
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Νο-
μικές Οντότητες του άρθρου
2μ περ. γ’ και δ’ αντίστοιχα (δηλ.
κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με
νομική προσωπικότητα ή ένω-
ση επιχειρήσεων ή εταιρειών με
νομική προσωπικότητα, όπως
και κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη
οργάνωσης και κερδοσκοπικού
ή μη χαρακτήρα που δεν είναι
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως
ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός,
υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία,
κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών
επενδύσεων, κάθε μορφής κα-
ταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποι-
οδήποτε μόρφωμα παρόμοιας
φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή
σωματείο ή οποιοδήποτε μόρ-
φωμα παρόμοιας φύσης, κάθε
μορφή προσωπικής επιχείρη-
σης ή οποιαδήποτε οντότητα προ-
σωπικού χαρακτήρα, κάθε μορ-
φής κοινή επιχεί-
ρηση, κάθε μορ-
φής εταιρεία δια-
χείρισης κεφα-
λαίου ή περιου-
σίας ή διαθήκης
ή κληρονομίας ή
κληροδοσίας ή
δωρεάς, κάθε φύ-
σης κοινοπραξία,
κάθε μορφής εταιρεία αστικού
δικαίου, συμμετοχικές ή αφα-
νείς εταιρείας και κοινωνίες αστι-
κού δικαίου) υποβάλλουν δή-
λωση φορολογίας εισοδήματος
μέχρι και την τελευταία ημέρα
του έκτου μήνα από το τέλος
του φορολογικού έτους για ει-
σοδήματα που απόκτησαν μέσα
σε αυτό (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν.
4172/2013). 

Νομικά πρόσωπα υπό εκκα-
θάριση ή διαλυόμενα:
α) Για εισοδήματα που κτήθη-
καν κατά την περίοδο της εκκα-
θάρισης υποβολή δήλωσης ει-
σοδήματος με εφάπαξ καταβο-
λή του φόρου (άρθρο 68 παρ. 2
του Ν. 4172/2013). Εντός μηνός

από τη λήξη της εκκα-

θάρισης ή τη διάλυση (και σε
κάθε περίπτωση πριν από τη
διάθεση με οποιονδήποτε τρό-
πο των περιουσιακών στοι-
χείων).
β)Προσωρινή δήλωση φόρου ει-
σοδήματος, εφάπαξ καταβολή
του, καθώς και προκαταβολή φό-
ρου για τα εισοδήματα της εκ-
καθάρισης σε περίπτωση παρά-
τασής της πέραν του έτους (άρθρο
68 παρ. 2 του Ν. 4172/2013). Εν-
τός μηνός από τη λήξη εκά-
στου έτους. 

Αφορολόγητα αποθεματικά
αναπτυξιακών νόμων AE, EΠE
που κεφαλαιοποιούνται βά-
σει του άρθρου 101 N. 1892/90: 
Υποβολή δήλωσης και καταβο-
λή του φόρου που αναλογεί στα
κεφαλαιοποιούμενα αφορολό-
γητα αποθεματικά διαφόρων ανα-
πτυξιακών νόμων (με εξαίρεση
τα αποθεματικά του άρθρου 18

Α.Ν. 942/49 και της
παρ. 4 του άρθρου
10 του Α.Ν. 148/67)
με συντελεστή 5%
για τις εισηγμένες
Ανώνυμες Εταιρεί-
ες στο ΧΑΑ και 10%
για τις μη εισηγ-
μένες στο ΧΑΑ
Ανώνυμες Εταιρεί-

ες, καθώς και για τις EΠE (άρθρο
101 παρ. 1, 2 και 7 N. 1892/90,
ΠΟΛ. 1238/94, άρθρο 23 παρ. 2
N. 2214/94), ο δε φόρος κατα-
βάλλεται σε 4 ίσες τριμηνιαίες
δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
με την υποβολή της εμπρόθε-
σμης δήλωσης. Εντός μηνός από
τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της
αύξησης κεφαλαίου. 

Αναπροσαρμογή της αναπό-
σβεστης αξίας των ιδιοχρησι-
μοποιούμενων ακίνητων:
Υποβολή δήλωσης και εφάπαξ
καταβολή του φόρου 2% από τις
τραπεζικές, ασφαλιστικές και ει-
σηγμένες στο ΧΑΑ Ανώνυμες Εται-
ρείες που θα προβούν σε ανα-
προσαρμογή της αναπόσβεστης
αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμε-

νων ακινήτων τους στους ισολο-
γισμούς που κλείνουν μετά την
31 Δεκεμβρίου 2002 (άρθρο 28
του N. 3091/2002). Μέσα στο
πρώτο δεκαπενθήμερο του
επόμενου μήνα από την έγ-
κριση του ισολογισμού από
τη Γενική Συνέλευση.

