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ΠΟΛ 1120/2014 
 
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των αµοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές 
υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές και παρόµοιες 
υπηρεσίες. 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
62 καθώς και της περ. δ' της παρ. 1 , των παρ. 2  και 8 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013), αναφορικά µε την παρακράτηση φόρου στις 
αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές 
υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες και σας παρέχουµε τις 
ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 
 
Άρθρο 62 
Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση 
 
1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013 ) 
ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωµών που αφορούν αµοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου. 
 
Συγκεκριµένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωµές για αµοιβές για 
τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και 
άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην 
Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο. 
 
Βάσει της ανωτέρω διάταξης σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται µόνο οι αµοιβές που 
λαµβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, δηλαδή 
οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και οι µη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση 
στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν 
έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία 
παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόµου 
(νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.). 



 

 

  
Επισηµαίνεται ότι κατά την καταβολή των υπόψη αµοιβών σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για υπηρεσίες που 
παρέχουν είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διενεργείται παρακράτηση φόρου 
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 64, µε την οποία δεν επέρχεται εξάντληση της 
φορολογικής τους υποχρέωσης αλλά ο φόρος που παρακρατήθηκε θα πιστωθεί έναντι 
του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα (παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 64 του ν.4172/2013). Ειδικά για τις αµοιβές που λαµβάνουν τα αλλοδαπά 
φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη των Συµβάσεων 
Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ). 
 
Στις αµοιβές για τεχνικά έργα περιλαµβάνονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σε 
εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι αµοιβές που 
καταβάλλονται για παρεχόµενες υπηρεσίες που σχετίζονται όµως µε την εκτέλεση και 
ολοκλήρωση των έργων αυτών. 
 
Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόµενου 
µετά του εδάφους όπως για παράδειγµα τα οικοδοµικά, λιµενικά, υδραυλικά, 
οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόµων και έργα υπαίθρου. Ως τεχνικό έργο 
θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης επί υφιστάµενου ήδη πράγµατος νέου 
στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόµενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγµα 
ή όχι (όπως για παράδειγµα εκτέλεση µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων). 
 
Με τον όρο αµοιβές διοίκησης νοούνται οι αµοιβές διοικητικής υποστήριξης, 
οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κ.λπ. αποκαλούµενες µε τον αγγλικό όρο 
«management fees» στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνονται: 
 
- οι αµοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονοµικής πορείας και 
της θέσης στην αγορά της επιχείρησης, 
 
- αµοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την 
εποπτεία διαφόρων τµηµάτων και λειτουργιών της επιχείρησης, 
 
- αµοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρµογή και 
λειτουργία του κατάλληλου «software» µε σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και 
γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών, 
 
- αµοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και ειδική υποστήριξη σε έργα και 
λειτουργίες που δεν εξυπηρετούν την εκµετάλλευση της επιχείρησης σαν αυτοτελή 
µονάδα δραστηριότητας. 
 
Επισηµαίνεται, ότι στις αµοιβές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι αµοιβές διευθυντών ή 
µελών ∆Σ εταιρείας ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας οι οποίες 
σύµφωνα µε την περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 αποτελούν εισόδηµα από µισθωτή 
εργασία. 
 
Στις αµοιβές για συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες περιλαµβάνονται οι αµοιβές 
που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει 
το στοιχείο της συµβουλής ή της επιστηµονικής, καλλιτεχνικής και πνευµατικής 



 

 

 δηµιουργίας, δηλαδή επαγγέλµατα που µε τις διατάξεις του ν. 2238/1994, 
χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλµατα. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατοµικά 
το επάγγελµα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, 
ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, 
δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, 
γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, 
δηµοσιογράφου, διερµηνέα, ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, 
καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή 
µουσικών έργων ή µουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, 
χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, 
οικονοµολόγου, αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, 
λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, 
εµπειρογνώµονα, οµοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, 
λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αµοιβές που 
καταβάλλονται σε πραγµατογνώµονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές 
Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονοµιών και κηδεµόνες σχολάζουσας 
κληρονοµιάς.  
 
Επισηµαίνεται ότι το µέρος της αµοιβής που λαµβάνουν οι συγγραφείς, µουσουργοί, 
κ.λπ. η οποία αφορά σε συγγραφικά ή καλλιτεχνικά δικαιώµατα, υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ' της 
παρ. 1 του άρθρου 64. 
 
