
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη θεοχάρη

Κοινοποίηση:
• Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κ. Γεώργιο Κριτσέλη
• Διεύθυνση Δ14 -ΦΠΑ

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 020

ΘΕΜΑ: Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής 
εκκαθαριστικών Φ.Π.Α. που λήγει 10/4/2013

Αξιότιμε κε Γενικέ,
Η εφαρμογή για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α «άνοι-
ξε» σχετικά νωρίς, αλλά ο φόρτος των γραφείων μας από το ασφαλιστικό 
μέρος των εργασιών μας που πρέπει να διεκπεραιωθεί από τον Κλάδο μας 
είναι υπέρογκος (νέο σύστημα προσλήψεων, μηνιαία ΑΠΔ κλπ),

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να δοθεί η ανάλογη παράταση για την 
ηλεκτρονική υποβολή των εκκαθαριστικών Φ.Π.Α οι οποίες λήγουν στις 
10/04/2013 έως τις 30 Απριλίου 2013.

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Ι. Αβραάμ                                   Καμπάνης Βασίλειος
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Οποίος συνάδελφος έχει 

κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 

Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 

Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

-   Έκδοση πιστωτικού τιμο-

λογίου λόγω αλλαγής στοι-

χείων του αντισυμβαλλόμε-
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- Ο δρόμος προς την ατομι-

κή σύμβαση εργασίας

- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣ-

ΜΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

2013

- «Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. 

εμπόρων - εισαγωγέων δι-

κύκλων »



 
    
 

Αριθμ. 1821/436 A1/0020 - 
A10/15.3.2013 
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την 
κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς 
Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπο-
ρίου - Υπηρεσιών» των Περιφερει-
ακών Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο 
Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Ανταγωνιστικότητα και Επι-
χειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) 

Αριθ. πρωτ.: 2324/531/
Α2/5.4.2013 
Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 
Απριλίου, ώρα 17:00, της καταλη-
κτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής 
στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη 
παρέμβαση για την στήριξη της 
Γυναικείας Απασχόλησης μέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηματικό-
τητας» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» 

ΠΟΛ.1065/28.3.2013 
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξε-
ων του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφο-
ρούν την εφαρμογή του μεσο-
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιο-
νομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 14 Α702.02.2012), καθώς και 
των διατάξεων της παραγράφου 3 
του άρθρου 116 του ν.4070/2012 
«Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, μεταφορών, δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
82 Α`/10.04.2012) 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Τ01/662/1/2.4.2013 
Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. 
(τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) περί της Κατάταξης των 
φυσικών προσώπων κρεοπωλών 
στην 25 ασφαλιστική κλάση για το 
έτος 2013 

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής 
στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου

Με το από 1.2.2013 έγγραφό σας μάς γνωρίζετε ότι με πρόσφατες Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας έχουν ενοποιηθεί 

μονάδες υγείας (νοσοκομεία) και έχουν δημιουργηθεί ενιαία νομικά πρόσωπα με 
μία επωνυμία και ένα Α.Φ.Μ. και ότι συνεπεία αυτού του γεγονότος με εγκύκλιο 
του Υπουργείου Υγείας έχει ζητηθεί τυχόν παραστατικά προμηθευτών που έχουν 
εκδοθεί μετά τη δημοσίευση των οργανισμών των νέων φορέων (31.12.1012) να 
ακυρωθούν και να αντικατασταθούν με νέα επ΄ ονόματι του νέου φορέα. Περαιτέ-
ρω μάς γνωρίζετε ότι προμηθευτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρ-
μανσης αρνούνται να αντικαταστήσουν τα εκδοθέντα παραστατικά επικαλούμε-
νοι το γεγονός ότι καταχωρούν τα στοιχεία αυτά στο πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ και 
κατά τα συνέπεια κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο «από πλευράς εφορίας». Επί του θέμα-
τος αυτού και κατά το λόγο της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012) τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση επ’ ονόματι 
των προσώπων που πράγματι συμβάλλονται.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., που 
ταυτίζονται με αυτές της παρ. 13 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., οι 
οποίες ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 12.11.2.), 
το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις: α) για την παροχή έκπτω-
σης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο, β) για διαφορές που επη-
ρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου και γ) για τις επιστροφές πωληθέντων 
αγαθών. Περαιτέρω, με την παράγραφο 23.2.5. της ιδίας ως άνω ερμηνευτικής 
εγκυκλίου διευκρινίστηκε ότι, αν η λανθασμένη έκδοση του στοιχείου διαπιστω-
θεί μετά τη χρησιμοποίησή του, η διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών γίνεται 
πλέον με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Τα ανωτέρω ισχύουν και κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