Μη διανεμηθέντα ή κεφαλο-
ποιηθέντα αποθεματικά του
Ν. 2238/1994: Υποβολή δήλω-
σης και καταβολή του φόρου
19% που αναλογεί στα διανεμό-
μενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφο-
ρολόγητα αποθεματικά των νο-
μικών προσώπων του άρθρου
45 του Ν. 4172/2013, όπως αυ-
τά σχηματίστηκαν μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου 2013 και τα
οποία προέρχονται από κέρδη
που δεν φορολογηθήκαν κατά
το χρόνο που προέκυψαν λόγω
απαλλαγής αυτών κατ’ εφαρμο-
γή των διατάξεων του Ν.
2238/1994 ή εγκυκλίων του ή
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
κατά εξουσιοδότηση αυτού, εφό-
σον δεν έχουν συμψηφιστεί με
τις δηλωθείσες φορολογικές ζη-
μίες της επιχείρησης, προκει-
μένου για ανώνυμες εταιρείες,

εταιρείες περιορισμένης ευθύ-
νης, τις προσωπικές εταιρείες,
τις κοινοπραξίες και τις αλλο-
δαπές εταιρείες γίνεται εφάπαξ
μέχρι το τέλος του δεύτερου
μήνα από την απόφαση δια-
νομής του αρμόδιου οργάνου
ή από το χρόνο της πίστωσης
κερδών της μόνιμης εγκατά-
στασης αλλοδαπής επιχείρη-
σης προς την έδρα της (άρθρο
72, παρ. 12 και 13, Ν. 4172/2013
και ΠΟΛ. 1007/02.01.2014, ΠΟΛ.
1143/15.05.2014). 
Σημείωση: Αν η δήλωση υπο-
βληθεί μετά την ημερομηνία αυ-
τή, θεωρείται εκπρόθεσμη, οπό-
τε επί του οφειλόμενου φόρου
θα επιβληθούν οι τόκοι του άρ-
θρου 53 και τα πρόστιμα του άρ-
θρου 57 του Ν. 4174/2013. Για
ισολογισμούς που κλείνουν με
ημερομηνία 31.12.2014 και με-
τά δεν επιτρέπεται η τήρηση λο-
γαριασμών αφορολόγητου απο-
θεματικού, πλην των επενδυτι-
κών ή αναπτυξιακών νόμων κα-
θώς και ειδικών διατάξεων νό-
μων. Για ενδεικτική απαρίθμη-
ση των αποθεματικών που εμ-
πίπτουν στη διάταξη του άρθρου
72 παρ. 12, παραπέμπουμε στην

ΠΟΛ. 1007/02.01.2014.

Β. YΠOXPEΩΣEIΣ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦOPΩΝ
Εργολήπτες τεχνικών έργων,
ενοικιαστές δημοσίων κ.λπ.
προσόδων: Για τον παρακρατη-
θέντα φόρο 3% επί της αξίας του
κατασκευαζόμενου έργου ή του
μισθώματος ενοικιάσεως δημο-
σίων, δημοτικών ή λιμενικών προ-
σόδων που παρακρατήθηκε μέ-
σα στο μήνα Ιούνιο  θα πρέπει
να υποβληθεί η σχετική δή-
λωση μέχρι 28  Αυγούστου  και
να αποδοθεί ο παρακρατηθείς
φόρος μέχρι 29 Αυγούστου
(άρθρο 64,  παρ. 1, περ. δ’ και
παρ. 7 N. 4172/2013 και ΠΟΛ.
1027/20.01.2014, ΠΟΛ. 1012
/03.01.2014).

Εισόδημα αλλοδαπών επιχ/σε-
ων από αμοιβές για τεχνικά έρ-
γα, αμοιβές διοίκησης, αμοι-
βές για συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες ή παρόμοιες υπηρεσίες
ελληνικής προέλευσης: Κάθε
νομικό πρόσωπο ή νομική ον-
τότητα που δεν έχει τη φορολο-
γική κατοικία του στην Ελλάδα,
αλλά διατηρεί μόνιμη εγκατά-

σταση στην Ελλάδα, υπόκειται
σε παρακράτηση φόρου 20% όταν
λαμβάνει αμοιβές για τεχνικά έρ-
γα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές
για συμβουλευτικές υπηρεσίες
ή παρόμοιες υπηρεσίες που
έχουν παρασχεθεί στην ημεδα-
πή μέσω της μόνιμης εγκατά-
στασής της. Σε αυτή την περί-
πτωση, θα πρέπει να υποβλη-
θεί η σχετική δήλωση μέχρι
28 Αυγούστου και να αποδο-
θεί ο φόρος που παρακρατή-
θηκε μέσα στο μήνα Ιούνιο μέ-
χρι 29 Αυγούστου (άρθρο 62
παρ. 1 περ. δ’ και παρ. 3, άρθρο
64  παρ. 1 περ. δ’, παρ. 3 και παρ.
7 N. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1012
/03.01.2014 και ΠΟΛ. 1120/
25.04.2014) 

Προμήθειες αγαθών και υπη-
ρεσιών από φορείς γενικής κυ-
βέρνησης, εκτός από τις κε-
φαλαιουχικές εταιρείες. Τα πρό-
σωπα αυτά πρέπει να αποδώ-
σουν και να υποβάλουν δήλωση
για τον παρακρατηθέντα φόρο
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πάνω στην καθαρή αξία των αγα-
θών και υπηρεσιών που έλαβαν
μέσα στο μήνα Ιούνιο, το αρ-
γότερο μέχρι το τέλος του δεύ-
τερου μήνα από την ημερο-
μηνία καταβολής της υποκεί-
μενης σε παρακράτηση πλη-
ρωμής (άρθρο 64,  παρ. 2, 3 και
παρ. 7 N.  4172/2013, ΠΟΛ. 1028
/20.01.2014 και ΠΟΛ. 1120/
25.04.2014). Μέχρι 29 Αυγού-
στου.  