Αντίθετα, διευκρινίζουµε ότι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι 
αµοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών, κ.λπ. από αµοιβές ή προµήθειες για τη 
σύναψη σύµβασης προµήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους 
οποιασδήποτε φύσης υλικού, µεταφορέων, µεσιτών, πρακτόρων, διαµεσολαβητών, 
εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφηµιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν 
αντικείµενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις µε 
τις αµοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς 
πράκτορες, µεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συµβούλους κ.τ.λ.), αµοιβές για 
υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αµοιβές που µε τον ν. 
2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, και στην 
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή µηδενικής δήλωσης παρακρατούµενου 
φόρου. 
 
2. Με την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι τα νοµικά πρόσωπα και 
οι νοµικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και 
λαµβάνουν αµοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. δ' της παραγράφου 
1 (αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για 
παρόµοιες υπηρεσίες) δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 64 (φορείς γενικής κυβέρνησης). 
 
Εποµένως, για τις υπηρεσίες της περ. δ' της παραγράφου 1 που παρέχονται από τα 
νοµικά πρόσωπα ή τις νοµικές οντότητες του άρθρου 45 που έχουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
Κ.Φ.Ε., δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, µε εξαίρεση τις αµοιβές που λαµβάνουν 
για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε φορείς γενικής κυβέρνησης, καθώς και τις αµοιβές 



 

 

 για τεχνικά έργα, δεδοµένου ότι στην περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 64, 
ορίζεται ότι οι υπόψη αµοιβές που λαµβάνουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τα 
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε 
συντελεστή 3%. 
 
3. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 καθορίζεται η φορολογική µεταχείριση 
των νοµικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων που δεν έχουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα, για τις αµοιβές που λαµβάνουν για τις υπηρεσίες της περ. 
δ' της παραγράφου 1. Συγκεκριµένα, κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που 
δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαµβάνει αµοιβές για τεχνικές 
υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες ή και αµοιβές 
για παρόµοιες υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όταν οι υπηρεσίες 
παρέχονται σε υπόχρεα σε παρακράτηση πρόσωπα του άρθρου 61. 
 
Επισηµαίνεται ότι, µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο 
φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε 
φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται 
µέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος. Επίσης, σύµφωνα µε την περ. γ' της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν.4172/2013, εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή είναι κάθε 
εισόδηµα πηγής Ελλάδας και ιδίως το εισόδηµα από υπηρεσίες διοίκησης, 
συµβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην ηµεδαπή, µέσω µόνιµης 
εγκατάστασης. 
 
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι αµοιβές που λαµβάνει 
το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία 
αλλά διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υπόκεινται σε παρακράτηση 
φόρου, όταν οι αµοιβές αυτές αφορούν σε παροχή υπηρεσιών της περ. δ' της παρ. 1 
στην ηµεδαπή µέσω της µόνιµης εγκατάστασής του. 
 
Εποµένως, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι αµοιβές που λαµβάνει η µόνιµη 
εγκατάσταση των νοµικών προσώπων που δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα, για τις παρεχόµενες στην ηµεδαπή τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές 
διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες 
υπηρεσίες. Με την παρακράτηση αυτή δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων αλλά ο φόρος που παρακρατήθηκε θα πιστωθεί έναντι του φόρου 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων (παρ. 3 και 4 του άρθρου 64 
του ν.4172/2013). 
 
Οι αµοιβές που λαµβάνει νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα το οποίο δεν έχει τη 
φορολογική του κατοικία και δεν διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν 
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται η υποβολή µηδενικής δήλωσης παρακρατούµενου φόρου. 
 
4. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, όπως ισχύει, ορίζεται ότι το ως άνω 
νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα µπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδηµα από δικαιώµατα 
και τις αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για 
συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες σύµφωνα µε το καθεστώς που ισχύει για τους 
φορολογικούς κατοίκους που λαµβάνουν τέτοιες αµοιβές και να πιστώσει τον 
παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος.  



