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Φορολογικά | Οικονομικά

 Παράταξη  Οικονομολόγων Φοροτεχνικών 
Εργαζομένων - Επαγγελματιών

(Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.)
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014
Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

 Την 1η Φεβρουαρίου 2014, συνήλθε η 69η ( Έκτακτη) Σύνοδος της Συ-
νέλευσης των Αντιπροσώπων του Ο.Ε.Ε. με αποκλειστικό θέμα την εκλο-
γή 15μελούς Κεντρικής Διοίκησης.
 Η νεοεκλεγείσα Κεντρική Διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 
18 Φεβρουαρίου 2014, στο Προεδρείο της οποίας συμμετέχει για 2η συ-
νεχόμενη θητεία  ο Συνάδελφος κος Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος ( Μέ-
λος  της Εξελεγκτικής Επιτροπής  της Ομοσπονδίας μας), ο οποίος εκλέ-
χθηκε  στο αξίωμα του Α΄ Αντιπροέδρου.(σας επισυνάπτουμε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου)
 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Συναδέλφους Πανελλαδικά 
που στήριξαν την προσπάθεια αυτή που είχε σαν αποτέλεσμα την συμ-
μετοχή μας στην Διοίκηση του Ο.Ε.Ε.  
Με την ενεργό παρουσία μας στην Κ.Δ., στόχος μας είναι να μεταφέρου-
με και να επιλύσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τα προβλήματα του Κλάδου 
μας ως εκ τούτου ζητούμε την συνδρομή όλων για κατάθεση σκέψεων 
και προτάσεων που μέσω του Ο.Ε.Ε. μπορούν να διευκολύνουν την άσκη-
ση του Επαγγέλματος μας αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Ο.Ε.Ε. ως 
φορέα ελέγχου των Αδειών μας αλλά και προσεχώς  της Πιστοποίησης 
μας.

Με εκτίμηση
Ο  Γενικός Εκπρόσωπος του Συνδυασμού

Πανίδης  Αβραάμ  
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O Κωνσταντίνος Κόλλιας νέος πρόεδρος 
στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Την εκλογή του Κωνσταντίνου Κόλλια στη θέση του προέδρου του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποφάσισε η νέα Κεντρική 

Διοίκηση, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές της 15ης Δε-

κεμβρίου και συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα.

Η σύνθεσή της έχει ως εξής : 

Πρόεδρος :  Κωνσταντίνος  Κόλλιας

Α΄ Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Β΄ Αντιπρόεδρος : Ζώης Κoλιός 

Γεν. Γραμματέας : Παναγιώτης Αλαμάνος 

Οικονομικός Επόπτης :  Κωνσταντίνος Μανούσος

Μέλη : Χρήστος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αλεβιζάκης, Πελοπίδας Καλλί-

ρης, Ευφροσύνη Καραγιάννη, Γεώργιος Κυδωνάκης, Κωνσταντίνος Κωνής, 

Παναγιώτης Νταής, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Ταγγί-

ρης, Σωτήρης Χρυσάφης.

Την Τετάρτη 19-2-2014, σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας, συνεδρίασε 
η Επιτροπή των Κοινωνικών Φορέων υπό την αιγίδα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., για την 
κατάθεση προτάσεων στην επικείμενη τροπολογία των Νόμων 4172 & 
4174/2013 που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα.

Συνεδρίαση της Επιτροπής των Κοινωνικών 
Φορέων υπό την αιγίδα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1015993 
ΕΞ 24.1.2014 

«Κατάργηση χορήγησης 
βεβαίωσης ηλεκτροδότη-

σης ακινήτων.»