Αμοιβή αρχιτεκτόνων ή πολι-
τικών μηχανικών. Για αμοιβές
αρχιτεκτόνων και μηχανικών για
την επίβλεψη της εκτέλεσης κά-
θε είδους τεχνικών έργων, ο προ-
καταβλητέος φόρος (4% της συμ-
βατικής αμοιβής για εκπόνηση
μελετών και σχεδίων ή 10% της
συμβατικής αμοιβής για εκπό-
νηση μελετών και σχεδίων που
αφορούν οποιασδήποτε άλλης
φύσης έργα και για την επίβλεψη
της εκτέλεσης αυτών, καθώς και
των έργων της προηγούμενης πε-
ρίπτωσης και την ενέργεια πραγ-
ματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έρ-
γα αυτά) επιβάλλεται πριν από
τη θεώρηση των οικείων ερ-
γασιών από την αρμόδια αρ-
χή (άρθ. 69, παρ. 4 Ν. 4172/ 2013). 

Εισόδημα από τόκους της παρ.
1 του άρθρου 37 Ν. 4172/2013:
Στο εισόδημα από τόκους που
προκύπτει από απαιτήσεις κάθε
είδους, είτε εξασφαλίζονται με
υποθήκη είτε όχι και είτε παρέ-
χουν δικαίωμα συμμετοχής στα
κέρδη του οφειλέτη είτε όχι και
ιδιαίτερα εισοδήματα από κατα-
θέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτ-
λους, ομολογίες με ή χωρίς ασφά-
λεια, και κάθε είδους δανειακή
σχέση, συμπεριλαμβανομένων
των πρόσθετων ωφελημάτων (pre-
miums), των συμφωνιών επανα-
γοράς (repos/reverse repos) και
ανταμοιβών τα οποία απορρέουν
από τίτλους, ομολογίες ή χρεό-
γραφα (εκτός τόκων δανείων που
χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα,
περιλαμβανομένων των τόκων
υπερημερίας, καθώς και οι τό-
κοι διατραπεζικών καταθέσεων
που απαλλάσσονται από την πα-
ρακράτηση φόρου) και των οποί-
ων η καταβολή ή η εγγραφή στα
βιβλία πραγματοποιήθηκε μέσα
στο μήνα Ιούνιο, η υποβολή
της δήλωσης γίνεται μέχρι 28
Αυγούστου     και η απόδοση
του παρακρατηθέντος φόρου
15% μέχρι 29 Αυγούστου    (άρ-
θρα 37, παρ. 1 και 64 παρ. 1 και

7 N. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1011/
02.01.2014, ΠΟΛ. 1012/
03.01.2014).

Εισόδημα αλλοδαπών επιχ/σε-
ων από τόκους της παρ. 1 του
άρθρου 37 Ν. 4172/2013 ελλη-
νικής προέλευσης: Για τον πα-
ρακρατηθέντα φόρο 15% στο ει-
σόδημα από τόκους που προ-
κύπτει από απαιτήσεις κάθε εί-
δους, είτε εξασφαλίζονται με υπο-
θήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
του οφειλέτη είτε όχι και ιδιαί-
τερα εισοδήματα από καταθέ-
σεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους,
ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια,
και κάθε είδους δανειακή σχέ-
ση, συμπεριλαμβανομένων των
πρόσθετων ωφελημάτων (pre-
miums), των συμφωνιών επανα-
γοράς (repos/reverse repos) και
ανταμοιβών τα οποία απορρέουν
από τίτλους, ομολογίες ή χρεό-
γραφα (εκτός τόκων δανείων που
χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα,
περιλαμβανομένων των τόκων
υπερημερίας καθώς και των τό-
κων από διατραπεζικές καταθέ-
σεις που απαλλάσσονται από την
παρακράτηση φόρου) που απο-
κτήθηκαν από αλλοδαπές εται-
ρείες και οργανισμούς που δεν
έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, και παρακρατήθηκε κα-
τά το μήνα Ιούνιο θα πρέπει να
υποβληθεί η σχετική δήλωση
μέχρι 28 Αυγούστου και να
αποδοθεί ο παρακρατηθείς
φόρος μέχρι 29 Αυγούστου (άρ-
θρα 37 παρ. 1 και 64 παρ. 3, 6
και 7 N. 4172/2013 και ΠΟΛ.
1011/01.01.2014, ΠΟΛ. 1012/
03.01.2014). Σημειώνεται ότι
στους τόκους που καταβάλλον-
ται από ημεδαπά νομικά πρό-
σωπα ή οντότητες του άρθρου 2
περ. γ’ και δ’, σε συνδεδεμένη
εταιρεία φορολογικό κάτοικο κρά-
τους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης σύμφωνα με τη νομοθεσία
του κράτους αυτού, το οποίο δεν
θεωρείται φορολογικός κάτοικος
τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής
Ενωσης κατ’ εφαρμογή όρων σύμ-
βασης αποφυγής διπλής φορο-
λογίας που έχει συναφθεί με αυ-
τό το τρίτο κράτος, δεν ενεργεί-
ται παρακράτηση φόρου εισο-
δήματος, σύμφωνα με τις προ-
ϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
63 παρ. 2 του Ν. 4172/2013.

