ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
2021
Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές
υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2021 (συμπεριλαμβάνοντας και αυτές που
έληγαν στο τέλος Απριλίου αλλά λόγω των αργιών παρατείνονται).
Σημείωση: Για την ενημέρωσή σας μετά τη δημοσίευση του
παρόντος, παρακαλούμε όπως ανατρέχετε στο ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου
που μπορείτε να προσπελάσετε από το κυρίως μενού, ή απευθείας από εδώ,
επιλέγοντας τον μήνα που επιθυμείτε.
Επισημάνσεις:
Κατά τον μήνα Μάιο, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι
παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:
i. έως τις 2.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή «Δήλωσης Αποτελέσματος self
test για εργαζόμενο» στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και «Υπεύθυνης
Δήλωσης εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19» στην πλατφόρμα
supportemployees.gov.gr, εργαζομένων: α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές,
γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε)
στις δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
(κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής) και η) στις δραστηριότητες σχολών
οδηγών, για τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του μέτρου από 19.4.2021 έως και
2.5.2021,
ii. έως τις 3.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις
επιχειρήσεις - εργοδότες, υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων
εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα Απρίλιο
2021 (Β' φάση),
iii. έως τις 5.5.2021 πραγματοποιείται η 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,
iv. έως τις 5.5.2021 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή)
Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους (με λήξη διαχειριστικής
περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους),
v. έως τις 5.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης
απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το
τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος,
vi. έως τις 5.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε
πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από
επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το
έτος 2012 Υ.Α. παροχής εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου, ή παροχής εγγύησης της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων,
vii. έως τις 5.5.2021 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων
προηγούμενου έτους από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των
υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην
Ελλάδα,
viii. έως τις 6.5.2021 πραγματοποιείται η διαβίβαση και γνωστοποίηση από
εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές αξιογράφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για την
αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους κατά 30 ημέρες
(με ημερομηνία πληρωμής από 1.4.2021 μέχρι 30.4.2021),
ix. έως τις 6.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη
δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
συζύγων,

x. έως τις 7.5.2021 πραγματοποιείται η εκ νέου κατάθεση ορισμένων
δικαιολογητικών (που έχουν ήδη υποβάλει βάσει του άρθ. 111 του ν. 4714/2020
και των ΚΥΑ 87618/7.11.2020 και 20065/29.12.2020), για τη χορήγηση έκτακτης
επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές
Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση,
τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του
άρθρου 30 του ν. 2636/1998,
xi. έως τις 7.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή ορθών επαναλήψεων
αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,
xii. έως τις 9.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη συνεισφορά του
Δημοσίου για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων πληγέντων δανειοληπτών
λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 (πρόγραμμα Γέφυρα 2),
xiii. έως τις 10.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου
4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ.
2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τον μήνα Απρίλιο 2021 (βάσει δυνατότητας του
εργοδότη),
xiv. έως τις 10.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση
επιστρεπτέας
προκαταβολής
(7)
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
«myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. Taxisnet της ΑΑΔΕ, από επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία, δόθηκε και η δυνατότητα για την υποβολή αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής (7) στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» από τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις που δήλωσαν έως τις 19.4.2021 τα στοιχεία εσόδων στην
ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», χωρίς να έχουν υποβάλει έως την
ημερομηνία αυτή εκδήλωση ενδιαφέροντος,
xv. έως τις 10.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης-δήλωσης (και ορθών
επαναλήψεων) για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Α'
Φάση) για τον μήνα Απρίλιο 2021,
xvi. έως τις 12.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο
ΠΣ Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων περιόδου
1.5.2021 - 12.5.2021, που αφορούν όλο τον μήνα Μάιο 2021 ή μέρος αυτού,
xvii. έως τις 14.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων από τους
εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα δεν καταβάλλεται ή καταβάλλεται
μειωμένο για τον μήνα Μάρτιο 2021 (δηλώσεις Covid), ανεξαρτήτως του εάν
έλαβε προκαταβολή,
xviii. έως τις 15.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπων
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 κατά τον μήνα Απρίλιο 2021,
xix. έως τις 17.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα
φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (ΜΥΦ),
xx. έως τις 19.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές
ακινήτων, για την αποδοχή των δηλώσεων Covid μη καταβολής ή καταβολής
μειωμένου μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 από τους εκμισθωτές,
xxi. έως τις 20.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού
φόρου επί ακινήτων ν.3091/2002 (Ε.Φ.Α.),
xxii. έως τις 20.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και καταβολή
χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου,
Μαρτίου,
xxiii. έως τις 25.5.2021 και ώρα 15.00 πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης
στο
ΠΣ
Διαχείρισης
Κρατικών
Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis), για την ενίσχυση επιχειρήσεων (λιανεμπορίου,

