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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ   ΠΟΛ: 1229 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Α' 

Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10    ΠΡΟ: Αποδέκηες Π.Γ. 

Σατ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Σηλέθωνο : 210 3375318 

FAX : 210 3375001 

 

ΘΔΜΑ: σμπλήρωζη ηης ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 «Φορολογική μεηατείριζη ηοσ ειζοδήμαηος 

από εκμίζθωζη ηοσ δικαιώμαηος εκμεηάλλεσζης περιπηέροσ». 

     Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα θάηωζη: 

1. Σν εηζόδεκα από ηελ εθκίζζωζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ζε 

ηξίηνπο απνηειεί εηζόδεκα από δηθαηώκαηα ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΦΔ (λ. 4172/13), 

θνξνινγείηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ ίδηνπ λόκνπ κε 

πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό (20%) θαη όηαλ ηα δηθαηώκαηα εηζπξάηηνληαη από θπζηθό 

πξόζωπν πνπ δελ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ηα δηθαηώκαηα, κε ηελ 

παξαθξάηεζε απηή ηνπ θόξνπ 20% εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ηνπ ππνρξέωζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εηζόδεκα. 

2. Ο κηζζωηήο (ελνηθηαζηήο) ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, εκπίπηεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4172/13, ωο αζθώλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 θαη  ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ΚΦΔ (λ. 4172/13), ππνρξενύηαη θαηά ηελ πιεξωκή ηνπ δηθαηώκαηνο λα 

παξαθξαηεί θόξν είθνζη ηνηο εθαηό (20%) από ηνλ δηθαηνύρν ηνπ δηθαηώκαηνο θαη θάηνρν 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ. 



 

3. Σα παξαπάλω έρνπλ εθαξκνγή από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λένπ ΚΦΔ (λ. 4172/13), 

δειαδή από ηελ 1η Ιανοσαρίοσ 2014.  

    ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηο θορολογικό έηος 2014, ν εθκηζζωηήο δελ δήιωζε ζηελ 

δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ (έληππν Δ1) νξζώο ην εηζόδεκα 

απηό, νθείιεη λα ππνβάιιεη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 ηξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηελ 

Γ.Ο.Τ. πνπ ππάγεηαη θαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ θωδηθό 671-672 ηνπ Πίλαθα Γ1, ρωξίο λα 

επηβιεζνύλ από ηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θπξώζεηο.  

4. Δάλ δελ έγηλε από ηνλ κηζζωηή, θαηά ην θνξνινγηθό έηνο 2014 ε παξαθξάηεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, δελ ππάξρεη ππνρξέωζε θαηαβνιήο 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ κε ππνβνιή ζρεηηθήο δήιωζεο. Οκνίωο, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο 

πιεξωκέο πνπ ήδε έγηλαλ κέρξη ηελ 30/09/2015, θαηά ηηο νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξαθξάηεζε. 

5. Δπηζεκαίλεηαη όκωο όηη, γηα όζεο πιεξωκέο γίλνπλ από ηελ 01/10/2015 θαη ζην εμήο, 

ππάξρεη ε ππνρξέωζε παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο θόξνπ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

νξίδεη ν λόκνο κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξ. 64 ηνπ ΚΦΔ, δειαδή κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ 

κήλα από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ δηθαηώκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο, 

ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ ΚΦΓ θπξώζεηο. 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                                                           Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ                                                                   ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ                                                                                      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΙΓΟΤ                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                       

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Διεγθηηθά θέληξα  

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

4. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ 

5. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

6. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλωλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 



 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α’, Σ’ (εθηόο ηωλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 3, 4 

θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

3. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ  

3. Γξαθείν θνπ Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

4. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΓΓΓΔ 

5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

7. Γξ. Γ/ληή Δθαξκνγήο  Άκεζεο Φνξνινγίαο (4) 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνι.–Σκήκα Α΄ (2)–Σκήκα Β΄ (2)–Φαθ. Σεθκ.(1)  