Φόρος χρηματιστηριακών συ-
ναλλαγών: Υποβολή δήλωσης
και καταβολή από τα Ελληνικά

Χρηματιστήρια Α.Ε. του παρα-
κρατηθέντος φόρου με συντελε-
στή 0,2% - δυο τοις χιλίοις (άρ-
θρο 16 παρ. 2 Ν. 3943/2011 που
αντικατέστησε το άρθρο 9 παρ. 2
Ν. 2579/98) στις πωλήσεις μετο-
χών εισηγμένων στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών που πραγματο-
ποιήθηκαν κατά το μήνα Ιού-
λιο. Η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία Ελληνικά Χρηματι-
στήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) κατά το δια-
κανονισμό των συναλλαγών που
διενεργούνται στο Χρηματιστή-
ριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με
τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυμες
Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα τα οποία παρέχουν υπη-
ρεσίες θεματοφυλακής, για λο-
γαριασμό των πωλητών για όλες
τις συναλλαγές πώλησης μετο-
χών που διακανονίστηκαν από
τις πιο πάνω εταιρείες και ιδρύ-
ματα. Τον αναλογούντα φόρο για
τις πωλήσεις μετοχών που δια-
κανονίστηκαν μέσα σε κάθε μή-
να υποχρεούται η ΕΧΑΕ να απο-
δίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη
φορολογία της ΔΟΥ με δήλωση
που υποβάλλεται μέχρι το τέλος
του πρώτου δεκαπενθημέρου
του επόμενου μήνα από το μήνα
που διακανονίστηκαν οι πιο πά-
νω συναλλαγές.
Ακόμη συνάγεται ότι για πωλή-
σεις μετοχών εισηγμένων σε αλ-
λοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλ-
λο διεθνώς αναγνωρισμένο χρη-
ματιστηριακό θεσμό, ο εν λόγω
φόρος θα αποδίδεται από τον
εκάστοτε πωλητή στη ΔΟΥ στην
οποία υπάγεται αυτός, μέσα στο
πρώτο δεκαπενθήμερο του επό-
μενου μήνα από αυτόν εντός του
οποίου πωλήθηκαν οι μετοχές. Ο
φόρος αυτός υπολογίζεται επί
της αξίας πώλησης των μετοχών

και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προ-
σώπων ή ομάδες περιουσίας, χω-
ρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και
ο τόπος όπου διαμένουν ή κα-
τοικούν ή έχουν την έδρα τους
και ανεξάρτητα αν έχουν απαλ-
λαγή από οποιονδήποτε φόρο ή
τέλος από διατάξεις άλλων νό-
μων. Τα ανωτέρω έχουν εφαρ-
μογή για πωλήσεις μετοχών ει-
σηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρη-
ματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς
αναγνωρισμένο χρηματιστηρια-
κό θεσμό που διενεργούνται από
1 Απριλίου 2011.  
Μέχρι 18 Αυγούστου. Μετά την
τροποποίηση του άρθρου 27 παρ.
2 του Ν. 2703/99 από το άρθρο 9
παρ. 9 του Ν. 3522/06, εξαιρούν-
ται από το φόρο, οι μεταβιβάσεις
μετοχών εισηγμένων σε αλλο-
δαπό χρηματιστήριο με το οποίο
το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει
δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονι-
κό σύστημα διαπραγμάτευσης
και με την προϋπόθεση ότι για τις
πωλήσεις αυτές προβλέπεται η
καταβολή ανάλογου φόρου στην
αλλοδαπή. Επί του παρόντος, τέ-
τοιο σύστημα υπάρχει μόνο με το
Χρηματιστήριο της Κύπρου. 

Φόρος 2‰ για δανεισμό με-
τοχών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών: Σύμφωνα με το άρθρο
4 παρ. 4 του Ν.4038/2012 επι-
βάλλεται φόρος με συντελεστή
2‰ στο δανεισμό μετοχών ει-
σηγμένων στο ΧΑ που πραγμα-
τοποιούνται εξωχρηματιστη-
ριακά, μη υπαγόμενης της σχε-
τικής σύμβασης και κάθε συνα-
φούς πράξης σε τέλος χαρτοσή-
μου. Ο φόρος αυτός υπολογίζε-
ται επί της αξίας των μετοχών
που δανείζονται και βαρύνει το

δανειστή, φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο, ενώσεις προσώπων ή ομά-
δες περιουσίας, χωρίς να εξετά-
ζεται η ιθαγένεια και ο τόπος
όπου διαμένουν ή κατοικούν ή
έχουν την έδρα τους και ανε-
ξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από
οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από
διατάξεις άλλων νόμων. Υποβο-
λή δήλωσης και καταβολή του
παρακρατηθέντος φόρου κατά
τον αμέσως επόμενο μήνα (εν
προκειμένω το μήνα Ιούλιο)
από αυτόν που πραγματοποι-
ήθηκε ο δανεισμός των μετοχών.
Μέχρι 18 Αυγούστου.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών:
Υποβολή δήλωσης και απόδο-
ση του φόρου μισθωτών υπη-
ρεσιών που παρακρατήθηκε με
βάση την κλίμακα της παρ. 1 του
άρθρου 15 και 16 Ν. 4172/2013
(μετά από προηγούμενη ανα-
γωγή του σε ετήσιο) κατά το μή-
να Ιούνιο από τα νομικά πρό-
σωπα ή τις νομικές οντότητες
που διενεργούν πληρωμές στους
εργαζομένους τους ή υπαλλή-
λους τους ή καταβάλλουν συν-
τάξεις σε φυσικά πρόσωπα (άρ-
θρα 59 παρ. 1 περ. α’ και β’ και
60 παρ. 6 N. 4172/2013) το αρ-
γότερο μέχρι το τέλος του δεύ-
τερου μήνα από την ημερο-
μηνία καταβολής του υπο-
κείμενου σε παρακράτηση ει-
σοδήματος. Μέχρι 29 Αυγού-
στου. Στα εισοδήματα από μι-
σθωτή εργασία και συντάξεις
που καταβάλλονται αναδρομι-
κά, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.
4172/2013, υποβάλλεται υπο-
χρεωτικά δήλωση και απόδοση
του παρακρατηθέντος μέσα στο
μήνα Ιούνιο φόρου 20% στο κα-
ταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα
από το έτος στο οποίο ανάγονται

