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Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου 2018
Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλή και δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και
δύναµη.
Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός
Ιανουαρίου 2018 προς ενηµέρωσή σας.
Επισηµάνσεις:
•

Στις 2 Ιανουαρίου 2018, περιγράφονται οι προθεσµίες για τις υποχρεώσεις
που έληγαν τέλος ∆εκεµβρίου και µεταφέρθηκαν στην επόµενη εργάσιµη
ηµέρα λόγω των αργιών.

•

Το συγκεκριµένο µήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, πρέπει να
δοθεί προσοχή και στις παρακάτω:
α) Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του
φόρου µέχρι την τελευταία ηµέρα του µήνα που ακολουθεί κάθε
ηµερολογιακό εξάµηνο του έτους, για τους εκµεταλλευτές σκαφών
παράκτιας αλιείας, µήκους µέχρι δώδεκα (12) µέτρων µεταξύ καθέτων,
τους σπογγαλιείς, τους εκµεταλλευτές σκαφών στη λίµνη των Ιωαννίνων
και τους εκµεταλλευτές ιππήλατων οχηµάτων,
β) Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων
ετήσιας κανονικής άδειας) και
γ) Υποβολή συµφωνητικών στο Taxisnet που υπογράφηκαν το
προηγούµενο τρίµηνο.

Υποχρεώσεις ∆εκεµβρίου 2017 οι οποίες µεταφέρονται στις αρχές
Ιανουαρίου 2018 λόγω των αργιών
2 Ιαν. 2018

Παρακρατούµενοι φόροι
1. 2 Ιαν. 2018 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 Οκτωβρίου)
2. 2 Ιαν. 2018 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 Οκτωβρίου)
3. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση
παρακρατούµενου φόρου από επιχειρηµατική
δραστηριότητα (Περιόδου Οκτωβρίου)
4. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση
παρακρατούµενου φόρου από µισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.),
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συντάξεις, αποζηµίωση απόλυσης, ασφάλισµα (Περιόδου
Οκτωβρίου)
5. 2 Ιαν. 2018 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 Οκτωβρίου)
Λοιπές υποχρεώσεις
1. 2 Ιαν. 2018 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας
(Περίοδος έκδοσης λογαριασµού - Οκτώβριος)
2. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους
συνδροµητικής τηλεόρασης (Αφορά στο µήνα Οκτώβριο)
3. 2 Ιαν. 2018 Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας
4. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων
µίσθωσης ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου
ΑΠ∆ ΕΦΚΑ
1. 2 Ιαν. 2018 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή
ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου.
2. 2 Ιαν. 2018 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Α.Π.∆. για
εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων µηνός
Νοεµβρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστηµα ΙΚΑ
ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
Υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2018
10 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 10 Ιαν. 2018 Απόδοση υπέρ ∆ήµων ή Κοινοτήτων
δικαιώµατος υδροληψίας µηνός ∆εκεµβρίου
Φ.Π.Α.
1. 10 Ιαν. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρµόδια
Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί
ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου

15 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου
χρηµατιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούµενο
µήνα
2. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου
εισοδήµατος αµοιβαίων κεφαλαίων προηγούµενου
εξαµήνου
3. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου
εισοδήµατος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
προηγούµενου εξαµήνου
4. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου
εισοδήµατος αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων
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προηγούµενου εξαµήνου
Φ.Π.Α.
1. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου µηνός ∆εκεµβρίου
16 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 16 Ιαν. 2018 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 ∆εκεµβρίου

22 Ιαν. 2018

Συµφωνητικά στο Taxisnet
1. 22 Ιαν. 2018 Υποβολή συµφωνητικών στο Taxisnet που
υπογράφηκαν το προηγούµενο τρίµηνο
Λοιπές υποχρεώσεις
1. 22 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού
φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων µηνός ∆εκεµβρίου
Φ.Π.Α.
1. 22 Ιαν. 2018 ∆ήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου
προηγούµενου τριµήνου για την παροχή των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστηµένους εντός της
Ευρ. Ένωσης µη υποκείµενους στο φόρο (άρθρα 47α,
47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)

26 Ιαν. 2018

Φ.Π.Α.
1. 26 Ιαν. 2018 ∆ήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου
προηγούµενου τριµήνου για την παροχή των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστηµένους εντός της
Ευρ. Ένωσης µη υποκείµενους στο φόρο (άρθρα 47α,
47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)
2. 26 Ιαν. 2018 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