3. Με βάση τα προαναφερόμενα, για την διόρθωση των στοιχείων του αντισυμ-
βαλλομένου (επωνυμία και Α.Φ.Μ.) επί εκδοθέντος δελτίου αποστολής- τιμο-
λογίου πώλησης μπορεί να εκδοθεί αρχικά πιστωτικό τιμολόγιο με τρέχουσα 
ημερομηνία με την αναγραφή του α/α του στοιχείου που αφορά, και αναφορά, 
εκτός των άλλων, και του λόγου για τον οποίο εκδίδεται, και στη συνέχεια δελτίο 
αποστολής- τιμολόγιο με αναγραφή των ορθών δεδομένων (σχετ. έγγραφό μας 
1049443/384/0015/5.10.2006).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κάθε περίπτωση, ως εξαρτώμενη απόλυτα από 
πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, κρίνεται τελικά από τα αρμόδια φοροελε-
γκτικά όργανα.

4. Το παρόν με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερόμενου ν.π.δ.δ. διαβιβάζεται 
στην 33η Δ/νση Τελωνείων και στη Γ.Γ.Π.Σ. για τις τυχόν δικές τους ενέργειες όσον 
αφορά την αναφορά των εν λόγω προμηθευτών πετρελαίου στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν με το σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης
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ΠΟΛ.1067/3.4.2013
Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς 
τις επιχειρήσεις και επιτηδευματί-
ες - Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 
1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 
- Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 
1016/2010 και 1108/2010

ΠΟΛ.1061/28.3.2013  Παροχή 
διευκρινίσεων σε θέματα που 
αφορούν την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Κώδικα Φορολο-
γικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(Κ.Φ.Α.Σ.)

ΠΟΛ.1062/28.3.2013
Παράταση της προθεσμίας υποβο-
λής των δικαιολογητικών, τα οποία 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τα 
φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώ-
νουν ότι φορολογούνται μόνο για 
τα εισοδήματά τους που προκύ-
πτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται 
στην ΠΟΛ.1216/17.12.2012 Α.Υ.Ο. 
(ΦΕΚ Β΄3452/27.12.2012), για το 
οικονομικό έτος 2012

ΠΟΛ.1063/29.3.2013
Παράταση των προθεσμιών υπο-
βολής της Οριστικής Δήλωσης 
Απόδοσης Φόρου Μισθωτών 
Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-
Φ-01.015), της Οριστικής Δήλω-
σης Απόδοσης Φόρου Μισθω-
τών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο 
Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που 
καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς 
και μέλη κατώτερου πληρώματος 
πλοίου και της βεβαίωσης αποδο-
χών ή συντάξεων

ΠΟΛ.1064/29.3.2013
Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος των υποκειμένων σε 
φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και 
απόδοση του φόρου, με την χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
κατά το οικονομικό έτος 2013 - Παρά-
ταση προθεσμίας υποβολής της

Ο δρόμος προς την ατομική σύμβαση 
εργασίας (Ντάτη Πανωραία) 