για να φορολογηθούν τα εισο-
δήματα αυτά, το αργότερο μέ-
χρι το τέλος του δεύτερου μή-
να από την ημερομηνία κα-
ταβολής του υποκείμενου σε
παρακράτηση εισοδήματος
(άρθρα 59 παρ. 1 περ. α’ και β’
και 60 παρ. 6 N.  4172/ 2013 και
ΠΟΛ. 1049/11.2.2014). Μέχρι
29 Αυγούστου.  
Σημείωση: Στην έννοια του μι-
σθού εντάσσονται, μεταξύ άλ-
λων, και οι αμοιβές των διευ-
θυντών και των μελών Δ.Σ. εται-
ρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου ή νομικής οντότη-
τας. 

Δαπάνες διαφημίσεων: Κατα-
βολή από το διαφημιζόμενο τέ-
λους διαφημίσεων υπέρ δήμων
και κοινοτήτων για υπηρεσίες
διαφήμισης (άρθρο 25 παρ. 3 Ν.
2753/1999, ΣτΕ 2649/1988, άρ-
θρο 9 παρ. 6 του Ν. 2880/2001,
ΠΟΛ. 1217/2002). Μέχρι τη λή-
ξη προθεσμίας υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος. 

Παρακράτηση φόρου σε με-
ρίσματα της παρ. 1 του άρ-
θρου 36 Ν. 4172/2013: Για τον
παρακρατηθέντα μέσα στο μή-
να Ιούνιο φόρο 10% στο εισό-
δημα που προκύπτει από μετο-
χές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα
δικαιώματα συμμετοχής σε κέρ-
δη τα οποία δεν αποτελούν απαι-
τήσεις από οφειλές (χρέη), κα-
θώς και στο εισόδημα από άλ-
λα εταιρικά δικαιώματα, στα
οποία περιλαμβάνονται τα με-
ρίδια, οι μερίδες συμπεριλαμ-
βανομένων των προμερισμάτων
και μαθηματικών αποθεματι-
κών, οι συμμετοχές σε κέρδη
προσωπικών επιχειρήσεων, οι
διανομές των κερδών από κάθε
είδους νομικό πρόσωπο ή νο-
μική οντότητα, καθώς και κάθε
άλλο συναφές διανεμόμενο πο-
σό, θα πρέπει να υποβληθεί
η σχετική δήλωση μέχρι 28
Αυγούστου και να αποδοθεί ο
παρακρατηθείς φόρος μέχρι
29 Αυγούστου (άρθρα 61 και
62 παρ. 1 περ. α’ και 64 παρ. 1
περ. α’ και παρ. 3 του Ν. 4172/
2013 και ΠΟΛ. 1012/03.01.2014,
ΠΟΛ. 1011.02.01.2014). 
Σημειώνεται ότι στα μερίσματα
που καταβάλλονται από ημεδα-
πά νομικά πρόσωπα ή οντότη-
τες του άρθρου 2 περ. γ’ και δ’,
σε συνδεδεμένη εταιρεία φορο-
λογικό κάτοικο κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ενωσης σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία του κρά-
τους αυτού, το οποίο δεν θεω-
ρείται φορολογικός κάτοικος τρί-
του κράτους εκτός Ευρωπαϊκής
Ενωσης κατ’ εφαρμογή όρων
σύμβασης αποφυγής διπλής φο-
ρολογίας που έχει συναφθεί με
αυτό το τρίτο κράτος, δεν ενερ-
γείται παρακράτηση φόρου ει-
σοδήματος, σύμφωνα με τις προ-
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Οι υποχρεώσεις 
των φορολογουμένων 
για το μήνα Αύγουστο

συνέχεια από την 
προηγούμενη σελίδα

H στατιστική δήλωση Intrastat για όσους πραγματοποίησαν 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις και αποκτήσεις) 

κατά το μήνα Ιούλιο υποβάλλεται μέχρι τις 29 Αυγούστου 2014.”



ϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
48 παρ. 4 του Ν. 4172/2013.

