
Με αφορμή προφορικά ερω-
τήματα που τέθηκαν στην 
υπηρεσία μας, τόσο από φο-

ρολογούμενους όσο και από φορο-
λογικές και τελωνειακές αρχές άλλων 
κρατών - μελών αναφορικά με την επί 
του τιμολογίου αναγραφόμενη ένδει-
ξη, σχετικά με το καθεστώς Φ.Π.Α. της 
πώλησης οχημάτων από ¨Έλληνα υπο-
κείμενο στο ΦΠΑ σε κοινοτικούς πελά-
τες (υποκείμενους ή μη στο φόρο) και 
για λόγους διευκόλυνσής τους, διευκρι-
νίζουμε τα εξής:
1. Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης και-
νούργιου μεταφορικού μέσου αναγρά-
φεται υποχρεωτικά επί του τιμολογίου 
το εξής κείμενο: << απαλλάσσεται από 
ΦΠΑ - ενδοκοινοτική παράδοση και-
νούργιου μεταφορικού μέσου, άρθρα 
28 και 11 παρ. 4 του κωδ. ΦΠΑ >>.
Εκτός του προαναφερόμενου τυποποι-
ημένου κειμένου αναγράφονται σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην πα-
ράγραφο 9 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. 
και τα κριτήρια χαρακτηρισμού του 
μεταφορικού μέσου ως καινούργιου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 11 του κώδικα ΦΠΑ 
(ν.2859/2000).

2. Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης μετα-
χειρισμένου μεταφορικού μέσου ανα-
γράφεται υποχρεωτικά το εξής κείμενο: 
<< απαλλάσσεται από ΦΠΑ, άρθρο 28 
του κωδ. ΦΠΑ >>.
3. Επί μεταπώλησης μεταχειρισμένου 
μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το 
καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του 
άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ αναγράφε-
ται υποχρεωτικά το εξής κείμενο: <<κα-
θεστώς περιθωρίου-μεταχειρισμένα 
αγαθά αρθ. 45 του κωδ. ΦΠΑ>>.
Διευκρινίζεται ότι στα φορολογικά 
στοιχεία που εκδίδει ο υποκείμενος στο 
φόρο μεταπωλητής για παραδόσεις με-
ταχειρισμένων οχημάτων στα πλαίσια 
του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 
45 του Κώδικα ΦΠΑ δεν αναγράφεται 
το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί ξεχω-
ριστά, αλλά ο φόρος ενσωματώνεται 
στην τιμή πώλησης.

ΠΟΛ.1115/23.4.2014 
Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος 
από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος 
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- Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1065153 
ΕΞ 23.4.2014 
Υποβολή συνοπτικού πί-
νακα πληροφοριών του 
φακέλου τεκμηρίωσης 
τιμών ενδοομιλικών συ-
ναλλαγών σε περίπτω-
ση μετασχηματισμού 
επιχειρήσεων σύμφω-
να με τις διατάξεις του 
ν.2166/1993 

- ΠΟΛ.1119/25.4.2014 
Καθορισμός χρόνου κτή-
σης ακίνητης περιουσίας 
για την εφαρμογή του άρ-
θρου 41 του ν. 4172/2013 
(φόρος υπεραξίας σε με-
ταβιβάσεις ακίνητης περι-
ουσίας)

- ΠΟΛ.1120/25.4.2014 
Φορολογική μεταχείριση 
των αμοιβών που κατα-
βάλλονται για τεχνικές 
υπηρεσίες, αμοιβές διοί-
κησης, αμοιβές για συμ-
βουλευτικές και παρόμοι-
ες υπηρεσίες



Με αφορμή πλήθος γραπτών και 
προφορικών ερωτημάτων, τα 
οποία έχουν υποβληθεί στην 

υπηρεσία μας, αναφορικά με το ως άνω 
θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών 
του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών εν-
δοομιλικών συναλλαγών υποβάλλεται 
μόνο ηλεκτρονικά:
μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από 
την ημερομηνία λήξης της διαχειριστι-
κής περιόδου, για τις διαχειριστικές 
περιόδους που ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 39Α του ν.2238/1994 όπως 
αντικαταστάθηκε με τη παρ.2 του άρ-
θρου 11 του ν.4110/2013 και τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις των ν.4170/2013 
και ν.4182/2013 και
εντός «τεσσάρων (4) μηνών» από το τέ-
λος κάθε φορολογικού έτους, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 

