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ΠΟΛ 1210 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής ∆ήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής 
φόρου της υπολογιζόµενης επί των δικηγορικών αµοιβών για παραστάσεις 
ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού 
καταβάλλεται ως µέρισµα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του 
προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αµοιβών των συναρτώµενων από 
το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή στη ∆.Ο.Υ., κατά περίπτωση. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
2. Την µε αριθµό Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού µε 
την οποία ανατίθενται αρµοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών. 
 
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του 
ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'). 
 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'). 
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του Π.∆. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α'). 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') περί αποδεικτικών 



 

 

 εισπράξεως. 
 
7. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000(ΦΕΚ 285 
Α'). 
 
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') 
 
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α'), 
µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών 
να παρατείνει µε απόφαση τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις 
για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
10. Την ανάγκη αποσυµφόρησης των ∆.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης περί απόδοσης µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
59 του ν. 2238/1994, του προκαταβλητέου και παρακρατηθέντος φόρου, µε βάση τις 
διατάξεις των περιπτώσεων α', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του 
ν.2238/1994, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας ή στη ∆.Ο.Υ., κατά 
περίπτωση, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των 
διαµορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τοµέα οργάνωσης των φορολογικών 
υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων. 
 
11. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Άρθρο 1 
Τρόπος και υπόχρεοι uποβολής των Προσωριvώv ∆ηλώσεων Απόδοσης της 
προκαταβολής φόρου, της υπολογιζόµενης επί των ακαθαρίστων αµοιβών των 
δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν µε 
βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α'), που αναγράφονται επί των γραµµατίων 
προκαταβολής καθώς και της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού 
καταβάλλεται ως µέρισµα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς 
συλλόγους. 
 
1. Οι αρχικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης της 
προκαταβολής φόρου η οποία υπολογίζεται από τους οικείους δικηγορικούς 
συλλόγους επί των ακαθαρίστων αµοιβών των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον 
των δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 
3026/1954 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α') που αναγράφονται επί των 
γραµµατίων προκαταβολής, καθώς και της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε 
ποσού καταβάλλεται ως µέρισµα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς 
συλλόγους υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους µε ευθύνη 
των προέδρων τους, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 
 
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TaxisNet σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την µε αριθµό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Α∆Α41 



 

 

 ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ'/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία 
αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε 
εφαρµογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης 
στο σύστηµα, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης. 
 
3. Οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης της προκαταβολής φόρου και 
της παρακράτησης φόρου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου της παρούσας, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ∆.Ο.Υ. 
 
4. Η εφαρµογή για την υποβολή των πιο πάνω Προσωρινών ∆ηλώσεων απόδοσης της 
προκαταβολής και της παρακράτησης φόρου, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet διατίθεται από 1/7/2011. 
 
Άρθρο 2 
Τρόπος και υπόχρεοι υποβολής των Προσωρινών ∆ηλώσεων Απόδοσης του 
προκαταβλητέου φόρου επί των ακαθαρίστων αµοιβών των συναρτώµενων από 
το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, από τους υπόχρεους 
καταβολής των συµφωνηµένων ή επιδικαζόµενων ποσών. 
 
1. Οι αρχικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του 
προκαταβλητέου φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αµοιβών των 
συναρτώµενων από το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, από 
τους υπόχρεους καταβολής των συµφωνηµένων ή επιδικαζόµενων ποσών, το 
∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισµούς κοινής ωφέλειας, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα 
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, υποβάλλονται από τους υπόχρεους αυτούς και 
ο φόρος αποδίδεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 
 
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TaxisNet σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την µε αριθµό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Α∆Α41 
ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ'/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία 
αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε 
εφαρµογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης 
στο σύστηµα, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης. 
 
3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν ανάλογη εφαρµογή και 
για τις δηλώσεις αυτού του άρθρου. 
 
4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αµοιβή ή το ύψος των αµοιβών των 
συναρτώµενων από το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης 
υποβάλλονται από τους δικηγόρους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ε' της 
παραγράφου 5 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. 
 
