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1 Απρίλιος 2020
(Upd) Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Απριλίου 2020
Ευχόµαστε σε όλες και όλους καλό µήνα, µε υγεία και δύναµη.
Πασχαλινός µήνας ο Απρίλης, όµως δεν µοιάζει µε κανέναν προηγούµενο...
Εν µέσω πανδηµίας, µας βρίσκει να συνεχίζουµε την ανάβαση του δικού µας Γολγοθά.
Οι ιστορικές στιγµές που ζούµε πυροδοτούν καταιγιστικές εξελίξεις, προκαλώντας τη λήψη
πληθώρας µέτρων και αποφάσεων, φορτώνοντας και τον κλάδο µας µε απανωτές υποχρεώσεις.
Ένας κλάδος που µάχεται µε πολλούς και ισχυρούς αντιπάλους. Μάχεται µε ιούς, αλλά και
προθεσµίες...
Ας ευχηθούµε στο τέλος και της µάχης αυτής, να βρεθούµε όλοι υγιείς. Εµείς, οι αγαπηµένοι
µας, αλλά κι ολόκληρος ο κόσµος.
Γιατί σ' αυτόν τον κόσµο που όλο στενεύει, ο καθένας χρειάζεται όλους τους άλλους...
Παραθέτουµε για την ενηµέρωσή σας µερικές από τις σηµαντικότερες υποχρεώσεις του
Απριλίου.
Επισηµάνσεις:
Κατά τον µήνα Απρίλιο 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω
για τις οποίες πρέπει να δώσουµε προσοχή:
i. από 1.4.2020 έως και 10.4.2020 πραγµατοποιούνται οι υποβολές των υπεύθυνων δηλώσεων
στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει
ανασταλεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής, ανάλογα µε το
τελευταίο ψηφίο των Α.Φ.Μ. τους,
ii. έως τις 6.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή της δήλωσης ποσοτήτων σε κιλά για τα νωπά
και κατεψυγµένα προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεµάχια για τα αυγά, επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας, διακίνησης,
διανοµής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγµένων) και
αυγών στην ελληνική επικράτεια. Προσοχή: τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να επικαιροποιούνται
µε δηλώσεις που θα υποβάλλονται εντός προθεσµίας 3 ηµερών από την αρχική και κάθε
επόµενη δήλωση και µέχρι 14.5.2020,
iii. έως τις 10.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδοµένων των εντύπων
Ε4-Συµπληρωµατικός ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟ∆ΟΜΩ αναγγελία, για το διάστηµα από
11.3.2020 έως και 31.3.2020, βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020,
iv. έως τις 10.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από
επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθµό µητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ των
οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑ∆, µε εντολή δηµόσιας
αρχής, για τη λήψη αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόµενούς τους,
v. έως τις 10.4.2020 πραγµατοποιείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η υποβολή στοιχείων
επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, για τη λήψη ενίσχυσης µε τη µορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
vi. έως τις 10.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή των αρχικών δηλώσεων απόδοσης
παρακρατούµενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
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4172/2013 στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν τα πληρώµατα εµπορικών
πλοίων στον µήνα Ιανουάριο του 2020 (είχαν καταληκτική ηµεροµηνία στις 31.3.2020), βάσει
της Υ.Α. Α.1069/2020 (ΦΕΚ Β' 1176/6-4-2020),
vii. έως τις 15.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε., σύµφωνα µε την από 30.3.2020 νέα ανακοίνωση παράτασης,
viii. έως τις 15.4.2020 (και οπωσδήποτε µετά το πέρας της 10ης.4.2020) πραγµατοποιείται η
υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του Εντύπου 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων
Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόµενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού
σκοπού από τους εργαζοµένους,
ix. έως τις 16.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους
εγγεγραµµένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.
(Πληρωµές M.O.S.S.), για το τρίµηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020,
x. έως 16.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή αυτοπρόσωπης αίτησης συµµετοχής στο ειδικό
πρόγραµµα τηλεκατάρτισης επιστηµόνων ελευθέρων επαγγελµατιών (δικηγόροι ελεύθ.