ν.4174/2013, για φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και 
μετά.
2. Για να είναι δυνατή η υποβολή του 
συνοπτικού πίνακα πληροφοριών πρέ-
πει,: 
να έχει λήξει η διαχειριστική περίοδος,
η ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής 
περιόδου να εμφανίζεται στο υποσύ-
στημα μητρώου Taxis και να είναι η ιδία 
με αυτή που καταχωρείται στο συνο-
πτικό πίνακα πληροφοριών.
3. Οι επιχειρήσεις που μετασχηματί-
ζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.2166/1993, υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του 
μετασχηματισμού τους, μέσα στις προ-
θεσμίες που προβλέπονται, δήλωση 
έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργα-
σιών, με ημερομηνία έναρξης, μεταβο-
λής ή διακοπής εργασιών αντίστοιχα, 
την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογι-

σμού μετασχηματισμού.
4. Επειδή, ενδέχεται να δημιουργηθούν 
τεχνικά προβλήματα κατά την υποβο-
λή του συνοπτικού πίνακα πληροφορι-
ών, στις περιπτώσεις μετασχηματισμών 
που επιφέρουν αλλαγή λήξης διαχειρι-
στικής περιόδου και οι οποίοι ολοκλη-
ρώνονται μετά τη πάροδο τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία σύνταξης 
του ισολογισμού μετασχηματισμού, γί-
νεται δεκτό ότι, αν ο συνοπτικός πίνα-
κας πληροφοριών υποβληθεί ηλεκτρο-
νικά εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας 
για τη δήλωση μεταβολής ή διακοπής 
λόγω του μετασχηματισμού, δεν θα 
επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης 
υποβολής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 23.4.2014 
Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών 
ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 

ΠΟΛ.1119/25.4.2014 
Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 

41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας) 

Σε περιπτώσεις πράξεων σύστα-
σης οριζόντιας ή κάθετης ιδι-
οκτησίας χωρίς μεταβολή του 

ποσοστού επί του δικαιώματος που 
αντιστοιχεί στο μεταβιβάζοντα πριν 
από τις πράξεις αυτές, ως χρόνος κτή-
σης θεωρείται αντίστοιχα ο χρόνος 
απόκτησης του αρχικού δικαιώματος.

2. Σε περιπτώσεις που μετά την κύρω-
ση των οικείων πράξεων εφαρμογής 
μεταβιβάζονται οικόπεδα, τα οποία 
έχουν αποκτηθεί είτε ως οικόπεδα, είτε 
ως αγροτεμάχια με οποιοδήποτε τίτλο 
κτήσης, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο 
χρόνος κύρωσης της πράξης εφαρμο-
γής.

3. Σε περιπτώσεις που μετά την έγκριση 

της πολεοδομικής μελέτης ή την έκδο-
ση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης 
καθορισμού των ορίων οικισμού μετα-
βιβάζονται οικόπεδα, τα οποία έχουν 
αποκτηθεί είτε ως οικόπεδα, είτε ως 
αγροτεμάχια με οποιοδήποτε τίτλο 
κτήσης, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο 
χρόνος έγκρισης της πολεοδομικής με-
λέτης ή έκδοσης της αντίστοιχης διοι-
κητικής πράξης καθορισμού των ορίων 
οικισμού.

4. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου με 
ανώμαλη δικαιοπραξία και εν συνεχεία 
επικύρωσης αυτής, ως χρόνος κτήσης 
λογίζεται εκείνος της επικύρωσης.

5. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου αι-
τία θανάτου ή δωρεάς εν ζωή – γονικής 

παροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται 
ο χρόνος επαγωγής της κληρονομίας 
ή ο χρόνος κατάρτισης του συμβολαί-
ου δωρεάς εν ζωή − γονικής παροχής, 
ακόμη και στις περιπτώσεις που συνέ-
τρεχε νόμιμος λόγος μετάθεσης του 
χρόνου γένεσης της φορολογικής υπο-
χρέωσης.

6. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου 
δυνάμει μεταβιβαστικού συμβολαίου 
στο οποίο έχει τεθεί αναβλητική αί-
ρεση ή προθεσμία, ως χρόνος κτήσης 
του ακινήτου θεωρείται ο χρόνος πλή-
ρωσης της αναβλητικής αίρεσης ή πα-
ρόδου της προθεσμίας. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου ισχύει και στις 
περιπτώσεις κτήσης ακινήτου δυνάμει 
δωρεάς αιτία θανάτου.
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ΠΟΛ.1119/25.4.2014 
Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 

41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας) 

7. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου 
δυνάμει μεταβιβαστικού συμβολαίου, 
στο οποίο έχει τεθεί διαλυτική αίρεση ή 
προθεσμία, ως χρόνος κτήσης του ακι-
νήτου θεωρείται ο χρόνος κατάρτισης 
του οικείου συμβολαίου.

8. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου με 
αναγκαστικό πλειστηριασμό, ως χρό-
νος κτήσης λογίζεται η ημερομηνία έκ-
δοσης της περίληψης κατακυρωτικής 
έκθεσης.

9. Στα παραχωρηθέντα ακίνητα λόγω 
αγροτικής ή αστικής αποκατάστασης 
ή αναδασμού, ως χρόνος κτήσης θε-
ωρείται ο χρόνος κύρωσης της διανο-

μής ή του αναδασμού, εφόσον αυτός 
αναγράφεται στον σχετικό τίτλο κυρι-
ότητας, και σε κάθε άλλη περίπτωση 
ο χρόνος έκδοσης του τίτλου κυριότη-
τας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
του χορηγηθέντος από την Υπηρεσία 
αντιγράφου ή της μεταγραφής του.

10. Όταν ο τίτλος κτήσης έχει διορθω-
θεί ως προς τα περιγραφικά στοιχεία 
του ακινήτου, με μεταγενέστερο συμ-
βόλαιο, χρόνος κτήσης θεωρείται η 
ημερομηνία του αρχικού συμβολαίου.

11. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης της 
πλήρους κυριότητας ακινήτου που 
αποκτήθηκε κατά ψιλή κυριότητα και 
επικαρπία αντίστοιχα σε διαφορετι-

κούς χρόνους, ως χρόνος κτήσης της 
πλήρους κυριότητας θεωρείται ο χρό-
νος κατά τον οποίο αποκτήθηκε κατά 
ποσοστό 75% τουλάχιστον η αξία της 
πλήρους κυριότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 ν. 2961/2001.

12. Η απόφαση αυτή ισχύει για μεταβι-
βάσεις ακίνητης περιουσίας που πραγ-
ματοποιούνται από τη δημοσίευση της 
παρούσας.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ. δ' 
της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
62 καθώς και της περ. δ' της παρ. 1 , των 

παρ. 2  και 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 
(ΦΕΚ Α 167/23.07.2013), αναφορικά με την 
παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνι-
κές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές 
για παρόμοιες υπηρεσίες και σας παρέχουμε τις 
ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορ-
φη εφαρμογή τους:

Άρθρο 62
Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του 
άρθρου 62 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ορίζονται οι 
περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, 
οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 

Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκει-
νται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπη-
ρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για 
παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν 
παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της 
αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

Βάσει της ανωτέρω διάταξης σε παρακράτη-
ση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που 

 ΠΟΛ.1120/25.4.2014 
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, 

αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες 

λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατο-
μικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι 
σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του 
Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, 
τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε 
υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου 
(νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι κατά την καταβολή των υπό-
ψη αμοιβών σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, για υπηρεσίες που παρέχουν είτε 
στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διενεργεί-
ται παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 64, με την οποία δεν επέρχεται 
εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης 
αλλά ο φόρος που παρακρατήθηκε θα πιστω-
θεί έναντι του φόρου εισοδήματος από επι-
χειρηματική δραστηριότητα (παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 64 του ν.4172/2013). Ειδικά για τις 
αμοιβές που λαμβάνουν τα αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα, τα ανωτέρω εφαρμόζονται υπό την 
επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

Στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται 
οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς 
και οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχό-
μενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως με την 
εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασι-
ών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του 
εδάφους όπως για παράδειγμα τα οικοδομικά, 
λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποι-
ίας, σιδηροδρόμων και έργα υπαίθρου. Ως 
τεχνικό έργο θεωρείται επίσης και η εργασία 
προσθήκης επί υφιστάμενου ήδη πράγματος 
νέου στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα 
συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγμα ή 
όχι (όπως για παράδειγμα εκτέλεση μηχανολο-
γικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).

Με τον όρο αμοιβές διοίκησης νοούνται οι 
αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, 
αναδιοργάνωσης, κ.λπ. αποκαλούμενες με τον 
αγγλικό όρο «management fees» στις οποίες, 
ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

- οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρα-
κολούθηση της οικονομικής πορείας και της 
θέσης στην αγορά της επιχείρησης,
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Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, 

αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες 

- αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια 
εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία 
διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επι-
χείρησης,

- αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνω-
ση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία 
του κατάλληλου «software» με σκοπό την κα-
ταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση 
των συναλλαγών,

- αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και 
ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που 
δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχεί-
ρησης σαν αυτοτελή μονάδα δραστηριότητας.

Επισημαίνεται, ότι στις αμοιβές αυτές δεν περι-
λαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών ή μελών 
ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου 
ή νομικής οντότητας οι οποίες σύμφωνα με την 
περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 αποτελούν ει-
σόδημα από μισθωτή εργασία.

Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες 
υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που κα-
ταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών 
υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της 
συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής 
και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλ-
ματα που με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, χα-
ρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικό-
νισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το 
επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιά-
τρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, 
μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου 
υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρ-
χιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, 
γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλο-
ντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημο-
σιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, 
καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή 
ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποι-
ού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, 
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευ-
τή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 
ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, 
αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμ-
βούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λει-
τουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, 
εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λο-
γοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδι-
κού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε 
πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές 
γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκ-
καθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχο-
λάζουσας κληρονομιάς. 

Επισημαίνεται ότι το μέρος της αμοιβής που 
λαμβάνουν οι συγγραφείς, μουσουργοί, κ.λπ. 

η οποία αφορά σε συγγραφικά ή καλλιτεχνικά 
δικαιώματα, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
με συντελεστή 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 64.

Αντίθετα, διευκρινίζουμε ότι δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές 
αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από 
αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης 
προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλ-
λοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, 
μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολα-
βητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημι-
στών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο 
ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές 
εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συ-
νεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους 
(ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσε-
ων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές 
για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων 
και γενικά οι αμοιβές που με τον ν. 2238/1994 
χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης πα-
ρακρατούμενου φόρου.

2. Με την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρ-
θρου ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική 
κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν 
αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην περ. δ' της παραγράφου 1 (αμοιβές διοί-
κησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες) 
δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 
(φορείς γενικής κυβέρνησης).

Επομένως, για τις υπηρεσίες της περ. δ' της 
παραγράφου 1 που παρέχονται από τα νομικά 
πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες του άρθρου 
45 που έχουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., δεν ενεργείται 
παρακράτηση φόρου, με εξαίρεση τις αμοιβές 
που λαμβάνουν για τις υπηρεσίες που παρέ-
χουν σε φορείς γενικής κυβέρνησης, καθώς 
και τις αμοιβές για τεχνικά έργα, δεδομένου ότι 
στην περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 64, 
ορίζεται ότι οι υπόψη αμοιβές που λαμβάνουν 
τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τα νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3%.

3. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 κα-
θορίζεται η φορολογική μεταχείριση των νο-
μικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων 
που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα, για τις αμοιβές που λαμβάνουν 
για τις υπηρεσίες της περ. δ' της παραγράφου 1. 
Συγκεκριμένα, κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία 

του στην Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για τε-
χνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές 
για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές 
για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκεινται σε παρα-
κράτηση φόρου, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται 
σε υπόχρεα σε παρακράτηση πρόσωπα του 
άρθρου 61.

Επισημαίνεται ότι, με την παρ. 2 του άρθρου 3 
του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο φορολογούμε-
νος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του 
στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορο-
λογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην 
Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φο-
ρολογικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με την περ. γ' 
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4172/2013, εισό-
δημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε 
εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως το εισόδημα 
από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και 
τεχνικές που παρέχονται στην ημεδαπή, μέσω 
μόνιμης εγκατάστασης.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι οι αμοιβές που λαμβάνει το νο-
μικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που δεν 
έχει τη φορολογική του κατοικία αλλά διατηρεί 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υπόκεινται 
σε παρακράτηση φόρου, όταν οι αμοιβές αυτές 
αφορούν σε παροχή υπηρεσιών της περ. δ' της 
παρ. 1 στην ημεδαπή μέσω της μόνιμης εγκα-
τάστασής του.

Επομένως, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται 
οι αμοιβές που λαμβάνει η μόνιμη εγκατάστα-
ση των νομικών προσώπων που δεν έχουν την 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για τις 
παρεχόμενες στην ημεδαπή τεχνικές υπηρεσί-
ες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρό-
μοιες υπηρεσίες. Με την παρακράτηση αυτή 
δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων αλλά ο φόρος που παρακρατήθηκε 
θα πιστωθεί έναντι του φόρου εισοδήματος νο-
μικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (παρ. 3 
και 4 του άρθρου 64 του ν.4172/2013).

Οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορο-
λογική του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου. Επισημαίνεται ότι, στην 
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μη-
δενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

4. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
3, όπως ισχύει, ορίζεται ότι το ως άνω νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρό-
σωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότη-
τα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το 
εισόδημα από δικαιώματα και τις αμοιβές για 
τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοι-
βές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρε-
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σίες σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για 
τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν 
τέτοιες αμοιβές και να πιστώσει τον παρακρα-
τηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου 
εισοδήματος. 

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 64, όπως ισχύει, για τις αμοιβές της 
περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 με την παρα-
κράτηση φόρου δεν επέρχεται εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης των αλλοδαπών φυ-
σικών ή των αλλοδαπών νομικών προσώπων 
ή νομικών οντοτήτων που διατηρούν μόνιμη 
εγκατάσταση στην ημεδαπή, συνάγεται ότι θα 
έχει εφαρμογή η παρ. 4 του ίδιου άρθρου και 
ως εκ τούτου θα πιστωθεί υποχρεωτικά ο φό-
ρος που παρακρατήθηκε έναντι του οφειλό-
μενου φόρου εισοδήματος τους. Επομένως, το 
υπόψη εδάφιο της παρ. 3, ως προς την επιλογή 
φορολόγησης των προσώπων αυτών, καθίστα-
ται ανενεργό.

Άρθρο 64
Συντελεστής παρακράτησης φόρου

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 
1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, ορίζεται 
ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην πε-
ρίπτωση πληρωμών αμοιβών για τεχνικά έργα, 
αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτι-
κές ή παρόμοιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παρακράτησης 
φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμ-
βουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται 
σε είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος επιβάλλε-
ται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση 
του Φ.Π.Α.

Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές για τεχνικά έργα 
που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευ-
ής κάθε είδους τεχνικών έργων και στις αμοιβές 
των ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοι-
νοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής 
είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό 
κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρ-
τήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Επισημαίνεται ότι για αμοιβές που έχουν τιμο-
λογηθεί στο φορολογικό έτος 2013 ή και προ-
ηγούμενα, αλλά η καταβολή (εξόφληση) αυ-
τών πραγματοποιείται εντός του φορολογικού 
έτους 2014, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την κατάρ-
γησή τους με τον ν.4172/2013, δεδομένου ότι 
με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, ο χρόνος 
κτήσης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που ο 
δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής 
του.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64, 

όπως ισχύει, επιβάλλεται στους φορείς γενικής 
κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, που προμηθεύονται κάθε είδους αγα-
θά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα η υποχρέωση να παρακρατούν 
φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους 
συντελεστές:
α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά 
καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, β) 
ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά 
αγαθά και γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για 
την παροχή υπηρεσιών.