κομμωτηρίων, υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίησης νυχιών, κ.λπ. βάσει
Κ.Α.Δ.), που σε ορισμένες περιοχές παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή
λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος
περιοριστικών μέτρων,
xxiv. έως τις 31.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων από τους
δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης
(βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά
νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα), για το προηγούμενο έτος,
xxv. έως τις 31.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων από τους
εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα δεν καταβάλλεται ή καταβάλλεται
μειωμένο για τον μήνα Απρίλιο 2021 (δηλώσεις Covid),
xxvi. έως τις 31.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων (Ε9) για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία (σύσταση, απόκτηση,
κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος,
xxivii. έως τις 31.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και καταβολή
του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας και
xxviii. έως τις 31.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης μεταφοράς της
φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, βάσει των άρθ. 5Α και
5Β του Κ.Φ.Ε.
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Υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2021
Λοιπές υποχρεώσεις
2 Μαΐου 2021 Υποβολή «Δήλωσης Αποτελέσματος self test
για εργαζόμενο» στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και
«Υπεύθυνης Δήλωσης εργαζομένων καταγραφής
αποτελέσματος COVID-19» στην πλατφόρμα
supportemployees.gov.gr, εργαζομένων: α) στο
λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην εστίαση, δ) στις
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) στις
δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών και στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες
παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και
κέντρα αισθητικής) και η) στις δραστηριότητες σχολών
οδηγών, για τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του μέτρου
από 19.4.2021 έως και 2.5.2021
Λοιπές υποχρεώσεις
3 Μαΐου 2021 Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις επιχειρήσεις
- εργοδότες, υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων
εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συνεργασία» τον μήνα Απρίλιο 2021 (Β' φάση)
Λοιπές υποχρεώσεις
5 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή
τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Μαρτίου
5 Μαΐου 2021 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
5 Μαΐου 2021 Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή)
Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους
(με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του
προηγούμενου έτους)
5 Μαΐου 2021 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
(Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Φεβρουάριος)
5 Μαΐου 2021 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης

περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς,
για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος
5 Μαΐου 2021 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
5 Μαΐου 2021 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με
στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος,
Μάρτιος
5 Μαΐου 2021 Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα
ρύθμισης ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών που
προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών
προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 Υ.Α.
παροχής εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου, ή παροχής
εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ή του
Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
5 Μαΐου 2021 Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ
Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός
Μαρτίου
5 Μαΐου 2021 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής
τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου
5 Μαΐου 2021 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)
5 Μαΐου 2021 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53
ν.4389/2016) μηνός Μαρτίου
Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.
5 Μαΐου 2021 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους
εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού
μητρώου
5 Μαΐου 2021 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους
εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως
αριθμού μητρώου
Διαβίβαση στοιχείων
5 Μαΐου 2021 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων
προηγούμενου έτους από τα πιστωτικά ιδρύματα,
συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων
αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην
Ελλάδα
Παρακρατούμενοι φόροι
5 Μαΐου 2021 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)
5 Μαΐου 2021 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)
5 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
άρθ. 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των
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πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Φεβρουαρίου
5 Μαΐου 2021 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)
5 Μαΐου 2021 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)
5 Μαΐου 2021 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)
Λοιπές υποχρεώσεις
6 Μαΐου 2021 Διαβίβαση και γνωστοποίηση από εκδότες ή
αποδέκτες ή κομιστές αξιογράφων προς τα πιστωτικά
ιδρύματα, για την αναστολή των προθεσμιών λήξης,
εμφάνισης και πληρωμής τους κατά 30 ημέρες (με
ημερομηνία πληρωμής από 1.4.2021 μέχρι 30.4.2021)
6 Μαΐου 2021 Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη
δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος συζύγων
Λοιπές υποχρεώσεις
7 Μαΐου 2021 Εκ νέου κατάθεση ορισμένων
δικαιολογητικών (που έχουν ήδη υποβάλει βάσει του άρθ.
111 του ν. 4714/2020 και των ΚΥΑ 87618/7.11.2020 και
20065/29.12.2020), για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης
στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές
Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν
κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης
(Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του
άρθρου 30 του ν. 2636/1998
7 Μαΐου 2021 Υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεωνυπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
Λοιπές υποχρεώσεις
9 Μαΐου 2021 Υποβολή αίτησης για τη συνεισφορά του
Δημοσίου για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων
πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών
της νόσου COVID-19 (πρόγραμμα Γέφυρα 2)
Λοιπές υποχρεώσεις
10 Μαΐου 2021 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1
«Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού
του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τον μήνα
Απρίλιο 2021 (βάσει δυνατότητας του εργοδότη)
10 Μαΐου 2021 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής (7) στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» από τις