 

 

  
Με δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 64, όπως ισχύει, για τις 
αµοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 µε την παρακράτηση φόρου δεν 
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των αλλοδαπών φυσικών ή των 
αλλοδαπών νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων που διατηρούν µόνιµη 
εγκατάσταση στην ηµεδαπή, συνάγεται ότι θα έχει εφαρµογή η παρ. 4 του ίδιου 
άρθρου και ως εκ τούτου θα πιστωθεί υποχρεωτικά ο φόρος που παρακρατήθηκε 
έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος τους. Εποµένως, το υπόψη εδάφιο της 
παρ. 3, ως προς την επιλογή φορολόγησης των προσώπων αυτών, καθίσταται 
ανενεργό. 
 
Άρθρο 64 
Συντελεστής παρακράτησης φόρου 
 
1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως 
ισχύει, ορίζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην περίπτωση πληρωµών 
αµοιβών για τεχνικά έργα, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές ή 
παρόµοιες υπηρεσίες. 
 
Συγκεκριµένα, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αµοιβές διοίκησης, αµοιβές 
για συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%), ο 
οποίος επιβάλλεται στο ποσό που αποµένει µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. 
 
Κατ' εξαίρεση, για τις αµοιβές για τεχνικά έργα που εισπράττονται από εργολήπτες 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και στις αµοιβές των ενοικιαστών 
δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων ο συντελεστής είναι 
τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του µισθώµατος, 
ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική 
οντότητα. 
 
Επισηµαίνεται ότι για αµοιβές που έχουν τιµολογηθεί στο φορολογικό έτος 2013 ή 
και προηγούµενα, αλλά η καταβολή (εξόφληση) αυτών πραγµατοποιείται εντός του 
φορολογικού έτους 2014, θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν.2238/1994, όπως 
ίσχυαν πριν την κατάργησή τους µε τον ν.4172/2013, δεδοµένου ότι µε βάση τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, ο χρόνος 
κτήσης του εισοδήµατος είναι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα 
είσπραξής του. 
 
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64, όπως ισχύει, επιβάλλεται στους 
φορείς γενικής κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που 
προµηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή λαµβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα η υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της 
αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε τους ακόλουθους συντελεστές: 
α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα 
καπνοβιοµηχανίας, β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γ) 
ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 
 
Ως φορείς γενικής κυβέρνησης, που υποχρεούνται στη διενέργεια παρακράτησης 
φόρου εισοδήµατος, για την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων, νοούνται οι φορείς 
που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από 



 

 

 την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β 
του ν. 2362/1995. Επισηµαίνεται ότι την πιο πάνω υποχρέωση διενέργειας 
παρακράτησης φόρου δεν έχουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυµες εταιρείες, 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης) που συµπεριλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ Ε.Π.Ε., δεδοµένου ότι αυτά τα νοµικά πρόσωπα 
εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήµατος όταν 
προµηθεύονται αγαθά ή λαµβάνουν υπηρεσίες, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. Για τις εν λόγω κεφαλαιουχικές 
εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
εφαρµόζονται οι λοιπές ισχύουσες για τα νοµικά πρόσωπα διατάξεις του ν. 
4172/2013, όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, µε εξαίρεση αυτές 
της παρ. 2 του άρθρου 64, και συνεπώς σε περίπτωση που προβαίνουν σε πληρωµές 
αµοιβών για τη λήψη υπηρεσιών θα διενεργούν παρακράτηση σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 και της παρ. 1 του άρθρου 64 του 
πιο πάνω νόµου. 
 
Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκεκριµένα στο σύνδεσµο 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_S
EL08_TB_ 
AH_00_2013_01AC_F_GR.xls είναι διαθέσιµο το πιο πρόσφατα ενηµερωµένο 
Μητρώο, µε ηµεροµηνία αναφοράς τον Σεπτέµβριο του 2013. 
 
Οι ως άνω φορείς γενικής κυβέρνησης διενεργούν παρακράτηση κατά την προµήθεια 
αγαθών ή υπηρεσιών που λαµβάνουν από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, ήτοι ατοµικές επιχειρήσεις, από φυσικά πρόσωπα που 
δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και από νοµικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην 
περ. γ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ήτοι από κάθε επιχείρηση ή εταιρεία µε 
νοµική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα 
(ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες εταιρείες, κ.λπ.). 
 
