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Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2020 

 
3 Φεβρουάριος 2020  
 

Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη.  

  

Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός 
Φεβρουαρίου 2020 προς ενηµέρωσή σας. 

Επισηµάνσεις: 

Κατά τον µήνα Φεβρουάριο 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, 
υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουµε προσοχή:  

i) έως τις 14.2.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟ∆ΟΜΩ» 
συγκεντρωτικά και απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε., σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης για το 
χρονικό διάστηµα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020, 

ii) έως τις 28.2.2020 πραγµατοποιείται η προσκόµιση των προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών από τις φορολογικές αποθήκες που χρησιµοποιούν δεξαµενές για την 
αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν 
έγκριση χρήσης, 

iii) έως τις 28.2.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη 
δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
συζύγων, 

iv) έως τις 28.2.2020 πραγµατοποιείται η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή 
ακινήτου βραχυχρόνιας µίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας 
∆ιαµονής» για το προηγούµενο έτος και η υποβολή τυχόν τροποποιητικών δηλώσεων 
βραχυχρόνιας διαµονής, 

v)  έως τις 28.2.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης πλοίων που 
διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για την εφαρµογή των 
απαλλαγών των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 του Κ.Φ.Π.Α., 

vi)  έως τις 28.2.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή δήλωσης αποθεµάτων µετάταξης 
για επιχειρήσεις που µετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς 
Φ.Π.Α. στο απαλλασσόµενο και αντίστροφα, 

vii)  έως τις 29.2.2020 πραγµατοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 
(γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) µετά την παράταση που δόθηκε µε 
την Υ.Α. 2541/∆1.853/2020 (ΦΕΚ Β' 88/27.1.2020) και 

viii)  έως τις 29.2.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟ∆ΟΜΩ 
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» για την απασχόληση προσωπικού στην εκτέλεση οικοδοµικών και 
τεχνικών έργων, για το διάστηµα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020. 
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Για τις υποχρεώσεις που η προθεσµία τους λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου και 
παρατείνονται µέχρι τις 3 Μαρτίου 2020 λόγω των αργιών (Σαββατοκύριακο 
και Καθαρά ∆ευτέρα), µπορείτε να συµβουλευτείτε το ηµερολόγιο του κόµβου, 
επιλέγοντας το µήνα Μάρτιο εδώ. 

Ενδεικτικά, παραθέτουµε τις παρακάτω υποχρεώσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
µέχρι τις 3 Μαρτίου 2020: 

i)  υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης µε τα στοιχεία των εγγεγραµµένων 
στις 31.12 του προηγούµενου έτους πλοιοκτητών ρυµουλκών, για το διαχωρισµό σε 
υπαγόµενα και µη στο τέλος ρυµουλκών, 

ii) υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε., 

iii) διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.∆.Ε. ορισµένων υπόχρεων, όπως προβλέπονται από 
τις ΠΟΛ.1077/26.3.2012, ΠΟΛ.1033/28.1.2014 και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν µε 
την ΠΟΛ.1122/16.6.2015 και  

iv) υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του οφειλόµενου φόρου και της εισφοράς 
πλοίων πρώτης κατηγορίας. 

  

Υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2020  
10 Φεβρουαρίου 
2020 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 10 Φεβρ. 2020 Απόδοση υπέρ ∆ήµων ή Κοινοτήτων 
δικαιώµατος υδροληψίας µηνός Ιανουαρίου 

Φ.Π.Α. 

1. 10 Φεβρ. 2020 Υποβολή δήλωσης στην αρµόδια 
Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγµατοποιεί 
ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου  

14 Φεβρουαρίου 
2020 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 14 Φεβρ. 2020 Υποβολή εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟ∆ΟΜΩ» 
συγκεντρωτικά και απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε., σε 
περίπτωση χειρόγραφης τήρησης για το χρονικό διάστηµα 
από 1.12.2019 έως και 28.1.2020 

Φ.Π.Α. 

