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ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 64 ηος ν.4172/2013, 

όηαν οι Φοπείρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ καηαβάλλοςν ποζά για εξόθληζη δαπάνηρ 

αγοπάρ θαπμάκων η ππομήθεια ηων οποίων αθοπά αζθαλιζμένοςρ ηαμείων. 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην 

πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

 1.  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη 

γηα πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, νξίδεηαη όηη νη θνξείο 

γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ από θπζηθά ή 

λνκηθά πξόζσπα, ππνρξενύληαη, θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο 

πιεξσκήο ηεο αμίαο απηώλ, λα παξαθξαηνύλ θόξν εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην 

θαζαξό πνζό ηεο αμίαο ησλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ κε ζπληειεζηή σο αθνινύζσο:  

αα) πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) γηα ηα πγξά θαύζηκα θαη ηα πξντόληα θαπλνβηνκεραλίαο, 

ββ) πνζνζηό ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) γηα ηα ινηπά αγαζά θαη 

γγ) πνζνζηό νθηώ ηνηο εθαηό (8%) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 

 2. Με ηελ ΠΟΛ.1120/2014 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη σο 

πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ λνείηαη ε αγνξά ή ιήςε ππεξεζηώλ όπσο 
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πιηθά, θάξκαθα, ηξόθηκα, εθεκεξίδεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο, δαπάλεο αζθαιίζηξσλ, θ.ι.π. 

ελώ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πην πάλσ έλλνηα νη κηζζώζεηο αθηλήησλ, κεραλώλ θαη 

κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ, αεξνζθαθώλ ρσξίο ρεηξηζηή ή νδεγό, θαζώο θαη νη δαπάλεο γηα 

θνηλόρξεζηα πνιπθαηνηθηώλ.    

 3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη, όηη νη θνξείο γεληθήο 

θπβέξλεζεο δελ έρνπλ ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013 όηαλ θαηαβάιινπλ πνζά γηα εμόθιεζε δαπάλεο αγνξάο 

θαξκάθσλ, ξαδηνθαξκάθσλ, ηερλεηώλ κειώλ ζώκαηνο, νξζνπεδηθώλ εηδώλ, κεραλεκάησλ,  

θαζώο θαη θάζε άιινπ είδνπο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ πνπ πξνκεζεύνληαη νη αζθαιηζκέλνη αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ γηα δηθή ηνπο ρξήζε, 

αλεμάξηεηα εάλ κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο θαηαβάιιεηαη από ηνπο αζθαιηζηηθνύο 

θνξείο, θαζόζνλ ε πξνκήζεηα ησλ αγαζώλ απηώλ αθνξά νπζηαζηηθά ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη 

όρη ηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ. 

  

    

        

    Αθξηβέο Αληίγξαθν              Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

    Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο                      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

   Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ-Σκήκα Β’ 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 

7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 
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2. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e- Δθαξκνγέο) 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ  & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξηώλ θαη ΓΔΜΖ, Πι. Κάληγγνο, 

Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 

7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

5. Δ.Ο.Π.Τ.Τ, Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ-Σκήκα Λνγηζηεξίνπ, Απ. Παύινπ 12, Μαξνύζη 151 23 

 

 

ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο-Σκήκαηα Α’ (3)- Β’(10) 

6. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

7. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
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