Συνεπώς, δεν διενεργείται παρακράτηση όταν οι πιο πάνω φορείς προµηθεύονται 
αγαθά ή λαµβάνουν υπηρεσίες από νοµικές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στην 
περ. δ' του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου, µεταξύ των οποίων συνεταιρισµοί, κάθε 
µορφής ίδρυµα ή σωµατείο ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε φύσης 
κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, κοινωνίες αστικού δικαίου, 
κ.λπ. Προκειµένου να µην διενεργείται παρακράτηση φόρου, η νοµική οντότητα 
(συνεταιρισµός, σωµατείο, ίδρυµα, κοινοπραξία, εταιρεία αστικού δικαίου, κ.λπ.) 
υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., συνοδευόµενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (συστατικό έγγραφο ή πράξη, οργανισµό, κ.λπ.), µε την οποία ζητεί 
τη χορήγηση βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι αποτελεί νοµική οντότητα. Η 
∆.Ο.Υ. χορηγεί τη σχετική βεβαίωση εφόσον διαπιστώσει από τα σχετικά 
δικαιολογητικά ότι πρόκειται για νοµική οντότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
περ. δ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013. Η βεβαίωση αυτή προσκοµίζεται από τη 
νοµική οντότητα στο φορέα γενικής κυβέρνησης, ώστε αυτός να µην διενεργεί 
παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013, κατά την προµήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών. 
 



 

 

 Στην έννοια των νοµικών προσώπων, στα οποία διενεργείται παρακράτηση φόρου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, 
περιλαµβάνονται και οι µόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα νοµικά 
πρόσωπα χωρίς φορολογική κατοικία στη χώρα µας. Περαιτέρω, οι φορείς γενικής 
κυβέρνησης διενεργούν την ίδια παρακράτηση και κατά την προµήθεια αγαθών ή τη 
λήψη υπηρεσιών από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπό την επιφύλαξη των 
Συµβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ). 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η οριζόµενη µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013 υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήµατος δεν υφίσταται όταν οι πιο 
πάνω φορείς γενικής κυβέρνησης προµηθεύονται αγαθά ή λαµβάνουν υπηρεσίες από 
νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν 
µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τούτο διότι από το συνδυασµό των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 3 και της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 
προκύπτει ότι ο φορολογούµενος (νοµικό πρόσωπο) που δεν έχει τη φορολογική 
κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που 
προκύπτει στην Ελλάδα, και ως τέτοιο νοείται, µεταξύ άλλων, το εισόδηµα από την 
πιο πάνω επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται στην ηµεδαπή µέσω µόνιµης 
εγκατάστασης. 
 
Ο ως άνω παρακρατηθείς φόρος δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των 
αλλοδαπών ή ηµεδαπών φυσικών προσώπων καθώς και των νοµικών προσώπων που 
έχουν φορολογική κατοικία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά πιστώνεται 
έναντι του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικών 
προσώπων, κατά περίπτωση. 
 
Ως προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών νοείται η αγορά ή λήψη υπηρεσιών 
όπως υλικά, φάρµακα, τρόφιµα, εφηµερίδες, επισκευές, συντηρήσεις, δαπάνες 
ασφαλίστρων, κ.λπ. ενώ δεν περιλαµβάνονται στην πιο πάνω έννοια οι µισθώσεις 
ακινήτων, µηχανών και µηχανηµάτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών χωρίς χειριστή ή 
οδηγό, καθώς και οι δαπάνες για κοινόχρηστα πολυκατοικιών. Επίσης, δεν 
περιλαµβάνονται στην πιο πάνω έννοια οι επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις που 
καταβάλλουν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα οι φορείς γενικής κυβέρνησης, από 
εθνικούς ή κοινοτικούς πόσους. 
 
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64, ο παρακρατούµενος φόρος 
εισοδήµατος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, ήτοι 
στην αξία που αποµένει µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και των τυχόν κρατήσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου, του Μ.Τ.Π.Υ. και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, 
οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει την αµοιβή, 
εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται µε νόµο και είναι υποχρεωτική η καταβολή 
αυτών. 
 
Επισηµαίνεται ότι η πιο πάνω παρακράτηση διενεργείται κατά το χρόνο καταβολής ή 
έκδοσης της σχετικής εντολής πληρωµής, ανεξάρτητα αν εξοφλείται ολόκληρη η αξία 
του τιµολογίου ή µέρος αυτής, και ως εκ τούτου όταν γίνεται τµηµατική καταβολή 
του τιµολογίου, παρακράτηση διενεργείται στο καταβαλλόµενο κάθε φορά ποσό. 
 
