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Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαΐου 2019

Χριστός Ανέστη.
Ευχόµαστε σε όλες και όλους χρόνια πολλά και καλό µήνα, µε υγεία και
δύναµη.
Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός
Μαΐου 2019 προς ενηµέρωσή σας.
Επισηµάνσεις:
Κατά τον µήνα Μάιο 2019, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι
παρακάτω στις οποίες πρέπει να δώσουµε προσοχή:
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α) έως τις 3.5.2019 πραγµατοποιείται η υποβολή των Α.Π.∆. µηνός Μαρτίου από
τους εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστηµα
ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε. και ηλεκτρονικά από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων
ανεξαρτήτως αριθµού µητρώου (µετά την παράταση που ανακοινώθηκε µε το από
23.4.2019 δελτίου τύπου του υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης),
β) έως τις 6.5.2019 πραγµατοποιούνται οι υποβολές των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
ενδοκοινοτικών συναλλαγών και των δηλώσεων Φ.Π.Α. των οποίων η καταληκτική
προθεσµία υποβολής τους έληγε στις 26.4.2019 και 30.4.2019 αντίστοιχα.
Υπενθυµίζουµε πως παρατάθηκαν µέχρι και τις 31.5.2019 οι προθεσµίες καταβολής
του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις Φ.Π.Α. καθώς και των
δύο δόσεων στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόµενου ποσού σε δόσεις
(µετά την παράταση που ανακοινώθηκε µε το από 24.4.2019 δελτίο τύπου της
Α.Α.∆.Ε.),
γ) έως τις 6.5.2019 πραγµατοποιούνται οι υποβολές των δηλώσεων τελών κινητής καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδροµητικής τηλεόρασης και
φόρου διαµονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήµου, φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίων και η καταβολή φόρων που προκύπτει από αυτές, καθώς
και οι υποβολές δηλώσεων και καταβολές παρακρατούµενων φόρων εισοδήµατος
των φυσικών προσώπων, των νοµικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων, που
έληγαν στις 30.4.2019. Υπενθυµίζουµε πως στην ίδια ηµεροµηνία πραγµατοποιούνται
οι καταβολές των βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, καθώς και οι
καταβολές των δόσεων ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών,
που έληξαν την ίδια ηµεροµηνία (µετά την παράταση που ανακοινώθηκε µε το από
24.4.2019 δελτίο τύπου του υπ. Οικονοµικών),
δ) έως τις 6.5.2019 πραγµατοποιείται η καταβολή της Ειδικής Εισφοράς ∆ιαδικτύου
(2% υπέρ Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.) και η υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς
∆ιαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.∆.) επί των αµοιβών των υπηρεσιών διαφήµισης ή προβολής ή
εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µέσω διαδικτύου, για την τιµολογηµένη δαπάνη
µηνός Μαρτίου (µετά την παράταση που δόθηκε µε την από 25.4.2019
ανακοίνωση του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.),
ε) έως τις 15.5.2019 πραγµατοποιείται η υποβολή αίτησης για καταχώριση στοιχείων
στην εφαρµογή του e-Μητρώου Πλοίων (και καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου)
για, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σηµαία, επαγγελµατικά πλοία αναψυχής
ανεξαρτήτως σηµαίας και επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια ανεξαρτήτως
σηµαίας,
στ) έως τις 15.5.2019 πραγµατοποιείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη
διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων προµηθευτών (Μ.Υ.Φ.) φορολογικού έτους 2018,
ζ) έως τις 20.5.2019 πραγµατοποιείται η καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής
και Ηµερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελµατικά τουριστικά
ηµερόπλοια που βρίσκονταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα στις 9.5.2019,
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η) έως τις 20.5.2019 πραγµατοποιείται η υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού
φόρου επί ακινήτων ν.3091/2002,
θ) έως τις 20.5.2019 πραγµατοποιείται η υποβολή δήλωσης και η καταβολή
χαρτοσήµου διαφόρων περιπτώσεων τριµήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου,
ι) έως τις 29.5.2019 πραγµατοποιείται η υποβολή δήλωσης για την επιλογή
φορολόγησης από 1.1.2019 των παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κράτος µέλος του µη υποκείµενου στον φόρο λήπτη
και
κ) έως τις 31.5.2019 πραγµατοποιείται η καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και
Ηµερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελµατικά τουριστικά
ηµερόπλοια που θα πραγµατοποιήσουν παραµονή στα ελληνικά χωρικά ύδατα κατά
το µήνα Ιούνιο.

