
Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2017  
 

Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Μαρτίου  
2017 προς ενηµέρωση των συναδέλφων. 

Επισηµάνσεις: 

1) Το συγκεκριµένο µήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ' 
αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή αφορούν σε νέες υποχρεώσεις: 

1.Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε. - Παράταση έως την 
15η Μαρτίου 
 
2.Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - 
Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου.  -Παράταση έως 17 Μαρτίου  
 
3.∆ηλώσεις φόρου πλοίων Α κατηγορίας νόµου 27/1975 - Παράταση έως 20 Μαρτίου 
 
4. Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προµηθευτών περιόδου 2016 
- Παράταση έως 31 Μαρτίου 
  

Υπενθυµίζουµε ότι: 

α) Οι συναλλαγές των περιπτώσεων α,β,γ του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1122/7.1.2014 
υποβάλλονται µέχρι το τέλος Μαρτίου µετά και την παράταση που δόθηκε  για όλο το 
2016, ενώ για την περίπτωση δ' (εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων 
(εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται µετά την παρέλευση του πρώτου µήνα του 
επόµενου ηµερολογιακού έτους, µε βάση σχετικές διατάξεις)  υποβάλλονται το αργότερο 
µέχρι το τέλος Απριλίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους, που αφορούν. 
β) Για τα ηµερολογιακά έτη 2016 και επόµενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα 
υποβληθέντα στοιχεία προµηθευτών µπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση 
µέχρι το τέλος Απριλίου του εποµένου έτους από το ηµερολογιακό έτος που αφορούν. 

Τέλος σχετικά µε τις βεβαιώσεις αποδοχών, υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε 
την ΠΟΛ.1025/2017 οι βεβαιώσεις µερισµάτων σε φυσικά πρόσωπα από νοµικά 
πρόσωπα και νοµικές οντότητες µε απλογραφικά βιβλία, υποβάλλονται έως την  30η 
Ιουνίου 2017. ΟΛΕΣ οι άλλες βεβαιώσεις υποβάλλονται έως την 31η Μαρτίου 2017 



 

 
  

Υποχρεώσεις Μαρτίου 2017 

10 Μαρ 2017 1. 10 Μαρ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρµόδια 
Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική 
απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου 

2. 10 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δηµοτικό 
ή κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας 

3. 10 Μαρ 2017  Αίτηση για µεταβολή φορολογικής κατοικίας 
φορολογικού έτους 2016 

15 Μαρ 2017 Υπ. δήλωση λογιστή 

1. 15 Μαρ 2017 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - 
φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε. 

17 Μαρ 2017 ΑΠ∆ - ΙΚΑ 

1. 17 Μαρ 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ για 
Εργοδότες ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ (παράταση) 

2. 17 Μαρ 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του 
αριθµού µητρώου. (παράταση) 

20 Μαρ 2017 Φόροι πλοίων 

1. 20 Μαρ 2017 Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας 
νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σηµαίαν 

2. 20 Μαρ 2017 ∆ήλωση φόρου πλοίων µε ξένη σηµαία, τα οποία 
έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι 
οποίες είναι εγκαταστηµένες στην Ελλάδα 

3. 20 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 του φόρου 
πλοίων µε ξένη σηµαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του 
Ν.27/1975) 

  

1. 20 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου 
τηλεοπτικών διαφηµίσεων προηγούµενου µηνός 

27 Μαρ 2017 1. 27 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου 
πολυτελείας. 

2. 27 Μαρ 2017 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και 
λήψης υπηρεσιών µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για 
συναλλαγές που αφορούν τον προηγούµενο µήνα, ανεξαρτήτως 
Α.Φ.Μ 

28 Μαρ 2017 1. 28 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούµενων 
φόρων από Μερίσµατα - Τόκους - ∆ικαιώµατα (Περιόδου 



Ιανουαρίου) 

31 Μαρ 2017 Συγκεντρωτικές (ΜΥΦ 2016) 

1. 31 Μαρ 2017 Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων 
πελατών - προµηθευτών περιόδου 2016 

∆ιαβίβαση στοιχείων σε ΓΓΠΣ (ΠΟΛ.1077/2012 και 
ΠΟΛ.1033/2014.) 

1. 31 Μαρ 2017 ∆ιαβίβαση στοιχείων από από ιδιωτικά θεραπευτήρια 
προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016 

2. 31 Μαρ 2017 ∆ιαβίβαση στοιχείων από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προς 
την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016 

3. 31 Μαρ 2017 ∆ιαβίβαση στοιχείων από εταιρίες σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016 

4. 31 Μαρ 2017 ∆ιαβίβαση στοιχείων από εταιρείες παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016 

5. 31 Μαρ 2017 ∆ιαβίβαση στοιχείων από από εταιρείες ύδρευσης 
προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016 

ΦΠΑ 

31 Μαρ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - 
Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία µηνός 
Φεβρουαρίου 

  

Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 31 Μαρ 2017 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου 
φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αµοιβών καθώς και 
της παρακράτησης φόρου επί των µερισµάτων που καταβάλλονται 
από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρµογή των 
διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της 
παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167 Α') 
(Περιόδου Ιανουαρίου) 

2. 31 Μαρ 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήµατα εργοληπτών 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, 
δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του 
(Περιόδου Ιανουαρίου) 

3. 31 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου 
φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Περιόδου Ιανουαρίου) 

4. 31 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου 
φόρου από µισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζηµίωση 
απόλυσης, ασφάλισµα, περιόδου : Ιανουαρίου 

5. 31 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου 
φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προµήθεια 
κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου 



Ιανουαρίου) 

Intrastat 

1.  31 Μαρ 2017 Τελευταία ηµέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE 

   

Μισθωτήρια στο taxis 

1. 31 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων 
µίσθωσης ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου 

   

Λοιποί φόροι 

1. 31 Μαρ 2017 Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος 
Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου 
τριµήνου (Οκτωβρίου, Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου) 

2. 31 Μαρ 2017 Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας 
3. 31 Μαρ 2017 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος 

έκδοσης λογαριασµού - Ιανουάριος) 
4. 31 Μαρ 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδροµητικής τηλεόρασης 

(Αφορά το µήνα Ιανουάριο) 

  

ΑΠ∆ - ΙΚΑ 

1. 31 Μαρ 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ για 
Εργοδότες ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ µηνός 
ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ 

2. 31 Μαρ 2017 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή 
ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου. 

 
Βεβαιώσεις αποδοχών 

1. 31 Μαρ 2017 Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, 
αµοιβών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, τόκων, δικαιωµάτων 
και µερισµάτων που κατεβλήθησαν από νοµικά πρόσωπα και 
νοµικές οντότητες µε διπλογραφικά βιβλία 

    
 