Ως φορείς γενικής κυβέρνησης, που υποχρε-
ούνται στη διενέργεια παρακράτησης φόρου 
εισοδήματος, για την εφαρμογή των πιο πάνω 
διατάξεων, νοούνται οι φορείς που περιλαμβά-
νονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνη-
σης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 1Β του ν. 2362/1995. Επισημαίνεται ότι 
την πιο πάνω υποχρέωση διενέργειας παρα-
κράτησης φόρου δεν έχουν οι κεφαλαιουχικές 
εταιρείες (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περι-
ορισμένης ευθύνης) που συμπεριλαμβάνονται 
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
όπως για παράδειγμα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 
η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ Ε.Π.Ε., δεδομέ-
νου ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα εξαιρούνται 
από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 
εισοδήματος όταν προμηθεύονται αγαθά ή 
λαμβάνουν υπηρεσίες, κατά ρητή διατύπωση 
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013. Για τις εν λόγω κεφαλαιουχικές εται-
ρείες που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζονται οι 
λοιπές ισχύουσες για τα νομικά πρόσωπα δια-
τάξεις του ν. 4172/2013, όσον αφορά στην πα-
ρακράτηση φόρου εισοδήματος, με εξαίρεση 
αυτές της παρ. 2 του άρθρου 64, και συνεπώς 
σε περίπτωση που προβαίνουν σε πληρωμές 
αμοιβών για τη λήψη υπηρεσιών θα διενεργούν 
παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 και της παρ. 
1 του άρθρου 64 του πιο πάνω νόμου.

Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης δη-
μοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/
ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL08_TB_
AH_00_2013_01AC_F_GR.xls είναι διαθέσιμο 
το πιο πρόσφατα ενημερωμένο Μητρώο, με 
ημερομηνία αναφοράς τον Σεπτέμβριο του 
2013.

Οι ως άνω φορείς γενικής κυβέρνησης διενερ-
γούν παρακράτηση κατά την προμήθεια αγα-
θών ή υπηρεσιών που λαμβάνουν από φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, ήτοι ατομικές επιχειρήσεις, από φυσι-
κά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση τήρη-

σης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και από 
νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην 
περ. γ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ήτοι από 
κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσω-
πικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με 
νομική προσωπικότητα (ανώνυμες εταιρείες, 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες 
εταιρείες, κ.λπ.).

Συνεπώς, δεν διενεργείται παρακράτηση όταν 
οι πιο πάνω φορείς προμηθεύονται αγαθά ή 
λαμβάνουν υπηρεσίες από νομικές οντότητες, 
όπως αυτές ορίζονται στην περ. δ' του ίδιου πιο 
πάνω άρθρου και νόμου, μεταξύ των οποίων 
συνεταιρισμοί, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωμα-
τείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύ-
σης, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής 
εταιρεία αστικού δικαίου, κοινωνίες αστικού 
δικαίου, κ.λπ. Προκειμένου να μην διενεργεί-
ται παρακράτηση φόρου, η νομική οντότητα 
(συνεταιρισμός, σωματείο, ίδρυμα, κοινοπρα-
ξία, εταιρεία αστικού δικαίου, κ.λπ.) υποβάλλει 
αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συστατι-
κό έγγραφο ή πράξη, οργανισμό, κ.λπ.), με την 
οποία ζητεί τη χορήγηση βεβαίωσης από την 
οποία προκύπτει ότι αποτελεί νομική οντότητα. 
Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί τη σχετική βεβαίωση εφόσον 
διαπιστώσει από τα σχετικά δικαιολογητικά ότι 
πρόκειται για νομική οντότητα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 2 του ν. 
4172/2013. Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται 
από τη νομική οντότητα στο φορέα γενικής κυ-
βέρνησης, ώστε αυτός να μην διενεργεί παρα-
κράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, κατά 
την προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών.