Με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 11 του άρθρου 
26 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 

Α'287), από την έναρξη ισχύος του 
ν. 4172/2013 (για εισοδήματα που 
αποκτούνται από 1-1-2014 και 
μετά) παύουν να ισχύουν οι διατά-
ξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'151), 
συμπεριλαμβανομένων και όλων 
των κανονιστικών πράξεων και 
εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 
και την κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 1137140/2439/Α0012/
ΠΟΛ.1277/5.12.1994 που είχαν 
εφαρμογή μέχρι 31-12-2013 χορη-
γούνταν από τη Δ.Ο.Υ. βεβαιώσεις 
ηλεκτροδότησης για ακίνητα των 
οποίων η άδεια οικοδομής εκδό-
θηκε μετά την 31-12-1994. Μετά 
την κατάργηση των εν λόγω διατά-
ξεων σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Καταργείται από 1-1-2014 η δι-
αδικασία προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. 
δικαιολογητικών και στη συνέχεια 
χορήγηση των σχετικών βεβαιώ-
σεων ηλεκτροδότησης

2. Χορηγούνται βεβαιώσεις ηλε-
κτροδότησης ακινήτων σε οικοδο-
μές/κατασκευές (Δ6Γ 1091609 ΕΞ 
2013 Απόφαση Υπουργού Οικο-
νομικών) για τις οποίες προσκομί-
στηκαν στις Δ.Ο.Υ. οι τελικοί πίνα-
κες οικοδομής μέχρι 31-12-2013 
δεδομένου ότι είχαν εφαρμογή μέ-
χρι τότε οι διατάξεις των άρθρων 
35 και 36 του ν. 2238/1994.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομι-
κό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς 
και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλ-
λει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, 
πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέ-
ντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, 
αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής με-
θόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης 
αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη 
εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας 
υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν 
ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγο-
ρές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρη-
σιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα 
πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, 
έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποί-
ηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής 
του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή 
και εφαρμογή του συστήματος αντιστρο-
φής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστε-
ρες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερι-
κό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Άρθρο 2
Περιεχόμενο καταστάσεων
Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της πα-
ρούσας καταχωρούνται:
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέ-
ντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμε-
νος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους 
προμηθευτές), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 1.

Άρθρο 3
Τρόπος καταχώρισης
Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της 
παρούσας, οι καταχωρήσεις διενεργούνται 
ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλο-
μένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά 
περίπτωση:
α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέ-
χει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που 

αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που δια-
θέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν 
συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης 
α΄. 
2.Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή 
αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντι-
συμβαλλομένου, που προβλέπεται στην πε-
ρίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας: 
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια 
εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..
β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα 
εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, 
συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστρο-
φής, με μια εγγραφή.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλό-
μενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλό-
γως, οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α΄και β΄, 
που αφορούν παραστατικά αγορών αγα-
θών ή υπηρεσιών.
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς 
αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλο-
μένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν 
εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. 
λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις 
καταστάσεις του προσώπου που αφορά 
πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγο-
ρές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν 
εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής
1.Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχεί-
ων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλ-
λονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο 
και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογρα-
φικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ως εξής:
α) από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως 
κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του 
(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλ-
λαγής του από τήρηση και το αργότερο 
τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης 
Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά 
βιβλία,
β) από το λήπτη μέχρι τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης 
που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον 
δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδι-
κής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερο-
λογιακού εξάμηνου που αφορούν.
Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέ-
ρω καταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, υπο-
βάλλονται, ανά μήνα, μέχρι την προθεσμία 
υποβολής των καταστάσεων του μηνός 

Μαρτίου 2014.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η 
ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς κα-
ταχώρισης αυτών, στο σύστημα υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 
δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονο-
μικών.
3.Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής 
κατάστασης, πραγματοποιείται υποχρεωτι-
κά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση 
υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπο-
ρεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές 
του πίνακα που τροποποιούνται.

Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής
Η υποβολή των καταστάσεων πραγματο-
ποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρ-
χείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας 
(web service) στο διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγρα-
φές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, 
αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό 
τόπο.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία 
για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επι-
χείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατά-
σταση ξεχωριστά.

Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία 
του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποι-
ούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που 
παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Άρθρο 6
Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, 
τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσε-
ων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνο-
νται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις 
αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των 
υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικο-
νομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης 
αυτών.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά 
στοιχεία, που εκδίδονται από 1.1.2014.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΟΛ.1022/7.1.2014 
Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών 
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 Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φό-
ρου που παρακρατείται κατά την καταβολή 
ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργο-
λήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών 
έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτι-
κών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων
1. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντό-
τητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επι-
χειρηματική δραστηριότητα και έχει τη 
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι 
φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορο-
λογούμενος που δεν έχει τη φορολογική 
κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστη-
ριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης 
στην Ελλάδα υποχρεούται να παρακρατεί 
φόρο κατά την καταβολή ή εκκαθάριση ει-
σοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευ-
ής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικι-
αστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή 
λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 
1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
167) αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο 
με προσωρινές δηλώσεις ως εξής:
Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές 
και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις 
απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου 
φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται 
και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλε-
κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δι-
αδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες 
εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται 
με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, 
ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚΒ΄/9.12.10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία 
αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποι-
ημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρ-
μογή.
3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι 
υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων του δη-
μοσίου γενικά και οι διαχειριστές χρηματι-
κού που παρακρατούν φόρο κατά την κα-
ταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους 
εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνι-
κών έργων και
ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινο-
τικών ή λιμενικών προσόδων, υποβάλλουν 

δηλώσεις και αποδίδουν τον παρακρατη-
θέντα φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής με-
θόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο 
δικτυακό τόπο www.gsis.gr και εγγράφο-
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet 
σε ειδική εφαρμογή που συστήνεται γι’ 
αυτό τον σκοπό.
4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης 
απόδοσης φόρου που παρακρατείται κατά 
την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων 
στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους 
τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, 
δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσό-
δων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να 
πραγματοποιείται από 03.01.2014.
5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής 
αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής 
της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται άμεσα 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το 
εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη 
δυνατότητας υποβολής της.

Άρθρο 2
Έκδοση ταυτότητας οφειλής1. Το σύστη-
μα μετά την οριστικοποίηση της υποβο-
λής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα 
Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την 
απόδοση του φόρου μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας, 
αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του 
παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η υπο-
βληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον 
αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, 
με σχετική επισημείωση για την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φό-
ρου.

Άρθρο 3
Προθεσμία υποβολής και απόδοσης του 
φόρου
Όσοι παρακρατούν φόρο με συντελεστή 
τρία (3) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 
του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσω-
ρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος 

του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία 
καταβολής της υποκείμενης σε παρακρά-
τηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει την 
αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο 
ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτε-
λεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέ-
ντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και 
το φόρο που αναλογεί.

Άρθρο 4
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρο-
νικά αμέσως μετά την υποβολή των προ-
σωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου 
που παρακρατείται κατά την καταβολή 
ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργο-
λήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών 
έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημο-
τικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, 
ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση 
των βασικών στοιχείων παραλαβής και 
πληρωμής στο σύστημα TAXIS.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα 
εμφάνισης και εκτύπωσης των προσωρι-
νών δηλώσεων

Άρθρο 5
Ισχύς της Απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φο-
ρολογικό έτος 2014 για εισοδήματα που 
καταβάλλονται στους εργολήπτες κατα-
σκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και 
ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινο-
τικών ή λιμενικών προσόδων που κατα-
βάλλονται ή εκκαθαρίζονται
από το τρέχον φορολογικό έτος και μετά.
2. Ειδικά οι υπόχρεοι που παρακράτησαν 
φόρο για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 
2013 και η απόδοση του θα γίνει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, υποβάλ-
λουν τη δήλωση του παρακρατηθέντος 
φόρου σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός 
των οριζομένων προθεσμιών από τον ν. 
2238/1994.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΟΛ.1027/20.1.2014 
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε 

είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινο-
τικών 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 
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Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης και τρόπος από-
δοσης του προκαταβλητέου φόρου 
επί των αμοιβών αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 
69 του ν.4172/2013.
1. Το ποσό του προκαταβλητέου 
φόρου υπολογίζεται:
α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της 
συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση 
μελετών και σχεδίων χωροταξικών, 
πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, 
υδραυλικών έργων και για διεύθυν-
ση εκτέλεσης έργου καθώς και για 
μελέτη επίβλεψη τοπογραφικών 
έργων
β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της 
συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση 
μελετών και σχεδίων που αφορούν 
οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 
και για την επίβλεψη της εκτέλεσης 
αυτών, καθώς και των έργων της 
προηγούμενης περίπτωσης και της 
ενέργειας πραγματογνωμοσύνης 
κ.λπ. για τα έργα αυτά.
Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμο του δικαιούχου 
της αμοιβής, τη διεύθυνση του, τη 
συμβατική αμοιβή, τον προκατα-
βλητέο φόρο, την αρμόδια για τη 
φορολογία Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που 
του ανέθεσε τη σύνταξη της μελέ-
της ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, 
πλην των περιπτώσεων που την 
ανάθεση έκανε το Δημόσιο
2. Οι δηλώσεις απόδοσης του προ-
καταβλητέου φόρου μηχανικών – 
αρχιτεκτόνων φορολογικού έτους 
2014 υποβάλλονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνί-
ας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό 
τόπο www.gsis.gr

ΠΟΛ.1025/20.1.2014 
Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης 

3. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι 
χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα 
με όσα ορίζονται με την με αριθ-
μό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41Φ-
ΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. Η δι-
αδικασία αυτή δεν απαιτείται για 
τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες 
σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
4. Η υποβολή της δήλωσης απόδο-
σης του προκαταβλητέου φόρου 
επί των αμοιβών αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών φορολογικού έτους 
2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να 
πραγματοποιείται από 03.01.2014.
5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης 
της υποβολής της δήλωσης, αυτή 
υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το εκτυπωμέ-
νο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυ-
νατότητας υποβολής της.
Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου 
αμοιβών Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών

Άρθρο 2
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Το σύστημα μετά την οριστικο-
ποίηση της υποβολής της δήλωσης 
παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής», 
στοιχείο απαραίτητο για την από-
δοση του φόρου μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων.
2. Οι υπόχρεοι μηχανικοί με την 
οριστικοποίηση της δήλωσης, θα 
εκτυπώνουν «Βεβαίωση προκατα-
βλητέου φόρου στις αμοιβές αρ-
χιτεκτόνων – μηχανικών» η οποία 
αποτελεί έγκυρη βεβαίωση βάσει 
της με αριθμ. 2837/0030/11.11.2003 
(ΦΕΚ 1685/Β) απόφασης και αποτε-

λεί το αποδεικτικό που θα υποβάλ-
λει στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν 
από τη θεώρηση των σχεδίων ή των 
μελετών ή τη χορήγηση της σχετι-
κής άδειας.
3. Σε περίπτωση εφαρμογής της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 1 της πα-
ρούσας, αποδεικτικό υποβολής της 
δήλωσης του παρακρατηθέντος 
φόρου, αποτελεί η υποβληθείσα 
δήλωση σφραγισμένη από τον αρ-
μόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παρα-
λαβής, με σχετική επισημείωση για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
βεβαίωσης του φόρου.

Άρθρο 3
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται, 
ηλεκτρονικά αμέσως μετά την ορι-
στική υποβολή των δηλώσεων από-
δοσης του προκαταβλητέου φόρου 
ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη κατα-
χώριση των βασικών στοιχείων πα-
ραλαβής και πληρωμής στο σύστη-
μα Τaxis.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατό-
τητα εμφάνισης και εκτύπωσης των 
δηλώσεων αυτών.

Άρθρο 4
Ισχύς της Απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 
το φορολογικό έτος 2014 για αμοι-
βές αρχιτεκτόνων – μηχανικών που 
εισπράττονται κατά το τρέχον φο-
ρολογικό έτος και μετά.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ



Αριθ. πρωτ.: 
3656/319/10.2.2014 

Καθορισμός Συντελεστών 
Οικογενειακού 

Επιδόματος Ναυτικών 
2013 

Tην έγκριση της απόφασης 
του ΔΣ/ΕΛΟΕΝ της 31/25-9-
2013 συνεδρίασης του, με την 

οποία καθορίστηκαν οι συντελεστές 
του οικογενειακού επιδόματος των 
ναυτικών για το έτος 2013 ανάλογα 
με τον αριθμό των παιδιών να είναι 
με τους ίδιους συντελεστές έτους 
2012 λαμβάνοντας υπόψη και την 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 
Οικονομικών όπως αυτή διατυπώ-
θηκε στο με στοιχείο (4) της παρού-
σης.