Παρακράτηση φόρου στα πο-
σά που καταβάλλονται για δι-
καιώματα και λοιπές πληρω-
μές της παρ. 1 του άρθρου 38
Ν. 4172/2013: Για τον παρακρα-
τηθέντα φόρο μέσα στο μήνα Ιού-
νιο με συντελεστή 20% στο ει-
σόδημα που καταβάλλεται σε αλ-
λοδαπές επιχειρήσεις χωρίς μό-
νιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το
δικαίωμα χρήσης των δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού
ή επιστημονικού έργου, συμπε-
ριλαμβανομένων των κινηματο-
γραφικών και τηλεοπτικών ται-
νιών, μαγνητοταινιών για ραδιο-
φωνικές εκπομπές και αναπα-
ραγωγής βιντεοκασετών, λογι-
σμικού για εμπορική εκμετάλ-
λευση ή προσωπική χρήση, δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπο-
ρικών σημάτων, προνομίων, σχε-
δίων ή υποδειγμάτων, σχεδια-
γραμμάτων, απόρρητων χημικών
τύπων ή μεθόδων κατεργασίας
ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών
που αφορούν βιομηχανική, εμ-
πορική ή επιστημονική πείρα,
οι πληρωμές για τη χρήση βιο-
μηχανικού, εμπορικού ή επι-
στημονικού εξοπλισμού, για τη
χρήση τεχνικών μεθόδων παρα-
γωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής
βοήθειας, τεχνογνωσίας (know
how), αποτελεσμάτων ερευνών,
αναδημοσίευσης άρθρων και με-
λετών, καθώς και οι πληρωμές
για συμβουλευτικές υπηρεσίες
που παρέχονται ηλεκτρονικά μέ-
σω δικτύων πληροφορικής σε
βάση δεδομένων επίλυσης προ-
βλημάτων, την ηλεκτρονική λή-
ψη (downloading) λογισμικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακό-
μα και στην περίπτωση που τα εν
λόγω προϊόντα αποκτώνται για
προσωπική ή επαγγελματική
χρήση του αγοραστή, την εκμί-
σθωση βιομηχανικού, εμπορι-
κού, επιστημονικού εξοπλισμού
και εμπορευματοκιβωτίων και
λοιπών συναφών δικαιωμάτων,
θα πρέπει να υποβληθεί η σχε-
τική δήλωση μέχρι 28 Αυγού-
στου    και να αποδοθεί ο πα-
ρακρατηθείς φόρος μέχρι 29
Αυγούστου (άρθρα 61 και 62
παρ. 1 περ. γ’ και 64 παρ. 1 περ.
α’ και παρ. 7 του Ν. 4172/2013
και ΠΟΛ. 1012/03.01.2014, ΠΟΛ.
1011/02.01.2014).  
Σημειώνεται ότι στα δικαιώματα
που καταβάλλονται από ημεδα-
πά νομικά πρόσωπα ή οντότητες
του άρθρου 2 περ. γ’ και δ’, σε
συνδεδεμένη εταιρεία φορολο-
γικό κάτοικο κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενωσης σύμφωνα
με τη νομοθεσία του κράτους αυ-
τού, το οποίο δεν θεωρείται φο-
ρολογικός κάτοικος τρίτου κρά-
τους εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης
κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης

αποφυγής διπλής φορολογίας
που έχει συναφθεί με αυτό το
τρίτο κράτος, δεν ενεργείται πα-
ρακράτηση φόρου εισοδήματος,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που θέτει το άρθρο 63 παρ. 2 του
Ν. 4172/2013.

Παρακράτηση φόρου στο
ασφάλισμα που καταβάλλεται
εφάπαξ ή με τη μορφή πε-
ριοδικά καταβαλλόμενης πα-
ροχής στο πλαίσιο ομαδικών
ασφαλιστηρίων συνταξιοδο-
τικών συμβολαίων: Για το φό-
ρο που παρακρατήθηκε μέσα
στο μήνα Ιούνιο με συντελεστή
15% για ασφάλισμα με τη μορ-
φή περιοδικά καταβαλλόμενης
παροχής, 10% για ασφάλισμα
που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι
ποσού 40.000 ευρώ και 20% για
ποσό που υπερβαίνει τις 40.000
ευρώ (οι εν λόγω συντελεστές αυ-
ξάνονται κατά 50% σε περίπτωση
είσπραξης από το δικαιούχο πο-
σού πρόωρης εξαγοράς) θα πρέ-
πει να υποβληθεί η σχετική
δήλωση μέχρι 28 Αυγούστου
και να αποδοθεί ο παρακρα-
τηθείς φόρος μέχρι 29 Αυ-
γούστου  (άρθρα 61 και 62 παρ.
1 περ. 64 παρ. 1 περ. α’ και παρ.
7 του Ν. 4172/2013).  

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΠΑ 
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
Για τους επιτηδευματίες που τη-
ρούν διπλογραφικά βιβλία του
ΚΦΑΣ: Σύμφωνα με την ΠΟΛ.
1108/14.04.2014, η περιοδική
δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέ-
χρι την τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα του επόμενου μήνα από τη
λήξη της φορολογικής  περιόδου
στην οποία αφορά η δήλωση. Ως
φορολογική περίοδος ορίζεται ο
ημερολογιακός μήνας για τους

υποκείμενους στο φόρο που τη-
ρούν διπλογραφικά βιβλία και
το ελληνικό Δημόσιο. Σημει-
ώνεται ότι η υποχρέωση κατα-
βολής του οφειλόμενου φόρου
λήγει την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα της εμπρόθε-
σμης υποβολής της δήλωσης.
Συνεπώς για τη φορολογική πε-
ρίοδο Ιουλίου η δήλωση υπο-
βάλλεται και ο φόρος καταβάλ-
λεται στις 29 Αυγούστου 2014.