Άρθρο 3 
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου 
 
Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου 
και παρακρατηθέντος φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2 της 



 

 

 παρούσας, κατά περίπτωση, και καταβάλλουν το φόρο µε τη χρήση ηλεκτρονικής 
µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωµής, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία, σε τράπεζες που έχουν συµβληθεί µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστηµα µετά την 
οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σηµείωµα για πληρωµή του 
φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωµής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί 
η εντολή πληρωµής στην τράπεζα. 
 
Άρθρο 4 
Ηµεροµηνία υποβολής 
 
1. Η προθεσµία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων των άρθρων 1 και 2 της 
παρούσας είναι αυτή που ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 
του ν.2238/1994, δηλαδή µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, 
Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους. 
 
2. Ως ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται 
η ηµεροµηνία πληρωµής στην τράπεζα. 
 
Άρθρο 5  
Έλεγχος - Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αµέσως µετά την λήξη 
προθεσµίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του προκαταβλητέου 
και παρακρατηθέντος φόρου, ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών 
στοιχείων παραλαβής και πληρωµής στο σύστηµα TAXIS . 
 
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των πιο πάνω προσωρινών 
δηλώσεων απόδοσης της προκαταβολής φόρου, της υπολογιζόµενης επί των αµοιβών 
των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν µε 
βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων 
(ΦΕΚ 235 Α'), των αναγραφοµένων επί των γραµµατίων προκαταβολής, της 
προκαταβολής φόρου επί αµοιβών συναρτώµενων από το αποτέλεσµα των 
δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης καθώς και της παρακράτησης φόρου επί 
οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως µέρισµα σε δικηγόρους από τους οικείους 
δικηγορικούς συλλόγους. 
 
Άρθρο 6 
Ισχύς της Απόφασης 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για προσωρινές δηλώσεις απόδοσης από τους 
δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, της προκαταβολής φόρου, της υπολογιζόµενης 
επί των αµοιβών των δικηγόρων, όπως αυτές ισχύουν µε βάσει τις διατάξεις του 
άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α'), των 
αναγραφοµένων επί των γραµµατίων προκαταβολής και για τις παραστάσεις τους 
ενώπιον των δικαστηρίων που πραγµατοποιούνται από 1.7.2011 και µετά. 
 
2. Ειδικά για την τρέχουσα χρήση, ο υπολογισµός και η απόδοση του 
προκαταβλητέου φόρου, από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, καθίσταται 
υποχρεωτικός για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων που πραγµατοποιούνται 



 

 

 από 1.11.2011 και µετά. 
 
3. Επίσης για την τρέχουσα χρήση, η απόδοση του προκαταβλητέου φόρου επί 
αµοιβών συναρτώµενων από το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, 
καθίσταται υποχρεωτική για αµοιβές που καταβάλλονται από 1.11.2011 και µετά από 
τους υπόχρεους καταβολής των συµφωνηµένων ή επιδικαζόµενων ποσών. 
 
4. Η υποβολή των Προσωρινών ∆ηλώσεων Απόδοσης της προκαταβολής φόρου, που 
υπολογίζεται επί των αµοιβών των δικηγόρων, όπως αυτές ισχύουν µε βάσει τις 
διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ΦΕΚ 235 
Α'), για τις παραστάσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων, µε τη χρήση ηλεκτρονικής 
µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για τις παραστάσεις τους 
ενώπιον των δικαστηρίων από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για τις 
παραστάσεις τους από 1.1.2012 και µετά. 
 
5. Η υποβολή των Προσωρινών ∆ηλώσεων Απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου 
επί οποιουδήποτε ποσού που καταβάλλεται ως µέρισµα σε δικηγόρους από τους 
οικείους δικηγορικούς συλλόγους µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας 
µέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για µερίσµατα που καταβάλλονται από 1.7.2011 
έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για µερίσµατα που καταβάλλονται από 1.1.2012 και 
µετά. 
 
6. Η υποβολή των Προσωρινών ∆ηλώσεων Απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου, 
µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, επί αµοιβών 
συναρτώµενων από το αποτέλεσµα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, από 
τους υπόχρεους καταβολής των συµφωνηµένων ή επιδικαζόµενων ποσών είναι 
προαιρετική για τα ποσά που καταβάλλονται από 1.7.2011 και µετά και υποχρεωτική 
για τα ποσά που καταβάλλονται από 1.1.2012 και µετά. 
 
7. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
   
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 


