούνιο του 2018 (άρθρα
61, 62§2 του Ν.4172/2013 και ΑΥΟ πολ.
1012/2014).

31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο που
αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές σε
εργαζόμενους ή υπαλλήλους
τους. Επίσης κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που
καταβάλλει συντάξεις και τα
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης
(άρθρο 59§1 Ν.4172/2013).

Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου
εισοδήματος που αναλογεί στις αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις
που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο
του 2018 (άρθρο 60§§ 1,6 Ν.4172/2013).

31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο που
αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει μισθούς ή
συντάξεις αναδρομικά (άρθρο
59§1 Ν.4172/2013).

Καταβολή του παρακρατηθέντος κατά
το μήνα Ιούνιο του 2018 φόρου εισοδήματος 20% στα εισοδήματα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά (άρθρο 60§§5,6
Ν.4172/2013).

28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)

EPΓOΛHΠTEΣ TEXNIKΩN
EPΓΩN - ENOIKIAΣTEΣ
ΔHM. ΠPOΣOΔΩN
Αμοιβές για τεχνικά έργα πουκαταβάλλονται σε εργολήπτες
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι

Υποβολή δήλωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο 3% από τους υπόχρεους σε
παρακράτηση φόρου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις αμοιβές που κατέβαλαν τον Ιούνιο του 2018,
ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νο-

28 Αυγούστου
(υποβολή δήλωσης)
31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)

31 Αυγούστου
(καταβολή φόρου)
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αμοιβές που καταβάλλονται για
παρεχόμενες υπηρεσίες που
σχετίζονται με την εκτέλεση
και την ολοκλήρωση των έργων αυτών. Αμοιβές ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών, λιμενικών προσόδων (άρθρο
62§1δ’ Ν.4172/2013).

μική οντότητα.
Καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε το μήνα Ιούνιο του 2018 (άρθρα 61, 64§§1δ’,7 του Ν.4172/2013 και
ΑΥΟ πολ. 1012/2014).

Πριν από την
θεώρηση των
οικείων εργασιών
από την
αρμόδια αρχή

AMOIBH APXITEKTONΩN
Ή ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN
Aμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της
εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων (άρθρο 69§4 του
Ν.4172/2013).

Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου
εισοδήματος:
- 4% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων
- 10% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα
και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών κ.λπ. (άρθρο 69§4 Ν.4172/2013).

16 Αυγούστου

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

Yποβολή δήλωσης και καταβολή από
την ΕΧΑΕ του παρακρατηθέντος κατά το
μήνα Ιούλιο του 2018 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).

16 Αυγούστου

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.

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
31 Αυγούστου

316

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία των ΕΛΠ
για το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρο 38§1 Ν.2859/2000) υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει
και για τις περιπτώσεις που οι
δηλώσεις αυτές υποβάλλονται

Ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXIS-NET
της περιοδικής δήλωσης ΦΠA και καταβολή ή πίστωση του φόρου. Εάν το
υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ και μικρότερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 31.8.2018. Εάν το υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή
ποσό φόρου είναι μεγαλύτερο από 100
ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι
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στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους
μέσω του συστήματος TAXISNET ή λόγω αδυναμίας πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών
και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 Ν.2859/2000 Απόφαση πολ. 1129/3.6.2013 &
πολ. 1267/2011).

31.8.2018 ή το 50% μέχρι 31.8.2018 και
το υπόλοιπο μέχρι 28.9.2018 χωρίς προσαύξηση. Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται ηλεκτρονικά η
στατιστική δήλωση (INTRASTAT) (Yπ.
απόφ. πολ. 1253/1993, ΔΦN σελ. 1353/
1993).

31 Αυγούστου

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
το μήνα Ιούλιο του 2018 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ (άρθρο 38§1
Ν.2859/2000).

Yποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠA και
καταβολή του φόρου. Εάν το υπόλοιπο
για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30
ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις
31.8.2018. Εάν το υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην
επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή είναι μεγαλύτερο
από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί
μέχρι 31.8.2018 ή το 50% μέχρι
31.8.2018 και το υπόλοιπο μέχρι
28.9.2018 χωρίς προσαύξηση. Για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλεται η στατιστική δήλωση (ΑΥΟ πολ.
1253/1993, ΔΦN σελ. 1353/1993).

31 Αυγούστου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
(INTRASTAT)
Οι τηρούντες βιβλία απλογραφικά εφόσον πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα.