Στην έννοια των νομικών προσώπων, στα οποία 
διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013, περιλαμβάνονται και οι μόνιμες 
εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα νο-
μικά πρόσωπα χωρίς φορολογική κατοικία στη 
χώρα μας. Περαιτέρω, οι φορείς γενικής κυβέρ-
νησης διενεργούν την ίδια παρακράτηση και 
κατά την προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρε-
σιών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπό την 
επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

Διευκρινίζεται ότι η οριζόμενη με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 
υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδή-
ματος δεν υφίσταται όταν οι πιο πάνω φορείς 
γενικής κυβέρνησης προμηθεύονται αγαθά ή 
λαμβάνουν υπηρεσίες από νομικά πρόσωπα 
που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και 
δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλά-
δα. Τούτο διότι από το συνδυασμό των διατάξε-
ων της παρ. 2 του άρθρου 3 και της περ. ε' της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 προκύ-
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 ΠΟΛ.1120/25.4.2014 
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, 

αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες 

πτει ότι ο φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο) 
που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην 
Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο 
εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα, και 
ως τέτοιο νοείται, μεταξύ άλλων, το εισόδημα 
από την πιο πάνω επιχειρηματική δραστηριό-
τητα που ασκείται στην ημεδαπή μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης.

Ο ως άνω παρακρατηθείς φόρος δεν εξαντλεί 
τη φορολογική υποχρέωση των αλλοδαπών ή 
ημεδαπών φυσικών προσώπων καθώς και των 
νομικών προσώπων που έχουν φορολογική 
κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 
αλλά πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήμα-
τος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομι-
κών προσώπων, κατά περίπτωση.

Ως προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσι-
ών νοείται η αγορά ή λήψη υπηρεσιών όπως υλι-
κά, φάρμακα, τρόφιμα, εφημερίδες, επισκευές, 
συντηρήσεις, δαπάνες ασφαλίστρων, κ.λπ. ενώ 
δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω έννοια οι 
μισθώσεις ακινήτων, μηχανών και μηχανημά-
των, αυτοκινήτων, αεροσκαφών χωρίς χειριστή 
ή οδηγό, καθώς και οι δαπάνες για κοινόχρηστα 
πολυκατοικιών. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται 
στην πιο πάνω έννοια οι επιχορηγήσεις - επιδο-
τήσεις που καταβάλλουν σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα οι φορείς γενικής κυβέρνησης, από 
εθνικούς ή κοινοτικούς πόσους.
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
64, ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος 
υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών ή υπηρεσιών, ήτοι στην αξία που απο-
μένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και των 
τυχόν κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, του 
Μ.Τ.Π.Υ. και λοιπών νομικών προσώπων δημο-
σίου δικαίου, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή 
το νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την αμοιβή, 
εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται με νόμο 
και είναι υποχρεωτική η καταβολή αυτών.
Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω παρακράτηση δι-
ενεργείται κατά το χρόνο καταβολής ή έκδοσης 
της σχετικής εντολής πληρωμής, ανεξάρτητα 
αν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου 
ή μέρος αυτής, και ως εκ τούτου όταν γίνεται 
τμηματική καταβολή του τιμολογίου, παρακρά-
τηση διενεργείται στο καταβαλλόμενο κάθε 
φορά ποσό.
Όταν στα τιμολόγια περιλαμβάνεται προμήθεια 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ο παρακρατού-
μενος φόρος θα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο 
συντελεστή κάθε κατηγορίας, εφόσον είναι δυ-
νατός ο διαχωρισμός της προμήθειας αγαθών 
από την παροχή υπηρεσιών. Σε αντίθετη περί-
πτωση ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογί-
ζεται με το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης 
που υπερτερεί ως ποσό δαπάνης.

Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
64 ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης 
εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτη-

σης φόρου εισοδήματος όταν:

αα) Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται 
υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η 
κατάρτιση σύμβασης, εφόσον η καθαρή αξία 
αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το 
ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Κατά συ-
νέπεια, όταν καταβάλλεται ή εκδίδεται εντολή 
πληρωμής της αξίας τιμολογίων που αφορούν 
σε προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 
για τις οποίες δεν συνάπτεται σύμβαση, δεν 
διενεργείται παρακράτηση, εφόσον τα τιμολό-
για αυτά δεν υπερβαίνουν, κατά συναλλαγή, 
τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Αντίθετα, όταν 
υπάρχει σύμβαση για την προμήθεια αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών διενεργείται παρα-
κράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013, ακόμα και αν το ποσό της συναλ-
λαγής δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ.
ββ) Λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται 
ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 
τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, 
νερό και εισιτήρια μεταφορικών μέσων γενικά. 

γγ) Προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβο-
λή φόρου εισοδήματος από άλλη διάταξη για 
το ίδιο έσοδο. Συνεπώς, όταν οι εν λόγω φορείς 
γενικής κυβέρνησης λαμβάνουν υπηρεσίες, οι 
οποίες εμπίπτουν στην έννοια των υπηρεσι-
ών της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του 
ν. 4172/2013 (αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές για άλλες 
παρόμοιες υπηρεσίες) από ημεδαπά ή αλλοδα-
πά φυσικά πρόσωπα ή μόνιμες εγκαταστάσεις 
νομικών προσώπων που δεν έχουν τη φορολο-
γική κατοικία τους στην Ελλάδα θα διενεργούν 
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στις διατάξεις του άρθρου 62 και της παρ. 1 
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, ήτοι με συντε-
λεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

Περαιτέρω, όταν οι φορείς γενικής κυβέρνησης 
καταβάλλουν αμοιβές σε εργολήπτες κατα-
σκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοι-
κιαστές δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών ή 
λιμενικών προσόδων, φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα και νομικές οντότητες, θα διενεργούν παρα-
κράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό 
(3%), σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 
του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροπο-
ποίησή του με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 
β' της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Δ1 
της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014, και όχι βάσει των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 64.
δδ) Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται 
υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΒΑ, 
ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέ-
ντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

(Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακε-
δονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). Διευκρινίζεται ότι εκ παρα-
δρομής στο νόμο γίνεται αναφορά στην ΕΛΘΟ, 
αντί του ορθού «ΕΛΒΟ» (Ελληνική Βιομηχανία 
Οχημάτων).
Ο παρακρατούμενος, με βάση τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, 
φόρος εισοδήματος αποδίδεται με υποβολή 
δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 
ΠΟΛ.1028/20.1.2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013 ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 11 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, 
όπως έχουν αναριθμηθεί και τροποποιηθεί με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4223/2013, 
για πληρωμές που πραγματοποιούνται από 
την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Συνεπώς, 
οι φορείς γενικής κυβέρνησης παρακρατούν 
φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 64, για πληρωμές που 
διενεργούν από την πιο πάνω ημερομηνία και 
μετά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδο-
σης του σχετικού τιμολογίου, δηλαδή ακόμα 
και αν το τιμολόγιο είχε εκδοθεί προγενέστερα.

3. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτω-
ση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την 
περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρα-
κράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 
1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερ-
βαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 
του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση) δι-
ενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες 
υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ.

Αντίθετα, στις αμοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του 
άρθρου 62 που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα 
και οι νομικές οντότητες τα οποία επίσης δεν 
έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλά-
δα αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη 
χώρα μας, ο φόρος της παρ. 1 του άρθρου 64 
παρακρατείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα 
από το ύψος της αμοιβής.

4. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι 
υπόχρεοι σε παρακράτηση, με βάση τις διατά-
ξεις του άρθρου 61, δεν προβαίνουν στην προ-
βλεπόμενη με βάση τα ανωτέρω παρακράτηση 
φόρου, οι λήπτες της αμοιβής δεν αποδίδουν οι 
ίδιοι το φόρο αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδι-
κασία δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ-
ΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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