ΠΟΛ.1025/20.1.2014
Προκαταβολή φόρου στις αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος
απόδοσης
ΠΟΛ 1025/2014
(ΦΕΚ Β' 211/04-02-2014)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονοµικών.
,
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)
περί προκαταβλητέου φόρου µηχανικών, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους
µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
3. Τις διατάξεις του των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ
170 Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 41 του ίδιου νόµου.
4. Την ανάγκη έγκαιρης ενηµέρωσης των υπόχρεων για τον τρόπο απόδοσης του
φόρου της προηγουµένης παραγράφου.
5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των
αµοιβών αρχιτεκτόνων και µηχανικών σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013.
1. Το ποσό του προκαταβλητέου φόρου υπολογίζεται:
α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και
σχεδίων χωροταξικών, πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για
διεύθυνση εκτέλεσης έργου καθώς και για µελέτη επίβλεψη τοπογραφικών έργων
β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και
σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της
εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και της
ενέργειας πραγµατογνωµοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.
Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου της αµοιβής, τη

διεύθυνση του, τη συµβατική αµοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρµόδια για τη
φορολογία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη
σύνταξη της µελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την
ανάθεση έκανε το ∆ηµόσιο
2. Οι δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου µηχανικών – αρχιτεκτόνων
φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr
3. 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∆Α41ΦΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η
διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε
οποιαδήποτε εφαρµογή.
4. Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των αµοιβών
αρχιτεκτόνων και µηχανικών φορολογικού έτους 2014, µε τη χρήση ηλεκτρονικής
µεθόδου επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet µπορεί να
πραγµατοποιείται από 03.01.2014.
5. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας ολοκλήρωσης της υποβολής της
δήλωσης, αυτή υποβάλλεται άµεσα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µε συνηµµένο το
εκτυπωµένο αποδεικτικό στοιχείο της µη δυνατότητας υποβολής της.
Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου αµοιβών Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών
Άρθρο 2
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Το σύστηµα µετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την
«Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου µέσω
πιστωτικών ιδρυµάτων.
2. Οι υπόχρεοι µηχανικοί µε την οριστικοποίηση της δήλωσης, θα εκτυπώνουν
«Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου στις αµοιβές αρχιτεκτόνων – µηχανικών» η
οποία αποτελεί έγκυρη βεβαίωση βάσει της µε αριθµ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ
1685/Β) απόφασης και αποτελεί το αποδεικτικό που θα υποβάλλει στις αρµόδιες
υπηρεσίες πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή των µελετών ή τη χορήγηση της
σχετικής άδειας.
3. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας,
αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η
υποβληθείσα δήλωση σφραγισµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο της ∆.Ο.Υ.
παραλαβής, µε σχετική επισηµείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης
του φόρου.
Άρθρο 3
Έλεγχος – Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ.
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται, ηλεκτρονικά αµέσως µετά την οριστική υποβολή

των δηλώσεων απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη
καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωµής στο σύστηµα Τaxis.
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων
αυτών.
Άρθρο 4
Ισχύς της Απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 2014 για αµοιβές αρχιτεκτόνων
– µηχανικών που εισπράττονται κατά το τρέχον φορολογικό έτος και µετά.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