επαγγελµατίες ή µε έµµισθη εντολή ή ασκούµενοι, συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές,
µηχανικοί, οικονοµολόγοι, λογιστές, ιατροί, ερευνητές),
xi. έως τις 20.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από
επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθµό µητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και
πλήττονται σηµαντικά βάσει ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, για τη λήψη αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από τους
εργαζόµενούς τους,
xii. έως 20.4.2020 και ώρα 15:00 πραγµατοποιείται η υποβολή σε εξουσιοδοτηµένο πάροχο
κατάρτισης, αίτησης συµµετοχής στο ειδικό πρόγραµµα τηλεκατάρτισης επιστηµόνων
ελευθέρων επαγγελµατιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελµατίες ή µε έµµισθη εντολή ή
ασκούµενοι, συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές, µηχανικοί, οικονοµολόγοι, λογιστές,
ιατροί, ερευνητές),
xiii. έως τις 30.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή αίτησης προς τους δικαιούχους δήµους, για
ρύθµιση οφειλών τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων, του β' εδαφ. της παρ. 1 του άρθ. 1
του ν. 339/1976, βάσει της παρ. 1 του άρθ. 51 του ν.4647/2019,
xiv. έως τις 30.4.2020 πραγµατοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για
τη λήψη αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που έχουν αριθµό µητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σηµαντικά βάσει ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018,
xv. έως τις 30.4.2020 πραγµατοποιείται η πληρωµή της 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του
ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόµενου και µετατρεπόµενου σε € συναλλάγµατος και
συνολικού εισαγόµενου ποσού σε € για το προηγούµενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του
ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013),
xvi. έως τις 30.4.2020 πραγµατοποιείται η ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου
Φορολογικού Πιστοποιητικού ελεγχόµενης επιχείρησης µε λήξη διαχειριστικής περιόδου 30
Ιουνίου 2019,
xvii. έως τις 30.4.2020 πραγµατοποιείται ο διακανονισµός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ.
33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) για τη διαχειριστική περίοδο 2019 και
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xviii. έως τις 30.4.2020 πραγµατοποιείται η καταβολή του 1/2 της εισφοράς έτους 2019, από
τις επιχειρήσεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975.
Υποχρεώσεις µηνός Απριλίου 2020
1 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
1 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 1 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
2 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
2 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 2 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
3 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
3 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 3 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
4 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
4 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 4 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
5 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
5 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 5 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
6 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
6 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 6 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
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6 Απρ. 2020 ∆ήλωσης ποσοτήτων σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγµένα προϊόντα κρέατος
αιγοπροβάτων και σε τεµάχια για τα αυγά, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα
εισαγωγής, εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας, διακίνησης, διανοµής και αποθήκευσης προϊόντων
κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγµένων) και αυγών στην ελληνική επικράτεια
7 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
7 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 7 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
8 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
8 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 8 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
9 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
9 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 9 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
10 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
10 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε Α.Φ.Μ. που λήγει σε 0 και µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντολή δηµόσιας αρχής
10 Απρ. 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδοµένων εντύπων Ε4-Συµπληρωµατικός
ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟ∆ΟΜΩ αναγγελία, για το διάστηµα από 11.3.2020 έως και
30.3.2020, βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020
10 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες
που έχουν αριθµό µητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑ∆, µε εντολή δηµόσιας αρχής, για τη λήψη
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόµενούς τους
10 Απρ. 2020 Απόδοση υπέρ ∆ήµων ή Κοινοτήτων δικαιώµατος υδροληψίας µηνός Μαρτίου
10 Απρ. 2020 Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων επιχειρήσεων που
επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη
λήψη ενίσχυσης µε τη µορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής
Φ.Π.Α.
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10 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης στην αρµόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που
πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου
Παρακρατούµενοι φόροι
10 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούµενου φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία που
αποκτούν τα πληρώµατα εµπορικών πλοίων για τον µήνα Ιανουάριο του 2020
15 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
15 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.
15 Απρ. 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο
Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόµενης Κανονικής Άδειας
του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη
χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζοµένους
15 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηµατιστηριακών συναλλαγών
µηνός Μαρτίου
Φ.Π.Α.
15 Απρ. 2020 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου µηνός Μαρτίου
16 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
16 Απρ. 2020 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 Μαρτίου
16 Απρ. 2020 Υποβολή αυτοπρόσωπης αίτησης συµµετοχής στο ειδικό πρόγραµµα
τηλεκατάρτισης επιστηµόνων ελευθέρων επαγγελµατιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελµατίες ή µε
έµµισθη εντολή ή ασκούµενοι, συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές, µηχανικοί,
οικονοµολόγοι, λογιστές, ιατροί, ερευνητές)
Φ.Π.Α.
