
Α. 1289 /22-07-2019: Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που 

αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ 

και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 3275 (27.08.2019) η Απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1289, η οποία αναφέρει επακριβώς τα 

ακόλουθα: 

Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον 

καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου 

της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της 

παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15, της 

παραγράφου 2 του άρθρου 18 και των άρθρων 31 και 34 του ν.4174/2013 (170 Α’), όπως 

ισχύουν, 

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 

(94Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 

αυτού, όπως ισχύουν, 

γ) των άρθρων 21, 61, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62, της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1, των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 64 καθώς και των 

περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 (167 Α’), όπως 

ισχύουν, 

δ) των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1031/2014 (261 Β΄) και ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1048/2014 (417 Β΄ και 775 

Β΄), όπως ισχύουν. 

ε) των αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1101/2019 (948 Β΄) και Α.1185/2019 (1591 Β΄) καθώς 

και της απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1115/2019 (1098 Β΄), 

στ) Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968Β΄) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως ισχύει. 

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 

3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν. 

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 



Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 

του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

4. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1085832/ 3312/0014/26.7.1989 για το χρόνο 

απόδοσης του τέλους χαρτοσήμου, που οφείλεται στις αμοιβές τρίτων. 

5. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων 

εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 

εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα, καθώς και την ανάγκη 

απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα 

που προκύπτουν στην Ελλάδα και καταβάλλονται σε αλλοδαπούς δικαιούχους. 

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

αποφασίζουμε: 

Στον Πίνακα «Αναλυτικές αμοιβές δικαιούχων αμοιβών από Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα» του Παραρτήματος Α1 της Α.1101/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

μετά τη στήλη με την ένδειξη «Όνομα» και πριν τη στήλη με την ένδειξη «Φορ. 

Συντελεστής», προστίθενται δύο (2) νέες στήλες με τις ενδείξεις «Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ)» και «Χώρα φορολογικής κατοικίας δικαιούχου αμοιβής». 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 