1. 14 Φεβρ. 2020 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης 
Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου µηνός Ιανουαρίου 

17 Φεβρουαρίου 
2020 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 17 Φεβρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών µηνός Ιανουαρίου 

2. 17 Φεβρ. 2020 Υποβολή και πληρωµή χρηµατικού ποσού 
35% επί του µικτού κέρδους εταιρειών παροχής 
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υπηρεσιών στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων µέσω 
διαδικτύου, που είναι νόµιµα εγκατεστηµένες σε κράτη 
µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. µηνός Ιανουαρίου 

20 Φεβρουαρίου 
2020 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 20 Φεβρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και καταβολή 
χαρτοσήµου διαφόρων περιπτώσεων τριµήνου Οκτωβρίου, 
Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου 

2. 20 Φεβρ. 2020 Υποβολή ∆ηλώσεων Βραχυχρόνιας 
∆ιαµονής, για αναχωρήσεις µισθωτών ακινήτων που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα 

3. 20 Φεβρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού 
φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων µηνός Ιανουαρίου 

∆ιαβίβαση στοιχείων 

1. 20 Φεβρ. 2020 ∆ιαβίβαση στην Α.Α.∆.Ε., στοιχείων 
προηγούµενου µηνός από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα, ιδρύµατα πληρωµών και τα Ελληνικά 
Ταχυδροµεία 

2. 20 Φεβρ. 2020 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πληρωµών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί 
µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για το µήνα Ιανουάριο 

26 Φεβρουαρίου 
2020 

Φ.Π.Α. 

1. 26 Φεβρ. 2020 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, 
καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές 
που αφορούν τον προηγούµενο µήνα 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 26 Φεβρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του 
ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούµενο 
ηµερολογιακό µήνα 

28 Φεβρουαρίου 
2020 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 28 Φεβρ. 2020 Προσκόµιση των προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες που 
χρησιµοποιούν δεξαµενές για την αποθήκευση ή 
τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και 
δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης 

2. 28 Φεβρ. 2020 Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη 
δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος συζύγων 

3. 28 Φεβρ. 2020 Οριστικοποίηση από τον διαχειριστή 
ακινήτου βραχυχρόνιας µίσθωσης, της εικόνας του 
«Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» για το 
προηγούµενο έτος και υποβολή τροποποιητικών 
δηλώσεων βραχυχρόνιας διαµονής 

4. 28 Φεβρ. 2020 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της 
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εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από 
πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που 
λήφθηκαν µέσα στον προηγούµενο µήνα  

5. 28 Φεβρ. 2020 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 

6. 28 Φεβρ. 2020 Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων 
κατόχων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή 
δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., µηνιαίες και 
τριµηνιαίες υποχρεώσεις) 

∆ήλωση intrastat 

1. 28 Φεβρ. 2020 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat 
µηνός Ιανουαρίου 

Φ.Π.Α. 

1. 28 Φεβρ. 2020 Υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης πλοίων 
που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή 
θάλασσα, για την εφαρµογή των απαλλαγών των περ. α΄, 
γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 του Κ.Φ.Π.Α.  

2. 28 Φεβρ. 2020 Υποβολή δήλωσης αποθεµάτων µετάταξης 
για επιχειρήσεις που µετατάσσονται κατά την 1η του έτους 
από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόµενο και 
αντίστροφα 

3. 28 Φεβρ. 2020 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 
(χρεωστικής - µηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις µε 
διπλογραφικά βιβλία, µηνός Ιανουαρίου 

29 Φεβρουαρίου 
2020 

Λοιπές υποχρεώσεις 

1. 29 Φεβρ. 2020 Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 
(γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) 

2. 29 Φεβρ. 2020 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 

3. 29 Φεβρ. 2020 Υποβολή εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟ∆ΟΜΩ 
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» για την απασχόληση προσωπικού στην 
εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών έργων, για το 
διάστηµα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 
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Σηµείωση: Το ηµερολόγιο προθεσµιών του κόµβου και το µηνιαίο άρθρο «Σηµαντικές 
φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσµιών που 
τίθενται από την ισχύουσα νοµοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. 
Παρακαλούµε πολύ όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις 
και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες που αναγράφονται σ' αυτά και για τυχόν 
αλλαγές προθεσµιών που έχουν πραγµατοποιηθεί µεταγενέστερα της σύνταξής 
τους. 

 


