
 

 

 

 
 

- 
 

ΔΛΛ Η ΝΙ ΚΗ Γ ΗΜ Ο ΚΡΑΣΙ Α Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ  2014 
ΤΠΟΤΡ ΓΔΙ Ο Ο Ι ΚΟ ΝΟ Μ Ι ΚΩ Ν 

ΓΔΝΙ ΚΗ ΓΡΑΜ Μ ΑΣΔ Ι Α 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝ. ΓΙ ΔΤΘΤΝ Η ΦΟ ΡΟΛΟ ΓΙ ΚΗ 

ΓΙ Ο Ι ΚΗΗ  

ΓΙ ΔΤΘΤ ΝΗ Δ ΦΑΡ Μ Ο ΓΗ ΣΗ 

ΦΟ ΡΟΛΟ ΓΙ ΚΗ ΠΟΛΙ ΣΙ Κ Η & 

ΝΟ Μ Ο Θ ΔΙ Α 

Ταρ. Δ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 

Τ.Κ. : 101 84 Αζήλα 
Τειέθωλν : 210 3375317, - 318 

Αξ. Πξωη.:  Γ.Γ.Φ.Γ. 1158078 ΔΞ 2014 

FAX               :  210 3375001                                     ΠΡΟ: ως Π.Γ. 
 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ: «Φορολογική μετατείριση των αμοιβών, ποσ εισπράττοσν οι 
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Σε απάληεζε  γξαπηώλ θαη  πξνθνξηθώλ εξωηεκάηωλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

ζηελ ππεξεζίαο καο  ζρεηηθά κε ην αλωηέξω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη, από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 

4172/2013 παύνπλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη όιωλ ηωλ θαλνληζηηθώλ πξάμεωλ θαη εγθπθιίωλ, πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ ηνπ λόκνπ. 

2. Σύκθωλα κε ηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. 

δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64, όπωο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4254/2014, 

ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ 20% νη ακνηβέο γηα ηερληθά έξγα, ακνηβέο 

δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ή παξόκνηεο ππεξεζίεο. 

3. Πεξαηηέξω, κε ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ΠΟΛ. 

1120/25-4-2014 ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θόξνπ γηα ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο 

γηα ζπκβνπιεπηηθέο  ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξόκνηεο ππεξεζίεο  αλέξρεηαη 

ζε 20%, ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζην πνζό πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ. 

4. Γηα ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο αθαζάξηζηα έζνδα, απνηεινύλ ηα ζπλνιηθά 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έζνδα (δηθαηώκαηα), πνπ εηζπξάηηνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη 

ηωλ δηθαηωκάηωλ ππέξ ηνπ Τακείνπ Ννκηθώλ θαη ηνπ Τακείνπ Αζθαιίζεωο 

Σπκβνιαηνγξάθωλ (Τ.Α.Σ.), γηα ηα νπνία εθδίδνπλ είηε ηηκνιόγηα είηε απνδείμεηο 

ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ (παξνρήο ππεξεζηώλ) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 6 θαη 7 



 

 

ηνπ Κ.Φ.Α.Σ., εθόζνλ ηα ωο άλω αλαθεξόκελα δηθαηώκαηα δελ αλαγξάθνληαη ζηα 

ζπκβόιαηα πνπ ζπληάζζνπλ, ελώ ηα ελ ιόγω δηθαηώκαηα ππέξ ηνπ Τακείνπ Ννκηθώλ 

θαη ηνπ Τ.Α.Σ. απνηεινύλ θαη έμνδα γηα ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο. 

Τα αλωηέξω αλαθεξόκελα ηζρύνπλ αλαιόγωο θαη γηα ηηο ακνηβέο, πνπ 

εηζπξάηηνπλ νη ζπκβνιαηνγξάθνη από ηε ζύληαμε θαη ηωλ ινηπώλ αλαινγηθώλ ή 

παγίωλ ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεωλ. 

5. Από ηα αλωηέξω ζπλάγεηαη όηη, ε παξαθξάηεζε θόξνπ ζηελ πεξίπηωζε ηωλ 

ζπκβνιαηνγξάθωλ, από 1-1-2014, ζα γίλεηαη ζην αθαζάξηζην πνζό ηεο ακνηβήο ηνπο, 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ, ζύκθωλα κε ηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 

4172/2013 , όπωο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4254/2014. 

6. Γηα ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ή Τξίηωλ (ηέιε ραξηνζήκνπ, 

κεγαξόζεκν) ηα νπνία βάζεη λόκνπ επηβαξύλνπλ ηνπο ζπκβαιιόκελνπο δελ 

δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ. 

Επίζεο θαη ζηα αλαινγηθά δηθαηώκαηα ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηωλ άξζξωλ 115, 117, 

θαη 118 ηνπ λ. 2830/2000 ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηε ζύληαμε ηξαπεδηθώλ, θξαηηθώλ 

ζπκβνιαίωλ θαη ζπκβνιαίωλ απηνθηλήηωλ δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ. 

7. Σύκθωλα κε ηα αλωηέξω, ε παξαθξάηεζε θόξνπ ζηηο παξαπάλω ακνηβέο ηωλ 

ζπκβνιαηνγξάθωλ δηελεξγείηαη ζην πνζό ηεο αλαινγηθήο ακνηβήο ηνπο κεηά ηελ 

αθαίξεζε απ’ απηό ηνπ πνζνύ πνπ απνδίδεηαη ζην Σπκβνιαηνγξαθηθό Σύιινγν ή ζηνλ 

εληεηαικέλν Σπκβνιαηνγξάθν πξνο δηαλνκή βάζεη ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ λ. 2830/2000. 

 
 

Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην παξαθάηω παξάδεηγκα: 
 

Σπκβνιαηνγξάθνο εηζπξάηηεη αλαινγηθή ακνηβή 1000.00€ επηπιένλ ΦΠΑ 230.00€. Γηα 

ηελ ακνηβή απηή θαηαζέηεη 510.00€ ζην ζπκβνιαηνγξαθηθό ζύιινγν, 90.00€ ζην 

Τακείν Ννκηθώλ (Τ.Ν.) θαη 272.00€ ζην Τακείν Αζθαιίζεωο Σπκβνιαηνγξάθωλ (ΤΑΣ). 

Επνκέλωο ε παξαθξάηεζε θόξνπ είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ζα δηελεξγεζεί επί ηνπ 

πνζνύ ηωλ 490.00€ (ήηνη 1000.00€ ακνηβή ζπκβνιαηνγξάθνπ – 510.00€ θαηάζεζε 

ζην ζπκβνιαηνγξαθηθό ζύιινγν). 

 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραυο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Η Προϊσταμένη  ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
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