12 Μαΐου 2021

14 Μαΐου 2021

15 Μαΐου 2021

17 Μαΐου 2021

19 Μαΐου 2021

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021
και δήλωσαν έως τις 19.4.2021 στοιχεία εσόδων στην
ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», χωρίς να έχουν
υποβάλει έως την ημερομηνία αυτή εκδήλωση
ενδιαφέροντος
10 Μαΐου 2021 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση
επιστρεπτέας προκαταβολής (7) στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. Taxisnet της
ΑΑΔΕ, από επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021
10 Μαΐου 2021 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων
δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου
10 Μαΐου 2021 Υποβολή αίτησης-δήλωσης (και ορθών
επαναλήψεων) για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό
Συν-Εργασία (Α' Φάση) για τον μήνα Απρίλιο 2021
Φ.Π.Α.
10 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή
αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική
απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
Λοιπές υποχρεώσεις
12 Μαΐου 2021 Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ
Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων περιόδου 1.5.2021 - 12.5.2021, που αφορούν
όλο τον μήνα Μάιο 2021 ή μέρος αυτού
Λοιπές υποχρεώσεις
14 Μαΐου 2021 Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές
ακινήτων των οποίων το μίσθωμα δεν καταβάλλεται ή
καταβάλλεται μειωμένο για τον μήνα Μάρτιο 2021
(δηλώσεις Covid)
Φ.Π.Α.
14 Μαΐου 2021 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και
καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου
Λοιπές υποχρεώσεις
15 Μαΐου 2021 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπων 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 κατά τον μήνα
Απρίλιο 2021
Λοιπές υποχρεώσεις
17 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου
χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου
17 Μαΐου 2021 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 Απριλίου
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
(ΜΥΦ)
17 Μαΐου 2021 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και
τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους
Λοιπές υποχρεώσεις
19 Μαΐου 2021 Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές

20 Μαΐου 2021

25 Μαΐου 2021

26 Μαΐου 2021

31 Μαΐου 2021

ακινήτων, για την αποδοχή των δηλώσεων Covid μη
καταβολής ή καταβολής μειωμένου μισθώματος για τον
μήνα Μάρτιο 2021 από τους εκμισθωτές
Λοιπές υποχρεώσεις
20 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού φόρου
επί ακινήτων ν.3091/2002 (Ε.Φ.Α.)
20 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου
διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου,
Μαρτίου
20 Μαΐου 2021 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών
Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Απρίλιο
20 Μαΐου 2021 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας
Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που
πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα
20 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού
φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Απριλίου
Διαβίβαση στοιχείων
20 Μαΐου 2021 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων
προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά
ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Λοιπές υποχρεώσεις
25 Μαΐου 2021 Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣ
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis), για την ενίσχυση επιχειρήσεων
(λιανεμπορίου, κομμωτηρίων, υπηρεσιών μανικιούρ,
πεντικιούρ, περιποίησης νυχιών, κ.λπ. βάσει Κ.Α.Δ.), που σε
ορισμένες περιοχές παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή
λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020
λόγω τοπικής ισχύος περιοριστικών μέτρων (Προσοχή: έως
25.5.2021 και ώρα 15.00)
Παρακρατούμενοι φόροι
26 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού
φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό
μήνα
Φ.Π.Α.
26 Μαΐου 2021 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών
υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου
πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων
υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο
μήνα
Λοιπές υποχρεώσεις
31 Μαΐου 2021 Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους
επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου
κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και
προνοιακά ιδρύματα), για το προηγούμενο έτος
31 Μαΐου 2021 Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές
ακινήτων των οποίων το μίσθωμα δεν καταβάλλεται ή
καταβάλλεται μειωμένο για τον μήνα Απρίλιο 2021
(δηλώσεις Covid)
31 Μαΐου 2021 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της
εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που
λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
31 Μαΐου 2021 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

(Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Μάρτιος)
31 Μαΐου 2021 Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ
Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός
Απριλίου
31 Μαΐου 2021 Τέλος συνδρομητών κινητής και
καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Μαρτίου
31 Μαΐου 2021 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 Μαρτίου
31 Μαΐου 2021 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)
31 Μαΐου 2021 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53
ν.4389/2016) μηνός Απριλίου
31 Μαΐου 2021 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2%
υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης
Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) 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
31 Μαΐου 2021 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
31 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
(αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου
Απριλίου
31 Μαΐου 2021 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία (σύσταση,
απόκτηση, κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν κατά το
προηγούμενο έτος
31 Μαΐου 2021 Υποβολή αίτησης μεταφοράς της
φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που
προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Α του Κ.Φ.Ε.)
31 Μαΐου 2021 Υποβολή αίτησης μεταφοράς της
φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που
προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Β του Κ.Φ.Ε.)
Παρακρατούμενοι φόροι
31 Μαΐου 2021 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 Μαρτίου)
31 Μαΐου 2021 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 Μαρτίου)
31 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
άρθ. 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των
πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Μαρτίου
31 Μαΐου 2021 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 Μαρτίου)
31 Μαΐου 2021 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 Μαρτίου)
31 Μαΐου 2021 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 Μαρτίου)
Φόροι πλοίων
31 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του
οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης
κατηγορίας
Φ.Π.Α.
31 Μαΐου 2021 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά
βιβλία, μηνός Απριλίου
Intrastat
31 Μαΐου 2021 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat
μηνός Απριλίου
Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.
31 Μαΐου 2021 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου από τους
εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού
μητρώου
31 Μαΐου 2021 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου από τους
εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως
αριθμού μητρώου

Αργίες Δημοσίου μηνός Μαΐου 2021

Κυριακή του Πάσχα
Δευτέρα του Πάσχα
Εργατική Πρωτομαγιά (μεταφορά αργίας)

Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη

2 Μαΐου
3 Μαΐου
4 Μαΐου

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.