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (Li-
sting) ενδοκοινοτικών παρα-
δόσεων / αποκτήσεων
Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα (Listing) ενδοκοινοτικών
παραδόσεων και παρεχόμενων
υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτι-
κού πίνακα ενδοκοινοτικών απο-
κτήσεων αγαθών και λήψεων
υπηρεσιών  ηλεκτρονικά μέσω
TAXISNET μέχρι τις 26.08.2014
βάσει του πίνακα καταληκτικών
ημερομηνιών υποβολής Ανακε-
φαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοι-
νοτικών Αποκτήσεων/Παραδό-
σεων (VIES) που έχει αναρτηθεί
στη Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων.

Δήλωση Intrastat
H στατιστική δήλωση Intra-
statγια όσους πραγματοποίησαν
ενδοκοινοτικές συναλλαγές (πα-
ραδόσεις και αποκτήσεις) κατά
τον μήνα Ιούλιουποβάλλεται μέ-
χρι τις 29.08.2014.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την
ΠΟΛ. 1253/26.7.1993, η δήλωση
Intrastat  υποβάλλεται εμπρό-
θεσμα μέχρι την καταληκτική
προθεσμία που ισχύει για την
εμπρόθεσμη υποβολή της προ-
σωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οι-
κείας φορολογικής περιόδου της
επιχείρησης. Δεδομένης της με-

ταβολής της προθεσμίας υπο-
βολής της δήλωσης ΦΠΑ, αντι-
στοίχως η δήλωση Intrastat θα
έπρεπε να υποβάλλεται την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του επό-
μενου μήνα από τη λήξη της φο-
ρολογικής περιόδου. 

Δήλωση ΦΠΑ από απαλλασ-
σόμενους  (το πρώτο εδάφιο
της παρ. 6 του αρ. 38 του Κώ-
δικα ΦΠΑ) αντικαθίσταται ως
εξής: Ο υποκείμενος στο φόρο,
ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά
πράξεις για τις οποίες δεν του πα-
ρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα
νομικά πρόσωπα που δεν υπά-
γονται στο φόρο, καθώς και οι
αγρότες του ειδικού καθεστώτος
του άρθρου 41, που πραγματο-
ποιούν φορολογητέες ενδοκοι-
νοτικές αποκτήσεις αγαθών, υπο-
χρεούνται να υποβάλλουν στον
αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ πε-
ριοδική δήλωση μόνο για τις πε-
ριόδους κατά τις οποίες πραγ-
ματοποιούν ενδοκοινοτικές απο-
κτήσεις μέχρι τη 15η του επό-
μενου μήνα που ακολουθεί το
μήνα της ενδοκοινοτικής από-
κτησης και να καταβάλλουν το
φόρο που αναλογεί στις απο-
κτήσεις αυτές (19 παρ. 13 Ν.
3091/2002). Συνεπώς, στις περι-
πτώσεις αυτές, η προαναφερό-
μενη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να
υποβληθεί μέχρι τις 18 Αυγού-
στου για τις ενδοκοινοτικές απο-
κτήσεις του Ιουλίου. 

Δ. Χρόνος υποβολής δήλωσης
μεταβολών (περ. β, παρ. 1, αρ.
36, Ν. 2859/2000)
Οι δηλώσεις μεταβολών - μετά-
ταξης υποβάλλονται εντός 10
ημερών από το χρόνο πραγμα-
τοποίησης των μεταβολών (έναρ-
ξη ισχύος: 01.01.2014, άρθρο 10

Ν. 4174/2013). 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ κ.λπ. 
Χαρτόσημο δανείων: Υποβολή
δήλωσης και καταβολή τελών
χαρτοσήμου για τα δάνεια μετα-
ξύ εμπόρων (2%), δάνεια μεταξύ
εμπόρων ή εμπορικών εταιριών
και τρίτων (3%), δάνεια μεταξύ
ΑΕ ή ΕΠΕ και τρίτων (2%), για κα-
ταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων
από εταίρους ή μετόχους προς
εταιρίες (1%), όλα πλέον εισφο-
ρά 20% ΟΓΑ, για τα οποία έχουν
γίνει εγγραφές στα βιβλία μέσα
στον Ιούλιο. Μέχρι 18 Αυγού-
στου.

Χαρτόσημο Αμοιβών Μελών
Δ.Σ.: Το τέλος χαρτοσήμου επί
των αμοιβών των μελών του ΔΣ
των ΑΕ καταβάλλεται (άρθρο 15
ε παρ. 7 του ΚΝΤΧ και άρθρο 39
παρ.10 του ΚΒΣ). Εντός δύο μη-
νών από την έγκριση του ισο-
λογισμού από τη Γ.Σ. των με-
τόχων.

Τέλη χαρτοσήμου εγγράφων
ή συμβάσεων:Στις περιπτώσεις
που δεν προβλέπεται συγκεκρι-
μένη προθεσμία το αναλογούν
τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται:
Εντός 5 ημερών από την κα-
τάρτιση της σύμβασης ή του
εγγράφου. 

