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Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Ιουνίου 2016  
 

Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Ιουνίου 2016 
προς ενηµέρωση των συναδέλφων. 

Επισηµάνσεις 

α) Υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονοµικών καταστάσεων των ΑΕ γίνεται έως την 10η 
Iουνίου 2016 εφόσον η σύγκληση της Γενικής συνέλευσης έχει αποφασιστεί να γίνει την 
30η Ιουνίου. (Σηµ.Αναµένεται παράταση ως προς την ηµεροµηνία σύγκλησης της 
Γενικής Συνέλευσης) 

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως, 
πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγµατοποιείται 20 τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση 
τροποποίησής τους µέσα σε 20 ηµέρες µετά από αυτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 
2190/1920. 

Πρσοχή!!! Πρόσκληση για την δηµοσίευση της πρόσκλησης για γενική συνέλευση (στις 
περιπτώσεις που απαιτείται δηµοσίευση) ισχύει:  

"1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξοµοιουµένων 
ταύταις, δέον να καλήται είκοσι τουλάχιστον ηµέρας, προ της οριζοµένης δια την συνεδρίασιν 
αυτής, υπολογιζοµένων και των εξαιρετέων ηµερών. Η ηµέρα της δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως 
της γενικής συνελεύσεως και η ηµέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται." 

Συνεπώς η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιευθεί στο ΓΕΜΗ την 9η Ιουνίου στην περίπτωση που η 
γενική Συνέλευση συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016 

Υπενθυµίζουµε ότι η ηµέρα ανάρτησης της πρόσκλησης και η ηµέρα γνωστοποίησης δεν 
συνυπολογίζεται.  

Β) Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.∆. η υποβολή δήλωσης και η καταβολή του φόρου για τις 
τηλεοπτικές διαφηµίσεις µετατίθεται για την 21η Ιουνίου (αντί της 20ης Ιουνίου) λόγω της 
ηµέρας του Αγ. Πνεύµατος, η οποία αποτελεί αργία για το δηµόσιο µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν.1157/1981, ΦEK 126/A, και τις αποφάσεις : ∆IO∆./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 
451/B και  ∆IA∆Π/Γ2/23321/2.2.2000 – ΦEK 89/B) 

 Υποχρεώσεις Ιουνίου 2016 

   

  

10 Ιουν 2016 1. 10 Ιουν 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρµόδια Τελωνειακή 
αρχή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση 
καινούργιου µεταφορικού µέσου  

2. 10 Ιουν 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δηµοτικό ή 
κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας 

3. 10 Ιουν 2016 Υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονοµικών καταστάσεων ΑΕ για 
την χρήση 2015 

15 Ιουν 2016 1. 15 Ιουν 2016 Ηµερολόγιο διαφηµίσεων. 

21 Ιουν 2016 1. 21 Ιουν 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου 
τηλεοπτικών διαφηµίσεων προηγούµενου µηνός 
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27 Ιουν 2016 1. 27 Ιουν 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούµενων φόρων από 
Μερίσµατα - Τόκους - ∆ικαιώµατα (Περιόδου Απριλίου) 

2. 27 Ιουν 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου 
πολυτελείας. 

3. 27 Ιουν 2016 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 

30 Ιουν 2016 ΑΠ∆ - ΙΚΑ 

1. 30 Ιουν 2016 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ ΜΑΙΟΥ - Εργοδότες 
Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου. 

2. 30 Ιουν 2016 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ για Εργοδότες 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούµενου µηνός ηλεκτρονικά ή σε 
Υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ 

ΦΠΑ  

1. 30 Ιουν 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - 
Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία µηνός 
Ιουνου 

Ιντραστάτ 

1. 30 Ιουν 2016 Τελευταία ηµέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE  

Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 30 Ιουν 2016 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 Απριλίου) 

2. 30 Ιουν 2016 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 
Απριλίου) 

3. 30 Ιουν 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου 
από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Περιόδου Απριλίου) 

4. 30 Ιουν 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου 
από µισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζηµίωση απόλυσης, 
ασφάλισµα, περιόδου : Απριλίου 2014. 

5. 30 Ιουν 2016 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 Απριλίου) 

 Λοιποί φόροι 

1. 30 Ιουν 2016 Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος 
Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριµήνου 
(Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου)  

2. 30 Ιουν 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της εισφοράς επί των 
χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του 
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εξωτερικού, που λήφθηκαν µέσα στον προηγούµενο µήνα  

 

3. 30 Ιουν 2016 Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας 

 

Μισθωτήρια στο taxis 

1.  30 Ιουν 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου 

Φόροι πλοίων  

1. 30 Ιουν 2016 Καταβολή οικειοθελούς παροχής από πλοιοκτήτες ή 
πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ελληνική σηµαία, καθώς και από 
αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη 
σηµαία (ν.4031/2014) 

∆ηλώσει  εισοδήµατος 

1. 30 Ιουν 2016 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 

2. 30 Ιουν 2016 ∆ήλωση εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών 
οντοτήτων 

  

  
 
 