Υποχρεώσεις µηνός Μαΐου 2019
2 Μαΐου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 2 Μαΐου 2019 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών
Πληρωµών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για το φορολογικό έτος 2018

3 Μαΐου 2019

Α.Π.∆. Ε.Φ.Κ.Α.
1. 3 Μαΐου 2019 Υποβολή Α.Π.∆. µηνός Μαρτίου από τους
εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή
σε υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
2. 3 Μαΐου 2019 Υποβολή Α.Π.∆. µηνός Μαρτίου από τους
εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθµού
µητρώου
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6 Μαΐου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 6 Μαΐου 2019 Τέλος συνδροµητών κινητής και
καρτοκινητής τηλεφωνίας µηνός Φεβρουαρίου
2. 6 Μαΐου 2019 Απόδοση φόρου διαµονής (άρθ. 53
ν.4389/2016) µηνός Μαρτίου
3. 6 Μαΐου 2019 Υποβολή στην Α.Α.∆.Ε. δήλωσης απόδοσης
περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών µεταφοράς,
για το τρίµηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος
4. 6 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους
συνδροµητικής τηλεόρασης (Αφορά στο µήνα Φεβρουάριο)
5. 6 Μαΐου 2019 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας
(Περίοδος έκδοσης λογαριασµού - Φεβρουάριος)
6. 6 Μαΐου 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς ∆ιαδικτύου (2%
υπέρ Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης
Ειδικής Εισφοράς ∆ιαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.∆.) επί των αµοιβών
των υπηρεσιών διαφήµισης ή προβολής ή εν γένει
προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών
που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µέσω
διαδικτύου, για την τιµολογηµένη δαπάνη µηνός Μαρτίου
Φ.Π.Α.
1. 6 Μαΐου 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών,
καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές
που αφορούν στον µήνα Μάρτιο
2. 6 Μαΐου 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
(χρεωστικής - µηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις µε
απλογραφικά βιβλία ηµερολογιακού τριµήνου Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου, Μαρτίου
3. 6 Μαΐου 2019 ∆ιακανονισµός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του
άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούµενης
διαχειριστικής περιόδου
4. 6 Μαΐου 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
(χρεωστικής - µηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις µε
διπλογραφικά βιβλία, µηνός Μαρτίου
Παρακρατούµενοι φόροι
1. 6 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του
παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα,
τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 64
του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)
2. 6 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδηµα από µισθωτή
εργασία και συντάξεις (περιόδου Φεβρουαρίου)
3. 6 Μαΐου 2019 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 Φεβρουαρίου)
4. 6 Μαΐου 2019 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήµατα
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10 Μαΐου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 10 Μαΐου 2019 Απόδοση υπέρ ∆ήµων ή Κοινοτήτων
δικαιώµατος υδροληψίας µηνός Απριλίου
Φ.Π.Α.
1. 10 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης στην αρµόδια
Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί
ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου

15 Μαΐου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 15 Μαΐου 2019 Υποβολή αίτησης για καταχώριση στοιχείων
στην εφαρµογή του e-Μητρώου Πλοίων (και καταβολή του
αντίστοιχου παραβόλου) για, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό
ελληνική σηµαία, επαγγελµατικά πλοία αναψυχής
ανεξαρτήτως σηµαίας και επαγγελµατικά τουριστικά
ηµερόπλοια ανεξαρτήτως σηµαίας
2. 15 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου
χρηµατιστηριακών συναλλαγών µηνός Απριλίου
Φ.Π.Α.
1. 15 Μαΐου 2019 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου µηνός Απριλίου
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προµηθευτών
1. 15 Μαΐου 2019 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη
διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προµηθευτών (ΜΥΦ)