Το εργασιακό τοπίο τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί και οι ισχύουσες νομο-
θετικές διατάξεις δύναται να επαναπροσδιορίζουν ένα νέο μοντέλο εργασιακών 
σχέσεων και αμοιβών. Ειδικότερα, με την ψήφιση του άρθρου 37 του Ν.4024/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011), θεσπίστηκε μια σειρά σημαντικών μεταβολών στην εργατική 
νομοθεσία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην διευκόλυνση σύναψης επιχειρησιακών συμ-
βάσεων μεταξύ των δύο μερών, όπου εργοδότης και εργαζόμενοι από κοινού αποφασί-
ζουν για τη μείωση των μισθών, του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28/14-02-2012) και με την αρ. 
6 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 38/28-2-2012), η οποία εκδόθηκε κατά εξουσι-
οδότηση του νόμου αυτού, όπου με τη νομοθετική αυτή διάταξη ρυθμίζονται οι τρόποι 
με τους οποίους μπορούν να μειωθούν οι νόμιμες ή καταβαλλόμενες αποδοχές. Ο νόμος 
αυτός περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών, συ-
στατικό μέρος των οποίων είναι νέες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της μείωσης των 
μισθών στον ιδιωτικό τομέα και της οριστικής αλλαγής θεμελιωδών αρχών και κανόνων 
του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων. Με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012), 
όπου πλέον ορίζεται ότι οι αποδοχές δε θα συμφωνούνται μεταξύ κοινωνικών εταίρων, 
αλλά με πράξη υπουργικού συμβουλίου, όπου θα διαμορφώνεται ο νομοθετικώς κα-
θορισμένος νόμιμος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο, για τους εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό τομέα, ενώ αντιθέτως οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να καθορίζουν τους μη 
μισθολογικούς όρους εργασίας. Το νέο αυτό σύστημα θα προσδιοριστεί στις λεπτομέ-
ρειές του, με την έκδοση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού ληφθούν υπόψη οι 
τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, ειδικότερα.
Πριν μερικά χρόνια, σχεδόν όλες οι ειδικότητες εργαζομένων καλύπτονταν από Συλλο-
γικές Συμβάσεις Εργασίας (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή Διαιτητικές Αποφάσεις) και 
ο μέσος εργαζόμενος αμειβόταν ποσοστιαίως κατά τριάντα τοις εκατό περισσότερο από 
τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., με το έτος 2012 να υφίστανται πλέον μείωση στα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
και σε συνδυασμό με το ότι οι περισσότερες συλλογικές συμβάσεις δεν είναι πλέον σε 
ισχύ και ούτε κηρύσσονται υποχρεωτικές, οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί περαιτέρω μεί-
ωση στον ονομαστικό μεικτό μισθό τους.
Είναι γεγονός ότι έχει πλέον αλλάξει ριζικά το τοπίο των κλαδικών συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας, είτε με τη λήξη αυτών είτε με τη μη ανανέωση και υπογραφή νέων είτε με 
την καταγγελία αυτών από κάθε πλευρά και ουσιαστικά μιλάμε πλέον για την οριστική 
μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο υπογραφής ατομικής σύμβασης εργασίας από τους εργα-
ζόμενους για την τροποποίηση των όρων εργασίας και μείωσης των αμοιβών τους. Σε 
πολλές περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται τη μείωση των αποδοχών τους και 
η άρνηση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός της απώλειας τους σε εισόδημα, 
αλλά και της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, σε πολλές περι-
πτώσεις, καλούνται από την επιχείρηση να αποδεχτούν ατομικές συμβάσεις, μετατροπής 
βασικών όρων της εργασιακής σχέσης, όπως περικοπή ωρών εργασίας, με αντίστοιχη ή 
μεγαλύτερη περικοπή αποδοχών. Αυτές οι ατομικές συμφωνίες έχουν δυσμενή αποτελέ-
σματα για τον εργαζόμενο, αφού ουσιαστικά μετατρέπουν τη μόνιμη, αορίστου χρόνου 
απασχόληση σε μερική ή σε εκ περιτροπής εργασία, σε μείωση των αποδοχών τους και 
οδηγούν ταυτόχρονα στην απώλεια των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτι-
κών τους δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι κυρίαρχο στην αγορά ερ-
γασίας, με δυσμενή αποτελέσματα, καθότι η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων 
συντελεί ταυτόχρονα στην μείωση της αγοραστικής δύναμης αυτών και αλυσιδωτά στην 
πτώση της κατανάλωσης, και αν λάβει κανείς υπόψη του την αύξηση των φόρων και 
την αύξηση στα ποσοστά ανεργίας, άμεσα γίνεται αντιληπτό πως ο μέσος εργαζόμενος 
βρίσκεται πλέον σε δύσκολη οικονομική θέση, με αποτέλεσμα ο κάθε εργαζόμενος να 
έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό περιορίσει τη διαπραγματευτική του ικανότητα για την εξα-
σφάλιση καλύτερων μισθολογικών όρων.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά οι τελευταίες νομο-
θετικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία σε σχέση με το μισθολογικό κόστος, όπου αυ-
τές οι αλλαγές έχουν οδηγήσει πλέον στη σύναψη της ατομικής σύμβασης εργασίας, με 
την αποδοχή νέων όρων από τους εργαζόμενους, ανατρέποντας ουσιαστικά, το ατομικό 
και συλλογικό εργατικό δίκαιο.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

• • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Β’ κατηγο-
ρίας βιβλία
Μέχρι 10 Απριλίου 2013 
(ΠΟΛ.1045/2012)
• • Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδή-
ματος από Ελευθέρια επαγγέλματα
Εκτός από τις προσωρινές δηλώ-
σεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση 
να παρακρατούν φόρο σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 58 οφείλουν να επιδί-
δουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, 
για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα 
του Απριλίου κάθε έτους, στον προ-
ϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική 
δήλωση.
Μέχρι 29 Απριλίου 2013
Με την ΠΟΛ. 1053/2013 ανεστάλη η 
υποβολή για τη χρήση 2012.
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994) 
• • Υποβολή των δικαιολογητικών, τα 
οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν 
τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν 
τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμο-
νής στην αλλοδαπή και υπόκεινται 
σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά 
τους που προκύπτουν στην Ελλάδα
Μέχρι 29 Απριλίου 2013
(ΠΟΛ. 1216/2012) 
• • Ισολογισμός επιχειρήσεων για 
ανώνυμες εταιρίες και συνεταιρι-
σμούς καθώς και για δημόσιες, δη-
μοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις
Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να 
κλείσουν τον ισολογισμό της διαχει-
ριστικής τους χρήσης μέσα σε τέσ-
σερις μήνες από τη λήξη της. 
Για χρήσεις που έκλεισαν την 
31.12.2012:
Μέχρι 30 Απριλίου 2013
Μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης 
υποβολής της αντίστοιχης δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ. 
1061/2013)
(Άρθρα 17 & 18 Π.Δ. 186/92). 
• • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος για Νομικά πρόσωπα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με Β' 
κατηγορίας βιβλία
Υποβολή δήλωσης από τα μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημό-
σιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε 
είδους ιδρύματα που δεν τηρούν 
βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορί-
ας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα ει-
σοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε 
φορολογία, για τα εισοδήματα που 
απέκτησαν μέσα στο έτος 2012.
Μέχρι 30 Απριλίου 2013
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)
(Παράταση: ΠΟΛ. 1045/2013)
• • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος για Νομικά πρόσωπα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με Γ' 
κατηγορίας βιβλία
Υποβολή δήλωσης από τα μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημό-
σιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε 
είδους ιδρύματα που δεν τηρούν 
βιβλία ή τηρούν βιβλία Γ’ κατηγο-
ρίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα 
εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι 
σε φορολογία, για τα εισοδήματα 
που απέκτησαν μέσα στο έτος 2012, 
καθώς και αυτά που ανεξαρτήτως 
κατηγορίας τήρησης βιβλίων δηλώ-
νουν εισόδημα από την εκμίσθωση 
ή τη δωρεάν παραχώρηση γεωργι-
κής γης.
Μέχρι 30 Απριλίου 2013
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)
(Παράταση: ΠΟΛ. 1045/2013)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

• • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος για τις ημεδαπές Aνώ-
νυμες Eταιρίες
Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο) 
1 Μέχρι 10 Μαΐου 2013
2 Μέχρι 13 Μαΐου 2013
3 Μέχρι 14 Μαΐου 2013
4 Μέχρι 15 Μαΐου 2013
5 Μέχρι 16 Μαΐου 2013
6 Μέχρι 17 Μαΐου 2013
7 Μέχρι 20 Μαΐου 2013