29 Ιαν. 2018

Παρακρατούµενοι φόροι
1. 29 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης
παρακρατούµενων φόρων από µερίσµατα, τόκους και
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δικαιώµατα (Περιόδου Νοεµβρίου)
Φ.Π.Α.
1. 29 Ιαν. 2018 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 Νοεµβρίου
31 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις
1. 31 Ιαν. 2018 Συγκεντρωτική δήλωση στη ∆.Ο.Υ. Πλοίων
για τον υπολογισµό του φόρου πλοίων µε ξένη σηµαία
(παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)
2. 31 Ιαν. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της
εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από
πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που
λήφθηκαν µέσα στον προηγούµενο µήνα
3. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου
4. 31 Ιαν. 2018 Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας
5. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους
συνδροµητικής τηλεόρασης (Αφορά στο µήνα Νοέµβριο
του προηγούµενου έτους)
6. 31 Ιαν. 2018 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας
(Περίοδος έκδοσης λογαριασµού - Νοέµβριος
προηγούµενου έτους)
7. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων µε
στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων για το προηγούµενο τρίµηνο
Φ.Π.Α.
1. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε
απλογραφικά βιβλία ηµερολογιακού τριµήνου ΟκτωβρίουΝοεµβρίου-∆εκεµβρίου προηγούµενου έτους
2. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε
διπλογραφικά βιβλία µηνός ∆εκεµβρίου προηγούµενου
έτους
3. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου µέχρι την τελευταία
ηµέρα του µήνα που ακολουθεί κάθε ηµερολογιακό
εξάµηνο του έτους, για τους εκµεταλλευτές σκαφών
παράκτιας αλιείας, µήκους µέχρι δώδεκα (12) µέτρων
µεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκµεταλλευτές
σκαφών στη λίµνη των Ιωαννίνων και τους εκµεταλλευτές
ιππήλατων οχηµάτων
Intrastat
1. 31 Ιαν. 2018 Τελευταία ηµέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ
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LINE
ΑΠ∆ ΕΦΚΑ
1. 31 Ιαν. 2018 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Α.Π.∆.
για εργοδότες οικοδοµικών και τεχνικών έργων µηνός
∆εκεµβρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστηµα ΙΚΑ
ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
2. 31 Ιαν. 2018 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή
ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου.
Παρακρατούµενοι φόροι
1. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση
παρακρατούµενου φόρου από µισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.),
συντάξεις, αποζηµίωση απόλυσης, ασφάλισµα (Περιόδου
Νοεµβρίου)
2. 31 Ιαν. 2018 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 Νοεµβρίου)
3. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση
παρακρατούµενου φόρου από επιχειρηµατική
δραστηριότητα (Περιόδου Νοεµβρίου)
4. 31 Ιαν. 2018 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 Νοεµβρίου)
5. 31 Ιαν. 2018 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 Νοεµβρίου)
Γνωστοποίηση αδειών στην ΕΡΓΑΝΗ
1. 31 Ιαν. 2018 Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11
(γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)
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Αργίες δηµοσίου για το 2018

Τα Άγια Θεοφάνια
Σάββατο
6 Ιανουαρίου 2018
Καθαρά ∆ευτέρα
∆ευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
Ευαγγελισµός της Θεοτόκου
Κυριακή
25 Μαρτίου 2018
Μεγάλη Παρασκευή
Παρασκευή
6 Απριλίου 2018
Μεγάλο Σάββατο
Σαββάτο
7 Απριλίου 2018
Πάσχα
Κυριακή
8 Απριλίου 2018
∆εύτερη µέρα του Πάσχα
∆ευτέρα
9 Απριλίου 2018
Πρωτοµαγιά
Τρίτη
1 Μαΐου 2018
Αγίου Πνεύµατος
∆ευτέρα
28 Μαΐου 2018
Κοίµηση της Θεοτόκου
Τετάρτη
15 Αυγούστου 2018
28η Οκτωβρίου
Κυριακή
28 Οκτωβρίου 2018
Χριστούγεννα
Τρίτη
25 ∆εκεµβρίου 2018
Σύναξη της Θεοτόκου
Τετάρτη
26 ∆εκεµβρίου 2018
Πρωτοχρονιά επόµενου έτους
Τρίτη
1 Ιανουαρίου 2019

