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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

         

 Μέχρι 15/04, η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. της έκτακτης περιοδικής δήλωσης 

Φ.Π.Α. για όσους δεν είναι υποκείμενοι στον φόρο και έχουν κάνει λήψη 

ενδοκοινοτικής υπηρεσίας τον μήνα Μάρτιο 2019.  

 

 Μέχρι 20/04, η ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISNET των συμφωνητικών που 
καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι 01/01-
31/03/2019. 

 

 Μέχρι 30/04 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, 
(Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από 
το προσωπικό μας), το μήνα Φεβρουάριο 2019. Η αποστολή των εν λόγω 
δηλώσεων αναμένεται να γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζει η οδηγία Α.1099/2019. 

 Μέχρι 30/04 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος,  
(Τράπεζες ΕΛ.ΤΑ.), της προσωρινής δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων 
που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Φεβρουάριο 2019. Η 
αποστολή των εν λόγω δηλώσεων αναμένεται να γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζει 
η οδηγία Α.1101/2019. 

 Μέχρι 30/04 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. της Δήλωσης του Χαρτοσήμου 
Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα 
Φεβρουάριο 2019, και η καταβολή του σχετικού ποσού μέσω Πιστωτικού 
Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.) . 

 Μέχρι 30/04 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου 2019.  

 Μέχρι 30/04 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α μηνός Μαρτίου 2019. 
 

 Μέχρι 30/04 (Ύστερα από δοθείσα παράταση), η υποχρέωση ηλεκτρονικής 
δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών  στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. 
 

 

 Υπολογισμός και καταβολή-χορήγηση στους εργαζομένους: 

 

 



Α. Δώρο Πάσχα (υπολογισμός)    

1. Προσθέτουμε τους μισθούς (μικτούς) που πήρε ο εργαζόμενος από 1/01 μέχρι 
30/04. 

2. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,125. 

 3. Το ποσό που θα βρεθεί από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό προσαυξάνεται 
κατά 0,04166 (αφορά αναλογία επιδόματος αδείας) και βρίσκουμε το δώρο 
Πάσχα. 

***  Β. Άδεια ληφθείσα και Επίδομα Αδείας (αναλογία για το 
διάστημα εργασίας 1/1-31/5 ή 15/6 ή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης). 

 

***Σημαντική Υπενθύμιση 

 Με βάση την Εγκ.219434/Α5/2016, (Φ.Ε.Κ. Β΄/4212), του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 27/12/2016, οι 

ημέρες διακοπών καθορίζονται πλέον ως εξής: 

Για το Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως και την Τρίτη μετά το Πάσχα.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