8 Μέχρι 21 Μαΐου 2013
9 Μέχρι 22 Μαΐου 2013
10-50 Μέχρι 23 Μαΐου 2013
60-00 Μέχρι 24 Μαΐου 2013
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994) 
• • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος για λοιπά (πλην ΑΕ) 
Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα (ΕΠΕ, IKE κ.λπ.)
Υποβολή δήλωσης από τα λοιπά 
πλην Α.Ε. νομικά πρόσωπα κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του ΚΦΕ (Ε.Π.Ε., δημό-
σιες και δημοτικές επιχειρήσεις και 
εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, συνεταιρισμοί που έχουν 
συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις 
τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που 
λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο 
εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους 
αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέ-
πουν στην απόκτηση οικονομικών 
ωφελημάτων, ιδιωτικές κεφαλαιου-
χικές εταιρείες)
Μέχρι 10 Μαΐου 2013
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)
• • Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περι-
ουσίας Νομικών Προσώπων
Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέ-
τουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 
του Ν.3842/2010, την πρώτη Ιανου-
αρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνη-
της περιουσίας. 
Για το έτος 2013:
Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο) 
1 Μέχρι 15 Μαΐου 2013
2 Μέχρι 16 Μαΐου 2013
3 Μέχρι 17 Μαΐου 2013
4 Μέχρι 20 Μαΐου 2013
5 Μέχρι 21 Μαΐου 2013
6 Μέχρι 22 Μαΐου 2013
7 Μέχρι 23 Μαΐου 2013
8 Μέχρι 24 Μαΐου 2013
9 Μέχρι 27 Μαΐου 2013
10-50 Μέχρι 28 Μαΐου 2013
60-00 Μέχρι 29 Μαΐου 2013
(Άρθρο 33, Ν.3842/2010)
• • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Γ’ κατηγο-

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 164 • 9 Απριλίου  2013   • σελίδα 4 • 

Φορολογικά | Οικονομικά

συνέχεια στην επόμενη σελίδα



ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 164 • 9 Απριλίου  2013  • σελίδα 5 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

ρίας βιβλία
Μέχρι 20 Μαΐου 2013 
(ΠΟΛ.1045/2012)
• • Ειδικός φόρος ακινήτων
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντό-
τητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α 
του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα 
δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυ-
ριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα 
τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, 
καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 
του Ν. 3091/2002.
Η δήλωση υποβάλλεται 
Μέχρι 20 Μαΐου 2013
(Άρθρο 17, παρ. 6, Ν.3091/2002)
• • Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδή-
ματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις
Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις 
εκείνοι που έχουν υποχρέωση να 
παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν 
να επιδίδουν μέχρι την τελευταία ερ-
γάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, 
ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικο-
νομικής υπηρεσίας της έδρας τους, 
οριστική δήλωση. 
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Με την ΠΟΛ. 1053/2013 ανεστάλη η 
υποβολή για τη χρήση 2012.
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994) 
• • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος για Προσωπικές εται-
ρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες 
που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βι-
βλία Β΄ κατηγορίας
Υποβολή δήλωσης από Ο.Ε., Ε.Ε., 
κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού 
δικαίου, που δεν τηρούν βιβλία ή 
τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ. 1064/2013)
(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994)
• • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος προσωπικών εταιρει-
ών κοινοπραξιών και κοινωνιών με 
Γ΄ κατηγορίας βιβλία
Υποβολή δήλωσης φορολογίας ει-

σοδήματος για τα αποτελέσματα 
που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., 
Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες 
αστικού δικαίου, που τηρούν βιβλία 
Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν 
ισολογισμό 31/12/2012. 
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ. 1064/2013)
(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994) 
• • Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών 
που απαλλάσσονται από τη θεώρη-
ση φορολογικών στοιχείων ή εκδί-
δουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ
Με τις διατάξεις της παρ. 6ε της 
ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της 
ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της 
ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδι-
κασία αυτοελέγχου των υπόχρεων 
που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης 
στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και 
με την έκδοση αθεώρητων στοιχεί-
ων αντίστοιχα. 
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης 
φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης 
δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση 
πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 
2013. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

• • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις
Μέχρι 25 Ιουνίου 2013
(Άρθρο 20, παρ.1, Κ.Β.Σ.)
• • Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθω-
τών Υπηρεσιών
Μέχρι 28 Ιουνίου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ. 1063/2013)
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)
• • Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος από Φυσικά πρόσωπα.
Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρο-
νικών μεθόδων και δικτυακών υπο-
δομών γίνεται υποχρεωτικά η υπο-
βολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί 
επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και 
από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου 
η δήλωση υποβάλλεται από εξου-
σιοδοτημένο λογιστή στον προϊ-
στάμενο της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
63. (Αρθ. 62 παρ. 1 του Ν. 2238/94)
Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:
Για το οικονομικό έτος 2013
Μέχρι 30 Ιουνίου 2013
• • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9) 
φυσικών προσώπων
Μέχρι 30 Ιουνίου 2013
(Άρθρο 23, παρ.3, Ν.3427/2005,)
(Παράταση: ΠΟΛ. 1029/2013)
• • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9) 
νομικών προσώπων
Μέχρι 30 Ιουνίου 2013
(Άρθρο 19, παρ.2, Ν.4110/2013)
• • Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών 
που απαλλάσσονται από τη θεώρη-
ση φορολογικών στοιχείων ή εκδί-
δουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ
Με τις διατάξεις της παρ. 6ε της 
ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της 
ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της 
ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδι-
κασία αυτοελέγχου των υπόχρεων 
που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης 
στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και 
με την έκδοση αθεώρητων στοιχεί-
ων αντίστοιχα.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης 
φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης 
δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση 
πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 
2013.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

• • Ισοζύγιο Λογαριασμών Γ΄ κατη-
γορίας
Το ισοζύγιο υποβάλλεται εντός εν-
νέα μηνών από την λήξη της διαχει-
ριστικής περιόδου.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 
31.12.2012:
Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο) 
1, 2, 3 Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
4, 5, 6 Μέχρι 7 Οκτωβρίου 2013
7, 8, 9 Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2013
0 Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2013
(Άρθρο 20, παρ.6, Κ.Β.Σ., 
ΠΟΛ.1081/2004) 
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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετι-
κού εγγράφου σας, αναφορικά 
με θέματα που άπτονται των αρ-

μοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε τα 
εξής:
1. Με τις διατάξεις του Κώδικα Φο-
ρολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(Κ.Φ.Α.Σ.) (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ 
Α'222) καταργήθηκαν οι διατάξεις του 
Κ.Β.Σ. και έτσι από 1/1/2013 ο επιτη-
δευματίας που διατηρεί επιχείρηση 
συνεργείο επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτο-
ποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών 
αυτοκινούμενων μηχανημάτων παύει 
να τηρεί βιβλίο εισερχομένων της πε-
ρίπτωσης ι' της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 10 του Κ.Β.Σ.

2. Επίσης ο επιτηδευματίας που διατη-
ρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμέ-
νων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων για λογαριασμό του ή 
για λογαριασμό τρίτων παύει να τηρεί 
βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών της 
περίπτωσης ιε' της παραγράφου
5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Επισημαί-
νεται όμως, ότι το ειδικό βιβλίο μετα-
πωλητή μεταχειρισμένων αγαθών που 
εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του πε-
ριθωρίου κέρδους, το οποίο προβλέ-
πεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 
του Φ.Π.Α. και όχι από τις διατάξεις του
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. τηρεί-
ται θεωρημένο σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 1043712/1633/ 468/
ΠΟΛ.1104/10.4.1995.

3. Περαιτέρω, όσον αφορά την έκδοση 
φορολογικών στοιχείων, διευκρινίζο-
νται τα εξής: 

α) στις περιπτώσεις πώλησης μεταχει-
ρισμένων Ι.Χ, αυτοκινήτων, μοτοσυκλε-
τών κ.λ.π..: 

i) εφόσον οι υπόψη συναλλαγές υπά-
γονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., 
εκδίδονται από τους ως άνω επιτη-
δευματίες αποδείξεις λιανικών συναλ-