Κατόπιν των ανωτέρω οι συντελε-
στές και για το έτος 2013 θα είναι οι 
κατωτέρω:

Με (1) παιδί 1,73 € για κάθε μέρα 
θαλάσσιας υπηρεσίας
Με (2) παιδιά 4,21 € για κάθε μέρα 
θαλάσσιας υπηρεσίας
Με (3) παιδιά 7,82 € για κάθε μέρα 
θαλάσσιας υπηρεσίας
Με (4) παιδιά 12,48 € για κάθε μέρα 
θαλάσσιας υπηρεσίας
Με (5) παιδιά 19,51 € για κάθε μέρα 
θαλάσσιας υπηρεσίας
Με (6) παιδιά 25,67 € για κάθε μέρα 
θαλάσσιας υπηρεσίας
Με (7) παιδιά και πάνω 35,47 € για 
κάθε μέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Τα ανωτέρω ποσά θα πολλαπλα-
σιάζονται αντίστοιχα με τις ημέρες 
ασφάλισης που έχει κατά το έτος 
2013 ο δικαιούχος ναυτικός.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛ.1015/9.1.2014
Εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες των 

μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ και των μελών των ΚΤΕΛ

Μετά την τροποποίηση των διατάξεων του ν.2963/2001 (ΦΕΚ Α΄ 
268/23.11.2001), οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία 
των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, με τις παραγρά-

φους 5 και 6 του άρθρου 52 του ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013), παρέχονται 
οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ν. 4199/2013 αντικατα-
στάθηκε η περίπτωση β.(i) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001. Με 
τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι η μετατροπή των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρίες 
μπορεί να γίνει και με ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφορικού έργου, από 
κοινού, από τους μετόχους της ΚΤΕΛ ΑΕ.
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του ν. 4199/2013 προστίθεται 
άρθρο 3α, με το οποίο ορίζεται γενικά ότι, όπου στο ν. 2963/2001 γίνεται αναφορά 
σε «σύμβαση μίσθωσης ή εκμίσθωσης λεωφορείων» νοείται η ανάληψη υποχρέω-
σης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων και όπου αναφέρεται «εκμισθωτής» νοείται 
ο μέτοχος της ανωνύμου εταιρίας, αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.2.β.(i) του ίδιου νόμου.

2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, είναι σαφές ότι οι υπηρεσίες που παρέχο-
νται από τους μετόχους προς τις ΚΤΕΛ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3, παρ. 2, περίπτωση β.(i) του ν. 2963/2001, δεν συνιστούν «υπηρεσία εκμίσθωσης 
αγαθού», αλλά υπηρεσία μεταφοράς.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ, 
Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), η εν λόγω μεταφορά 
υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) στην περίπτωση που πρόκειται 
για μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους ή στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ (23%) στην περίπτωση που αφορά μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων. Για το 
διαχωρισμό της αμοιβής (αποζημίωση) που λαμβάνουν οι μέτοχοι από τις ΚΤΕΛ 
ΑΕ κάθε τρίμηνο ανά συντελεστή ΦΠΑ, κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζεται η αναλογία 
που έχουν ανά συντελεστή ΦΠΑ τα ακαθάριστα έσοδα της ΑΕ το ίδιο τρίμηνο.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης και για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη 
των ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001, η αντιπαροχή των οποίων υπολογίζεται 
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Αριθ.οικ.
Β36933/2804/26.6.2002.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι σύμφωνα με την ΑΥΟ 
ΠΟΛ.1182/13.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2563/21.09.2012) το απαιτητό του φόρου των εν 
λόγω υπηρεσιών επέρχεται κατά το χρόνο έκδοσης εκκαθάρισης από τις ΚΤΕΛ 
Α.Ε. και τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001, οι υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων 
των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.β.(i), και των μελών των ΚΤΕΛ 
που διατηρούν τη νομική τους μορφή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 5 του ν. 2963/2001, που παρέχονται από το τέταρτο τρίμηνο του έτους 
2013 και εφεξής, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%). Κατά τα λοιπά 
συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1182/13.9.2012.

Ο Γεν. Γραμματέας Δημ. Εσόδων
Θ. Θεοχάρης
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