
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

1
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Σεπτέμβριο, από όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 9 

Φ.Μ.Υ. 

4
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Σεπτέμβριο, από όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 10-50 

Φ.Μ.Υ. 

5
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Σεπτέμβριο, από όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 60-00 

Φ.Μ.Υ. 

11
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα 

υδροληψίας 

Δημοτικοί Φόροι 

15
Νοε 2013 

Υποβολή Ετήσιου πίνακα Προσωπικού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Λοιπές Υποχρεώσεις 

15
Νοε 2013 

Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και 

ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του 

κατασκευαζόμενου έργου. 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

15
Νοε 2013 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοιβές 

και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε. 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

15
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων διαφόρων 

περιπτώσεων 

Φόρος Τόκων 

15
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς 

και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ 

γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις 

κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

15
Νοε 2013 

Αποδίδονται στο Δημόσιο, βάσει του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με την 

παρ. 10 του άρθρου 39 του ΚΒΣ), τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται στις εξείς 

περιπτώσεις (Ανάλυση) 

Χαρτόσημα 

15
Νοε 2013 

Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων 

Χαρτόσημα 

18
Νοε 2013 

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ 

Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 1, 2 & 3) 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

18
Νοε 2013 

Υποβολή ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 

2012 ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3. 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 

20
Νοε 2013 

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου 

TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ 

ΦΠΑ - Intrastat - Vies 

20
Νοε 2013 

Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ 

Διαφ/σεις - Αγγελιόσημο 

20
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1 

Φ.Μ.Υ. 

20
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

21
Νοε 2013 

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ 

Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 4, 5 & 6) 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 

21
Νοε 2013 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Υποβολή ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 

2012 ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 

21
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 2 

Φ.Μ.Υ. 

21
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 2 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

22
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 3 

Φ.Μ.Υ. 

22
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 3 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

25
Νοε 2013 

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ 

Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 7, 8 & 9) 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 

25
Νοε 2013 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Υποβολή ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 

2012 ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 

25
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 4 

Φ.Μ.Υ. 

25
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 4 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

26
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας. 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

26
Νοε 2013 

Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE 

ΦΠΑ - Intrastat - Vies 

26
Νοε 2013 

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 

ΦΠΑ - Intrastat - Vies 

26
Νοε 2013 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 5 

Φ.Μ.Υ. 

26
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 5 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

27
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 6 

Φ.Μ.Υ. 

27
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 6 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

28
Νοε 2013 

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ 

Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 0) 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 

28
Νοε 2013 

Υποβολή ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας για τη χρήση 

2012 ΑΦΜ τους λήγει στο 0 

Υποχρεώσεις ΚΒΣ 

28
Νοε 2013 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7 

Φ.Μ.Υ. 

28
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 7 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

29
Νοε 2013 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Οκτώβριο, από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 8 

Φ.Μ.Υ. 

29
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων διμήνου Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 8 

Παρακρατηθέντες Φόροι 

30
Νοε 2013 

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. 

Φορ. Κεφαλαίου 
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