λαγών με τη χρήση φ.τ.μ ή Η/Υ με σή-
μανση από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., 
από 1.1.2013, μετά την κατάργηση του 
πρόσθετου βιβλίου «μεταχειρισμένων 
αγαθών», που προβλέπονταν από τις 
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 10 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 
και την αντικατάστασή του με τις δια-
τάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) και 

ii) εφόσον οι υπόψη συναλλαγές, υπάγο-
νται στο ειδικό καθεστώς του περιθωρί-
ου κέρδους του υποκείμενου στο φόρο 
μεταπωλητή, του άρθρου 45 (παρ.8) 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), τη-
ρείται δε από τους παραπάνω επαγ-
γελματίες το ειδικό θεωρημένο βιβλίο 
των μεταπωλητών μεταχειρισμένων 
αγαθών, με ειδικό περιεχόμενο για τις 
ανάγκες του Φ.Π.Α. εκδίδονται χειρό-
γραφες αποδείξεις λιανικών συναλλα-
γών (αθεώρητες) ή προαιρετικά με τη 
χρήση Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, 
ώστε να αναγράφονται τα πλήρη στοι-
χεία της συναλλαγής, κατά τα οριζόμε-
να στην εγκύκλιο 1043712/1633/468/
ΠΟΛ.1104/10.4.1995. 

β) στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης 
στην πώληση μεταχειρισμένων Ι.Χ., για 
τη δικαιούμενη αμοιβή του που αφορά 
την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβη-
σης, ο πωλητής θα εκδώσει απόδειξη 
λιανικών συναλλαγών (παροχής υπη-
ρεσιών) από φ.τ.μ. ή με τη χρήση Η/Υ 
με φορολογικό μηχανισμό σήμανσης 
(ΕΑΦΔΣΣ) και σε περίπτωση βλάβης 
αυτών χειρόγραφη θεωρημένη. 
γ) στις περιπτώσεις επιτηδευματιών που 
εμπορεύονται καινούρια και διατηρούν 
και συνεργείο επισκευής και συντήρη-
σης αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών μο-
τοποδηλάτων κ.λ.π. , οι αποδείξεις εκ-
δίδονται, από 1.1.2013 (με προθεσμία 
έως 28/2/2013 - ΠΟΛ.1004/4.1.2013 η
οποία παρατάθηκε έως 29.3.2013 με 
την ΠΟΛ.1036/22.2.2013) σύμφωνα 
με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 
και 9 του ΚΦΑΣ και του άρθρου 1 του ν. 
1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολο-
γικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού 

σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809
/1988 και σε περίπτωση βλάβης τους 
χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι 
οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγα-
θών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν 
αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδο-
νται θεωρημένες.

4. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφω-
να με τις διατάξεις της περίπτωσης δ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
Κ.Φ.Α.Σ. εκδίδεται υποχρεωτικά από 
τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών 
Δελτίο Αποστολής επί ποσοτικής πα-
ραλαβής σε επαγγελματική του εγκα-
τάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, 
εμπορεύσιμων ή παγίων αγαθών από 
οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώ-
ληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώ-
ληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, 
καθώς και για επεξεργασία στην περί-
πτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρε-
ος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης 
του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά 
την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται 
άμεσα τίτλος κτήσης του άρθρου 6 § 
5 του Κ.Φ.Α.Σ.ή τιμολόγιο αγοράς, δεν 
απαιτείται να εκδίδεται το ως άνω Δελ-
τίο Αποστολής. Η υποχρέωση έκδοσης 
του Δελτίου Αποστολής της περίπτω-
σης αυτής, αντικατέστησε ουσιαστι-
κά, την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης 
δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής 
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 
Επισημαίνεται, ότι οι απαλλαγές από 
την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελ-
τίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής 
που έχουν παρασχεθεί με Υπουργικές 
Αποφάσεις και εγκυκλίους της Διοίκη-
σης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των 
π.δ 99/1977 (Κ.Φ.Σ.) και Π.Δ. 186/1992 
(Κ.Β.Σ.), ισχύουν αναλογικά ως απαλ-
λαγές και από την έκδοση του δελτίου 
αποστολής της περίπτωσης αυτής. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

Κων/νος Αγκιναρασταχάκης 
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