
 
Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουλίου 2016  
 

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

Επισηµάνσεις 

α) Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.∆. αρκετές από τις υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν στο τέλος του 
µήνα και αφορούν παρακρατούµενους φόρους και τα τέλη, µετατίθενται για την 1η Αυγούστου 
2016 (σ.σ. πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την 31η Ιουλίου. 

β) Η υποχρέωση βάσει της ΠΟΛ.1001/4.1.2016 για απόδοση του ειδικού τέλους παιγνίων πέντε 
(0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. καταργήθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 113 του ν.4387/2016 (85 Α'),  από τότε που άρχισε να ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν.4346/2015 (152 Α'), ήτοι από 1.1.2016. 

 
  

Υποχρεώσεις Ιουλίου 2016 

11 Ιουλ 2016  
  

1. 11 Ιουλ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρµόδια Τελωνειακή αρχή 
από πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου 
µεταφορικού µέσου 
  

2. 11 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δηµοτικό ή 
κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας 

15 Ιουλ 2016 ∆ήλωση εισοδήµατος 

• 15 Ιουλ 2016 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 
  

• 15 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης εισοδήµατος νοµικών προσώπων και 
νοµικών οντοτήτων 

20 Ιουλ 2016 1. 20 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών 
διαφηµίσεων προηγούµενου µηνός 
  

2. 20 Ιουλ 2016 Υποβολή συµφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το 
προηγούµενο τρίµηνο 
  

3. 20 Ιουλ 2016 Καταβολή αγγελιoσήµου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και Ε∆ΟΕΑΠ 
  

4. 20 Ιουλ 2016 ∆ήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου για την παροχή των 
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

26 Ιουλ 2016 1. 26 Ιουλ 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 
  

2. 26 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου 
πολυτελείας. 



28 Ιουλ 2016 Παρακρατούµενοι φόροι 

1. 28 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούµενων φόρων από 
Μερίσµατα - Τόκους - ∆ικαιώµατα (Περιόδου Μαΐου) 

29 Ιουλ 2016 ΦΠΑ  
  

1. 29 Ιουλ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - 
Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία µηνός 
Ιουνίου 
  

2. 29 Ιουλ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - 
Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις µε απλογραφικά βιβλία 
ηµερολογιακού τριµήνου Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 

Ιντραστάτ 

1. 29 Ιουλ 2016 Τελευταία ηµέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE 

  

    

 
  

Υποχρεώσεις Ιουλίου που µεταφέρονται λόγω αργίας την 1η Αυγούστου 
2016 

1 Αυγ 2016 ΑΠ∆ - ΙΚΑ 
  

1. 1 Αυγ 2016 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ ΙΟΥΝΙΟΥ - Εργοδότες 
Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθµού µητρώου. 
  

2. 1 Αυγ 2016 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ΑΠ∆ για Εργοδότες 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούµενου µηνός ηλεκτρονικά ή σε 
Υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ 

Παρακρατούµενοι φόροι 

 

1. 1 Αυγ 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 Μαΐου) 
  

2. 1 Αυγ 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 Μαΐου) 
  

3. 1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα (Περιόδου Μαΐου) 
  

4. 1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου από 
µισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζηµίωση απόλυσης, ασφάλισµα, 
περιόδου: Μαίου 



  
5. 1 Αυγ 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 Μαΐου) 
  

Λοιποί φόροι 

  

1. 1 Αυγ 2016 Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας 
  

2. 1 Αυγ 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της εισφοράς επί των 
χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του 
εξωτερικού, που λήφθηκαν µέσα στον προηγούµενο µήνα 

Μισθωτήρια στο taxis 

 
 1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας µέσω διαδικτύου 

Φορολογικό πιστοποιητικό 

1. 1 Αυγ 2016 Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για 
το 2015 

  

    

 
  

     

 
http://taxheaven.gr  