16 Μαΐου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 16 Μαΐου 2019 Υποβολή και πληρωµή χρηµατικού ποσού
35% επί του µικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών
στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, που
είναι νόµιµα εγκατεστηµένες σε κράτη µέλη της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. µηνός Απριλίου
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20 Μαΐου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 20 Μαΐου 2019 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και
Ηµερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και
επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια που βρίσκονταν στα
ελληνικά χωρικά ύδατα την 9η Μαΐου 2019
2. 20 Μαΐου 2019 Υποβολή ∆ηλώσεων Βραχυχρόνιας
∆ιαµονής, για αναχωρήσεις µισθωτών ακινήτων που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα
3. 20 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού
φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων µηνός Απριλίου
4. 20 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης και καταβολή
χαρτοσήµου διαφόρων περιπτώσεων τριµήνου Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου, Μαρτίου
5. 20 Μαΐου 2019 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών
Πληρωµών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για το µήνα Απρίλιο
∆ιαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.∆.Ε.
1. 20 Μαΐου 2019 ∆ιαβίβαση στην Α.Α.∆.Ε., στοιχείων
προηγούµενου µηνός από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα, ιδρύµατα πληρωµών και τα Ελληνικά
Ταχυδροµεία
Ειδικός φόρος επί ακινήτων
1. 20 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού
φόρου επί ακινήτων ν.3091/2002

27 Μαΐου 2019

Φ.Π.Α.
1. 27 Μαΐου 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών,
καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές
που αφορούν τον προηγούµενο µήνα
Λοιπές υποχρεώσεις
1. 27 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του
ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούµενο
ηµερολογιακό µήνα
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29 Μαΐου 2019

Φ.Π.Α.
1. 29 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης για την επιλογή
φορολόγησης από 1.1.2019 των παροχών
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στο κράτος µέλος του µη υποκείµενου στον
φόρο λήπτη
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31 Μαΐου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 31 Μαΐου 2019 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της
εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από
πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που
λήφθηκαν µέσα στον προηγούµενο µήνα
2. 31 Μαΐου 2019 Τέλος συνδροµητών κινητής και
καρτοκινητής τηλεφωνίας µηνός Μαρτίου
3. 31 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου
(περιόδου Απριλίου)
4. 31 Μαΐου 2019 Υποβολή εντύπου εφαρµογής άρθ. 63
ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση
φόρου στα καταβαλλόµενα ενδοοµιλικά µερίσµατα, καθώς
και στους τόκους και δικαιώµατα που καταβάλλονται
µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών, µηνός Μαρτίου
5. 31 Μαΐου 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους
συνδροµητικής τηλεόρασης (Αφορά στο µήνα Μάρτιο)
6. 31 Μαΐου 2019 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας
(Περίοδος έκδοσης λογαριασµού - Μάρτιος)
7. 31 Μαΐου 2019 Απόδοση φόρου διαµονής (άρθ. 53
ν.4389/2016) µηνός Απριλίου
8. 31 Μαΐου 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς ∆ιαδικτύου
(2% υπέρ Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής
Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς ∆ιαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.∆.) επί
των αµοιβών των υπηρεσιών διαφήµισης ή προβολής ή εν
γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης
υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο
µέσω διαδικτύου, για την τιµολογηµένη δαπάνη του
προηγούµενου µήνα
9. 31 Μαΐου 2019 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και
Ηµερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και
επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια που η παραµονή
τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγµατοποιηθεί κατά τον
επόµενο µήνα
Στατιστική δήλωση Intrastat
1. 31 Μαΐου 2019 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat
µηνός Απριλίου
Παρακρατούµενοι φόροι
1. 31 Μαΐου 2019 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 Μαρτίου)
2. 31 Μαΐου 2019 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

www.sate.gr

Αργίες δηµοσίου µηνός Μαΐου 2019
1 Μαΐου 2019 (Πρωτοµαγιά)

Σηµείωση: Το ηµερολόγιο προθεσµιών του κόµβου και το άρθρο «Σηµαντικές
φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις» µηνών, καταρτίζονται βάσει των προθεσµιών
που τίθενται από την ισχύουσα νοµοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου,
ανακοινώσεις φορέων κ.λπ. και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά.
Παρακαλούµε πολύ όπως ελέγχετε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες που
αναγράφονται σ' αυτά, για τυχόν εκ’ παραδροµής παρείσφρηση λαθών.
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