16 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραµµένους στα
ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωµές M.O.S.S., τριµήνου
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος
20 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
20 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες
που έχουν αριθµό µητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σηµαντικά βάσει
ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, για
τη λήψη αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόµενούς τους
20 Απρ. 2020 και µέχρι ώρα 15:00 Υποβολή σε εξουσιοδοτηµένο πάροχο κατάρτισης,
αίτησης συµµετοχής στο ειδικό πρόγραµµα τηλεκατάρτισης επιστηµόνων ελευθέρων
επαγγελµατιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελµατίες ή µε έµµισθη εντολή ή ασκούµενοι,
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συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές, µηχανικοί, οικονοµολόγοι, λογιστές, ιατροί,
ερευνητές)
21 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις
21 Απρ. 2020 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωµών, στοιχείων συναλλαγών
που έχουν εξοφληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για το µήνα Μάρτιο
21 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων
µηνός Μαρτίου
21 Απρ. 2020 Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συµφωνητικών που καταρτίστηκαν το
προηγούµενο τρίµηνο
∆ιαβίβαση στοιχείων
21 Απρ. 2020 ∆ιαβίβαση στην Α.Α.∆.Ε., στοιχείων προηγούµενου µηνός από πιστωτικά και
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα πληρωµών και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
27 Απριλίου 2020
Παρακρατούµενοι φόροι
27 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον
προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα
Φ.Π.Α.
27 Απρ. 2020 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και
παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν
τον προηγούµενο µήνα
30 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

30 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού, από εργαζόµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που έχουν αριθµό µητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και
πλήττονται σηµαντικά βάσει ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018
30 Απρ. 2020 Υποβολή αίτησης προς τους δικαιούχους δήµους, για ρύθµιση οφειλών τέλος
2% επί των ακαθαρίστων εσόδων, βάσει του β' εδαφ. της παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 339/1976
30 Απρ. 2020 Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδοµώ Απογραφικό» για το απασχολούµενο
προσωπικό µηνός Μαρτίου
30 Απρ. 2020 Τέλος συνδροµητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας µηνός
Φεβρουαρίου
30 Απρ. 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)
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30 Απρ. 2020 Πληρωµή 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού
εισαγόµενου και µετατρεπόµενου σε € συναλλάγµατος και συνολικού εισαγόµενου ποσού σε €
για το προηγούµενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013)
30 Απρ. 2020 Απόδοση από τον δανειοδοτούµενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε
συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που λήφθηκαν µέσα
στον προηγούµενο µήνα
30 Απρ. 2020 Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού
προηγούµενου έτους (µε λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούµενου έτους)
30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αµοιβής για τα προϊόντα που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους
κατασκευαστές αυτών, για το τρίµηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος
30 Απρ. 2020 Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασµού Φεβρουάριος)
30 Απρ. 2020 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 Φεβρουαρίου
30 Απρ. 2020 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων µε στοιχεία πράξεων επί παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για το τρίµηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος
30 Απρ. 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
30 Απρ. 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
30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδροµητικής τηλεόρασης (Αφορά στο
µήνα Φεβρουάριο)
∆ήλωση intrastat
30 Απρ. 2020 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat µηνός Μαρτίου
Παρακρατούµενοι φόροι
30 Απρ. 2020 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)
30 Απρ. 2020 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 Φεβρουαρίου)
30 Απρ. 2020 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)
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30 Απρ. 2020 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)
30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούµενου φόρου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του
ν. 4172/2013 (επιχειρηµατικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών
αµοιβών, καταβλητέων µερισµάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Φεβρουαρίου)
Φόροι και λοιπές υποχρεώσεις πλοίων
30 Απρ. 2020 Καταβολή 1/2 εισφοράς προηγούµενου έτους επιχειρήσεων του άρθρου 25
του Ν.27/1975 (ετών 2019 και µετά)
Φ.Π.Α.
30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - µηδενικής - πιστωτικής) για
επιχειρήσεις µε απλογραφικά βιβλία ηµερολογιακού τριµήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου,
Μαρτίου
30 Απρ. 2020 ∆ιακανονισµός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000
(Κ.Φ.Π.Α.) προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου
30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - µηδενικής - πιστωτικής) για
επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία, µηνός Μαρτίου
ΕΦΚΑ-ΑΠ∆
30 Απρ. 2020 Υποβολή Α.Π.∆. µηνός Μαρτίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων
ανεξαρτήτως αριθµού µητρώου
30 Απρ. 2020 Υποβολή Α.Π.∆. µηνός Μαρτίου από τους εργοδότες οικοδοµικών και
τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστηµα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
∆ιαβίβαση στοιχείων
30 Απρ. 2020 ∆ιαβίβαση στην Α.Α.∆.Ε., στοιχείων προηγούµενου έτους από τα πιστωτικά
ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών
ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα

Αργίες δηµοσίου µηνός Απριλίου 2020
17 Απριλίου 2020
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή
∆ευτέρα του Πάσχα ∆ευτέρα
20 Απριλίου 2020
Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών
Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών
Παρασκευή
∆ευτέρα του Πάσχα των Καθολικών
∆ευτέρα

10 Απριλίου 2020
13 Απριλίου 2020

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.,
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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.
Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/48141/upd-shmantikesforologikes-kai-loipes-ypoxrewseis-mhnos-aprilioy-2020

