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Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β΄1110696 ΔΞ 2016

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΓΔΑΦ Β 1071129 ΔΞ 2015

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄

ΠΡΟ:

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

Ωο Π.Γ.

Σασ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα
Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Θ. Καθιακάλεο
Σηλέθυνο: 210 – 33.75.314, 312
ΦΑΞ: 210 – 33.75.001
ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηον σπόνο διενέπγειαρ παπακπάηηζηρ θόπος ζηιρ αμοιβέρ
ηηρ πεπ. δ΄ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 62 ηος ν. 4172/2013, καθώρ και ηον σπόνο ζςμτηθιζμού
ηος θόπος πος παπακπαηείηαι με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 64 ηος ν.
4172/2013, ζηα ειζοδήμαηα θοπολογικού έηοςρ 2014 και επόμενυν.
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην
πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:

1.

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.),

νη πιεξσκέο, κεηαμύ άιισλ, γηα ακνηβέο δηνίθεζεο, θαζώο θαη γηα ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξόκνηεο ππεξεζίεο ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ, κε ηνλ
νξηδόκελν ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ λόκνπ ζπληειεζηή.

2.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη ν θόξνο πνπ

παξαθξαηείηαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο απνδίδεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ
δεύηεξνπ κήλα από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο.

3.

Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ. 1011/2014 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ ππνβνιήο, θαζώο θαη ηνπ
ηύπνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο απόδνζεο ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζηα εηζνδήκαηα από
κεξίζκαηα, ηόθνπο θαη δηθαηώκαηα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, νξίδεηαη
όηη σο «θαηαβνιή ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο» λνείηαη θαη ε πίζησζε ησλ
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δηθαηνύρσλ κε ηα εηζνδήκαηα ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ
λ. 4172/2013.

4.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη νη Φνξείο

Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηόο από ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο 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 ηνπο νξηδόκελνπο
ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο ζπληειεζηέο, θαηά πεξίπησζε.

5.

Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013

δόζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ. 1120/2014 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία δηεπθξηλίζηεθε, κεηαμύ άιισλ,
αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ από θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 64, όηη ε ελ ιόγσ παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά ηνλ ρξόλν θαηαβνιήο ή
έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο, αλεμάξηεηα αλ εμνθιείηαη νιόθιεξε ε αμία ηνπ ηηκνινγίνπ
ή κέξνο απηήο (θαη σο εθ ηνύηνπ γίλεηαη ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ), όηη ε παξαθξάηεζε
δηελεξγείηαη ζην θαηαβαιιόκελν θάζε θνξά πνζό.
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε παξαθξάηεζε θόξνπ ζύκθσλα κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο
δηελεξγείηαη θαηά ηνλ ρξόλν θαηαβνιήο ή έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο θαη όρη θαηά ηνλ
ρξόλν έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ.

6.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμύ

άιισλ, όηη ν θόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε
ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ θαη ην πνζό ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο
θαζνξίδεηαη θαηόπηλ έθπησζεο ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε.

7.

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα, αλαθνξηθά κε ηνλ ρξόλν δηελέξγεηαο

παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηηο πιεξσκέο γηα ακνηβέο δηνίθεζεο, γηα ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ή
παξόκνηεο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηνλ ρξόλν ζπκςεθηζκνύ ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηείηαη από
θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013:
α) Καηά ηελ πάγηα ζέζε ηεο Γηνίθεζεο, ε θαηαβνιή ησλ ππνθείκελσλ ζε παξαθξάηεζε
πιεξσκώλ εμνκνηώλεηαη κε ηελ πίζησζε, θαζόζνλ ε έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ από ηνλ δηθαηνύρν
ηνπ εηζνδήκαηνο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη ηελ πίζησζε ζηα βηβιία ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ, γελλά
ηαπηόρξνλα ηελ αμίσζε ηνπ εθδόηε ηνπ παξαζηαηηθνύ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαγξαθόκελνπ ζε
απηνύ πνζνύ. Απηό άιισζηε είλαη ζύκθσλν θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
4172/2013, αλαθνξηθά κε ηνλ ρξόλν θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο (ρξόλνο απόθηεζεο δηθαηώκαηνο
είζπξαμεο). Καηά ζπλέπεηα, ρξόλνο δηελέξγεηαο ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηηο ακνηβέο δηνίθεζεο,
θαζώο θαη ηηο ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο θαη άιιεο παξόκνηεο ππεξεζίεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ
πεξ. δ΄ ησλ παξ. 1 ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013, ζεσξείηαη ν ρξόλνο έθδνζεο ηνπ
παξαζηαηηθνύ, ήηνη ε πίζησζε ησλ ελ ιόγσ πνζώλ ζηα βηβιία ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ θαη ν θόξνο
απνδίδεηαη ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα από ηνλ πην πάλσ ρξόλν.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα δεδνπιεπκέλν εηζόδεκα κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ
έηνπο, όηαλ ην πξνβιεπόκελν παξαζηαηηθό βάζεη ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ησλ Δ.Λ.Π.
εθδνζεί κέρξη ηελ 15ε

Ηαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, ν παξαθξαηεζείο θαη

απνδνζείο θόξνο ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο ηνπ έηνπο απηνύ (επόκελνπ).
β) Ο θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη από ηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε
είδνπο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ν θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη από ηνπο ίδηνπο θνξείο θαηά
ηελ θαηαβνιή ή έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο γηα ακνηβέο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ.δ’
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013, εθπίπηεη από ηνλ θόξν πνπ αλαινγεί ζην εηζόδεκα πνπ
απνθηά ν αληηζπκβαιιόκελνο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) θαηά ην θνξνινγηθό έηνο κέζα ζην νπνίν
έγηλε ε θαηαβνιή ή έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο, ζύκθσλα θαη κε ηα νξηδόκελα ζηελ
ΠΟΛ.1274/2015 Απόθαζε Γ.Γ.Γ.Δ. πνπ έρεη εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα θνξνινγηθνύ έηνπο 2015
θαη επόκελσλ, θαζόζνλ νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, θαηά ξεηή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, ζε θάζε πεξίπησζε, δηελεξγνύλ παξαθξάηεζε θαηά ηελ
θαηαβνιή ή έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο θαη όρη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ
παξαζηαηηθνύ από ηνλ αληηζπκβαιιόκελό ηνπο.
Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα πσιήζεηο ή παξνρή
ππεξεζηώλ πξνγελέζηεξσλ εηώλ, γηα ηηο νπνίεο όκσο ε θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ ακνηβώλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θνξνινγηθό έηνο 2014, δειαδή θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο δελ απαηηείηαη ε
ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ ζηα έηε έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ, αιιά ν
παξαθξαηεζείο θόξνο ζπκςεθίδεηαη κε βάζε ηα αλαθεξόκελα πην πάλσ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Α΄
4. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
5. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Σ΄ (εθηόο ησλ αξηζ. 1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζ. 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 Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7,
Σ.Κ. 105 62 Αζήλα
3. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε»
4. ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΑ Δ.Π.Δ., Ληνζίσλ 117, Σ.Κ. 104 40 Αζήλα
5. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Α.Δ., Κνπξηίδνπ 7, Σ.Κ. 104 45 Αζήλα
6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΜΖ, Παιιάδνο 2, Σ.Κ. 842 00 Σήλνο
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ (3) – Β΄ (3)
6. Γηεύζπλζε Διέγρσλ – Σκήκα Ζ΄
7. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
8. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
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