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Tέλος υπέρ δήμων / κοινοτή-
των επί ακαθάριστων εσόδων
εστιατορίων, κέντρων δια-
σκεδάσεως κ.λπ. Υποβολή δή-
λωσης και καταβολή στο δημο-
τικό ή κοινοτικό ταμείο του τέ-
λους 0,5% ή 5% κατά περίπτωση
υπέρ δήμων και κοινοτήτων όπου
ισχύει το σύστημα του αντικει-
μενικού προσδιορισμού της αξίας
των ακινήτων ή όπου έχει επι-
βληθεί αυτό κατά περίπτωση στα
ακαθάριστα έσοδα Μαΐου των
κάθε είδους, μορφής και ονο-
μασίας καταστημάτων όπου πω-
λούνται φαγητά, ποτά, καφές,
αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και
γλυκίσματα, εφόσον κατά την
άδεια που έχει εκδοθεί διαθέ-
τουν πάγκους ή τραπεζοκαθί-
σματα, ζυθοπωλείων και μπαρ,
καντινών, νυκτερινών κέντρων
διασκέδασης, αιθουσών χορού
και άλλων καταστημάτων με πο-
τό και θέαμα (άρθ. 23 Ν.
3756/2009 και άρθ. 1 Ν. 339/1976).
Μέσα στην προθεσμία του
ΦΠΑ, εφόσον οι υπόχρεοι υπό-
κεινται σε ΦΠΑ, άλλως μέχρι 8
Αυγούστου.
Υποβολή αντιτύπου ημερολο-
γίου διαφημίσεωναπό τα ΜΜΕ
(τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφη-
μερίδες, περιοδικά) των μηνών
Μάιος-Ιούνιος 2014 (άρθ. 12 Ν.
2328/1995, ΑΥΟ - ΠΟΛ. 1217/1996,
1238/1996 και 1077/2006). Μέ-

χρι 14 Αυγούστου.

Τέλος συνδρομητών κινητής
τηλεφωνίας: Υποβολή δήλωσης
και καταβολή του τέλους από τις
επιχειρήσεις κινητής τηλεφω-
νίας για λογαριασμούς που εκ-
δόθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο
ανεξαρτήτως ημερομηνίας εξό-
φλησης αυτών. Μέχρι 29 Αυ-
γούστου.

Μισθωτήρια συμβόλαια:Οι εκ-
μισθωτές ακίνητης περιουσίας
υποχρεούνται να δηλώνουν, μέ-
σω της σχετικής εφαρμογής στο
δικτυακό τόπο www.gsis.gr, όλα
τα πληροφοριακά στοιχεία των
αρχικών ή τροποποιητικών μι-
σθώσεων, μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από την έναρ-
ξη της μίσθωσης ή την τρο-
ποποίησή της, ανεξάρτητα αν
πρόκειται για γραπτή ή προ-
φορική συμφωνία (ΠΟΛ.
1013/07.01.2014). 

Εργολαβίες - υπεργολαβίες:
Γνωστοποίηση των στοιχείων του
εργολάβου για ανάθεση εργολα-
βιών ή υπεργολαβιών τεχνικών έρ-
γων άνω των 6.000 ευρώ ή κατά-
θεση αντιγράφου του συμφω-
νητικού (άρθρο 19 N. 820/78,
ΠΟΛ. 1165/90). Πριν από την
έναρξη των εργασιών. 

Μελέτες τεχνικών έργων: Υπο-
βολή πληροφοριακών στοιχείων
για το τεχνικό έργο που πρόκει-
ται να εκτελεστεί (άρθρο 37 παρ.
2 N. 2859/00). Κατά την υποβο-
λή αίτησης για χορήγηση αδεί-
ας στο Πολεοδομικό Γραφείο. 

Οργανώσεις, σύλλογοι, σωμα-
τεία κ.λπ. που πραγματοποι-
ούν χορούς, συγκεντρώσεις
και δεξιώσεις: Γνωστοποίηση
στην αρμόδια ΔΟΥ του σκοπού
της εκδήλωσης, των συμμετε-
χόντων, της επιβάρυνσης κατ΄
άτομο κ.λπ., καθώς και φωτοτυ-
πίας του τιμολογίου του κέντρου
διασκέδασης ή του ξενοδοχείου.
Εντός 5 ημερών από την πραγ-
ματοποίηση της εκδήλωσης.
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Οι εργολήπτες τεχνικών έργων θα πρέπει να υποβάλουν 
δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 3% του Ιουνίου μέχρι 

28 Αυγούστου και ο φόρος να αποδοθεί μέχρι 29 Αυγούστου.”

* Η παρούσα ενημέρωση συντάσσε-
ται με την επιμέλεια και ευθύνη της κυ-
ρίας Κωνσταντίνας Γαλλή, δικηγό-
ρου, και της κυρίας Νάσιας Κασίδου,
φορολογικού συμβούλου, με την ιδιό-
τητα των στελεχών της ERNST &
YOUNG. Τη γενική επίβλεψη έχει ο κ.
Στέφανος Μήτσιος, partner, επικε-
φαλής Φορολογικού Τμήματος και
ορκωτός ελεγκτής. Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ» ουδεμία ευθύνη φέρει για τις
πληροφορίες και το σύνολο του πε-
ριεχομένου που παρέχει η ERNST &
YOUNG. Το περιεχόμενο δημοσιεύε-
ται «ως έχει», χωρίς οιαδήποτε αλ-
λοίωση / σύντμηση / τροποποίηση ή
άλλη παρέμβαση εκ μέρους της «ΝΑΥ-
ΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ».
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