Όταν στα τιµολόγια περιλαµβάνεται προµήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ο 
παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε 



 

 

 κατηγορίας, εφόσον είναι δυνατός ο διαχωρισµός της προµήθειας αγαθών από την 
παροχή υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση ο παρακρατούµενος φόρος θα 
υπολογίζεται µε το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που υπερτερεί ως ποσό 
δαπάνης. 
 
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 64 ορίζεται ότι οι φορείς γενικής 
κυβέρνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήµατος 
όταν: 
 
αα) Προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύµβασης, 
εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ. Κατά συνέπεια, όταν καταβάλλεται ή εκδίδεται εντολή 
πληρωµής της αξίας τιµολογίων που αφορούν σε προµήθεια αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών για τις οποίες δεν συνάπτεται σύµβαση, δεν διενεργείται παρακράτηση, 
εφόσον τα τιµολόγια αυτά δεν υπερβαίνουν, κατά συναλλαγή, τα εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ. Αντίθετα, όταν υπάρχει σύµβαση για την προµήθεια αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, ακόµα και αν το ποσό της 
συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
 
ββ) Λαµβάνουν υπηρεσίες ή προµηθεύονται ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις, τηλεγραφήµατα, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια 
µεταφορικών µέσων γενικά.  
 
γγ) Προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου εισοδήµατος από άλλη 
διάταξη για το ίδιο έσοδο. Συνεπώς, όταν οι εν λόγω φορείς γενικής κυβέρνησης 
λαµβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες εµπίπτουν στην έννοια των υπηρεσιών της περ. δ' 
της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 (αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για 
συµβουλευτικές υπηρεσίες, αµοιβές για άλλες παρόµοιες υπηρεσίες) από ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή µόνιµες εγκαταστάσεις νοµικών προσώπων που δεν 
έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα θα διενεργούν παρακράτηση φόρου 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 62 και της παρ. 1 του άρθρου 
64 του ν. 4172/2013, ήτοι µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). 
 
Περαιτέρω, όταν οι φορείς γενικής κυβέρνησης καταβάλλουν αµοιβές σε εργολήπτες 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστές δηµόσιων, δηµοτικών και 
κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, 
θα διενεργούν παρακράτηση φόρου µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%), σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τις διατάξεις της 
υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου ∆1 της παραγράφου ∆ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, και όχι βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 64. 
 
δδ) Προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεµικές 
βιοµηχανίες ΕΒΑ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο 
Επιχειρηµατικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση 
Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). ∆ιευκρινίζεται ότι εκ παραδροµής στο νόµο γίνεται αναφορά 
στην ΕΛΘΟ, αντί του ορθού «ΕΛΒΟ» (Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων). 



 

 

  
Ο παρακρατούµενος, µε βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013, φόρος εισοδήµατος αποδίδεται µε υποβολή δήλωσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθ. ΠΟΛ.1028/20.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ισχύουν, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 72 του ίδιου νόµου, όπως έχουν αναριθµηθεί και 
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4223/2013, για πληρωµές που 
πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Συνεπώς, οι φορείς 
γενικής κυβέρνησης παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 64, για πληρωµές που διενεργούν από την πιο πάνω ηµεροµηνία 
και µετά, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού τιµολογίου, δηλαδή 
ακόµα και αν το τιµολόγιο είχε εκδοθεί προγενέστερα. 
 
3. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αµοιβής 
σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ενεργείται 
µόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. 
 
Εποµένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά 
περίπτωση) διενεργείται για αµοιβές φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ. 
 
Αντίθετα, στις αµοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 που λαµβάνουν τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα που δεν έχουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και οι 
νοµικές οντότητες τα οποία επίσης δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα αλλά διατηρούν µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα µας, ο φόρος της παρ. 1 του 
άρθρου 64 παρακρατείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το ύψος της αµοιβής. 
 
4. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι υπόχρεοι σε παρακράτηση, µε βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 61, δεν προβαίνουν στην προβλεπόµενη µε βάση τα 
ανωτέρω παρακράτηση φόρου, οι λήπτες της αµοιβής δεν αποδίδουν οι ίδιοι το φόρο 
αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδικασία δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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