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

27 Αυγούστου

ΦOPOΣ
ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ
Oι υπόχρεοι ΦΠA με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία για το μήνα Ιούλιο του
2018 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.

31 Αυγούστου

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
Καταβολή ΦΠΑ από τους τηρούντες βιβλία διπλογραφικά
που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα

Καταβολή του υπολοίπου 50% του ποσού ΦΠΑ (δεύτερη δόση) για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Ιουνίου
2018 χωρίς προσαύξηση.
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31 Αυγούστου

ΤEΛOΣ ΣYNΔPOMHTΩN
KINHTHΣ THΛEΦΩNIAΣ
Eπιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας.

Yποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν
από 1.6.2018 έως 30.6.2018. Tα τέλη
υπολογίζονται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό (άρθρο 12 Ν.2579/98 ΔΦN
1149/98 σελ. 370).

20 Αυγούστου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ειδικός φόρος 5% ή 20% στις
διαφημίσεις που προβάλλονται
από την τηλεόραση Για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που
κατέχουν άδεια λειτουργίας από
το ΕΣΡ ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το δημόσιο και την ΕΡΤ ο συντελεστής ορίζεται 5% (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ Ν.3845/2010 παρ. 12).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων 5% ή 20% για το
μήνα Ιούλιο του 2018.

16 Αυγούστου

HMEPOΛOΓIO
ΔIAΦHMIΣEΩN
Eπιχειρήσεις Mέσων Mαζικής
Eνημέρωσης

Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων από τα M.M.E. (τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά)
των μηνών Μαΐου - Ιουνίου του 2018
(Ν.2328/1995 άρθ. 12, AYO πολ. 1217/
1996, πολ. 1238/1996).

31 Αυγούστου

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τέλος 10% επί κάθε μηνιαίου
λογαριασμού στους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης (άρθρο 54
Ν.4389/2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή από
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης του τέλους
10% που εισέπραξαν το μήνα Ιούλιο του
2018 (άρθρο 54 Ν.4389/2016).

31 Αυγούστου

ΤEΛOΣ ΣYNΔPOMHTΩN
ΣΤΑΘΕΡΗΣ THΛEΦΩNIAΣ
Eπιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας. Το τέλος 5% επιβάλλεται
επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού
(άρθρο 55 Ν.4389/2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1.6.2018 έως 30.6.2018.

31 Αυγούστου

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ο φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου,
σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας (άρθρο 53
Ν.4389/2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή από τις
Ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις
για χρήση δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας του φόρου
διαμονής που εισέπραξαν το μήνα Ιούλιο του 2018 (άρθρο 53 Ν.4389/2016).
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16 Αυγούστου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Για όλα τα τυχερά παίγνια η
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα έχει καθοριστεί στο 35% επί του μικτού
κέρδους για ποσά που προέρχονται από την εκμετάλλευση
της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας (άρθρο 56
Ν.4389/2016).

Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο
δημόσιο του 35% των εσόδων των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων. Η καταβολή πραγματοποιείται εντός 16 ημερών από τον προηγούμενο μήνα που
αφορούν τα έσοδα (άρθρο 56 Ν.4389/
2016).

20 Αυγούστου

TEΛH XAPTOΣHMOY
Eπιχειρήσεις, Σωματεία,
Σύλλογοι κλ.π.

Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου
& ΟΓΑ χαρ/μου για το β’ τρίμηνο 2018
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
είναι υπόχρεα σε ΦΠΑ (Δημόσιο, Δήμοι
κ.λπ.). 3) Αποδείξεων πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των
μελών των σωματείων συλλόγων, ενώσεων κλπ, (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) Δάνεια των ασφαλιστικών εταιριών επί ασφαλιστιρίων
ζωής (Π.Δ. 160/1978 -ΦΕΚ 34 Α’). 8)
Κέρδη που διανέμονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες στους ασφαλισμένους
κλάδους ζωής (Π.Δ.160/1978-ΦΕΚ 34
Α’). 9) Στις αποδείξεις που εκδίδονται
από τα Ταμεία των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
από τρίτους (τράπεζες κ.λπ.), που ενεργούν κατ’ εντολή των προσώπων αυτών,
για πληρωμές που γίνονται για τα Ταμεία αυτά και στα Ταμεία αυτά ή στους
κατ’ εντολή ενεργούντες τρίτους (άρθρο
10§1 Ν.187/1943). 10) Στη σύσταση και
απόδοση εγγυοδοσιών φυαλών υγραερίου (άρθρο 17§2στ’ Κ.Τ.Χ.).
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