
 

 

 
ΠΟΛ.1027/20.1.2014  
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών 
έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του  

ΠΟΛ 1027/2014 
 
(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. Την µε αριθµό ∆6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες 
στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και η οποία 
συµπλήρωσε την µε αρ. ∆6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών µε την οποία µεταβιβάζονται 
αρµοδιότητες στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) περί παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή ή εκκαθάριση 
εισοδηµάτων αυτής της περίπτωσης. 
 
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης 165 του άρθρου 2 της µε αριθµό ∆6Α 1196756 ΕΞ 
2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του 
Υφυπουργού Οικονοµικών. 
 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 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. 
 
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄), που 
προστέθηκαν µε την παράγραφο 6γ΄ του άρθρου 24 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄). 
 
7. Την ανάγκη έγκαιρης ενηµέρωσης των υπόχρεων για την παρακράτηση και τον τρόπο και 
χρόνο απόδοσης του φόρου της προηγουµένης παραγράφου. 
 
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται κατά την καταβολή ή 
εκκαθάριση εισοδηµάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων 



 

 

 
και ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων 
 
1. Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής 
κυβέρνησης ή κάθε φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, 
αλλά δραστηριοποιείται µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να 
παρακρατεί φόρο κατά την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδηµάτων στους εργολήπτες 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών 
ή λιµενικών προσόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο µε 
προσωρινές δηλώσεις ως εξής: 
 
Οι εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις 
απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται και ο φόρος 
αποδίδεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό 
τόπο www.gsis.gr 
 
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∆Α41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚΒ΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία 
αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρµογή. 
 
3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι χρηµατικών ενταλµάτων του δηµοσίου 
γενικά και οι διαχειριστές χρηµατικού που παρακρατούν φόρο κατά την καταβολή ή 
εκκαθάριση εισοδηµάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και 
ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων, υποβάλλουν 
δηλώσεις και αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr και εγγράφονται στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σε ειδική εφαρµογή που συστήνεται γι’ αυτό τον σκοπό. 
 
4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου που παρακρατείται κατά την 
καταβολή ή εκκαθάριση εισοδηµάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών 
έργων και ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων 
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. 
 
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. 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 
Προθεσµία υποβολής και απόδοσης του φόρου 
 
Όσοι παρακρατούν φόρο µε συντελεστή τρία (3) τοις εκατό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) 
υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου 
µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής η οποία 
περιλαµβάνει την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιµο ενοικίασης, σύντοµη περιγραφή 
του εκτελεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιµο της ενοικίασης και 
το φόρο που αναλογεί. 
 
Άρθρο 4 
Έλεγχος – Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται ηλεκτρονικά αµέσως µετά την υποβολή των προσωρινών 
δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται κατά την καταβολή ή εκκαθάριση 
εισοδηµάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών 
δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων, ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη 
καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωµής στο σύστηµα TAXIS. 
 
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης των προσωρινών 
δηλώσεων 
 
Άρθρο 5 
Ισχύς της Απόφασης 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 2014 για εισοδήµατα που 
καταβάλλονται στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών 
δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων που καταβάλλονται ή 
εκκαθαρίζονται 
από το τρέχον φορολογικό έτος και µετά. 
 
2. Ειδικά οι υπόχρεοι που παρακράτησαν φόρο για το µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2013 και η 
απόδοση του θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4174/2013, υποβάλλουν τη δήλωση 
του παρακρατηθέντος φόρου σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εντός των οριζοµένων προθεσµιών 
από τον ν. 2238/1994. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


