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Θέμα: Φορολογική μεηατείριζη ηων αμοιβών ποσ καηαβάλλονηαι για ηις σπηρεζίες
ηης περ. δ’ ηης παρ. 1 ηοσ άρθροσ 62 ηοσ ν. 4172/2013, οι οποίες παρέτονηαι ζηην
Δλλάδα από μόνιμη εγκαηάζηαζη αλλοδαπών νομικών προζώπων και νομικών
ονηοηήηων με έδρα ζε κράηος – μέλος ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης ή ηοσ Δσρωπαϊκού
Οικονομικού Υώροσ.
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ
ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 θαη ηεο πεξ. δ’ ηεο

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, νη πιεξσκέο γηα ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο,
ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξόκνηεο
ππεξεζίεο, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ παξαζρεζεί ζηελ Διιάδα, όηαλ ν ιήπηεο ηεο ακνηβήο
είλαη θπζηθό πξόζσπν, ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηό
(20%).
2.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη ηα

λνκηθά πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ
Διιάδα θαη ιακβάλνπλ ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. δ’ ηεο
παξαγξάθνπ 1 δελ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 64.
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3.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ

νξίδεηαη όηη θάζε λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία
ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ιακβάλεη ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο
γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ή θαη ακνηβέο γηα παξόκνηεο ππεξεζίεο ππόθεηηαη ζε
παξαθξάηεζε θόξνπ.
4.

Με ηελ ΠΟΛ. 1120/2014 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηε

θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο
δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξόκνηεο
ππεξεζίεο, δηεπθξηλίζηεθε όηη γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ
παξέρνληαη από ηα λνκηθά πξόζσπα ή ηηο λνκηθέο νληόηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 πνπ έρνπλ ηε
θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Κ.Φ.Δ., δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ, κε εμαίξεζε ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ γηα
ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζε θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, θαζώο θαη ηηο ακνηβέο γηα
ηερληθά έξγα, δεδνκέλνπ όηη ζηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 νξίδεηαη όηη νη
ππόςε ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ηόζν ηα θπζηθά πξόζσπα όζν θαη ηα λνκηθά πξόζσπα ή
λνκηθέο νληόηεηεο ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 3%.
Όζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ηα λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο πνπ
δελ έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα, κε ηελ ίδηα εγθύθιην δηεπθξηλίζζεθε όηη
απηέο ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κόλν όηαλ παξέρνληαη κέζσ κόληκεο
εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ησλ αιινδαπώλ απηώλ πξνζώπσλ. Καη ηνύην δηόηη από ην
ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4172/2013, ζύκθσλα κε ηηο
νπνίεο, ν θνξνινγνύκελνο πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ππόθεηηαη
ζε θόξν γηα ην θνξνινγεηέν εηζόδεκά ηνπ πνπ πξνθύπηεη ζηελ Διιάδα θαη απνθηάηαη κέζα
ζε νξηζκέλν θνξνινγηθό έηνο, θαζώο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη ζηελ εκεδαπή είλαη θάζε
εηζόδεκα πεγήο Διιάδνο θαη ηδίσο ην εηζόδεκα από ππεξεζίεο δηνίθεζεο, ζπκβνπιεπηηθέο
θαη ηερληθέο πνπ παξέρνληαη ζηελ εκεδαπή κέζσ κόληκεο εγθαηάζηαζεο, ζπλάγεηαη όηη νη
ακνηβέο πνπ ιακβάλεη ην λνκηθό πξόζσπν ή ε λνκηθή νληόηεηα πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή
ηνπ θαηνηθία αιιά δηαηεξεί κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε
θόξνπ, όηαλ νη ακνηβέο απηέο αθνξνύλ ζε παξνρή ππεξεζηώλ ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ζηελ
εκεδαπή κέζσ ηεο κόληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή δελ εμαληιείηαη ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνύρσλ, αιιά ν θόξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζα πηζησζεί
έλαληη ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ ή λνκηθώλ νληνηήησλ.
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Αληίζεηα, νη ακνηβέο πνπ ιακβάλεη λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα ην νπνίν δελ έρεη ηε
θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία θαη δελ δηαηεξεί κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα δελ ππόθεηληαη ζε
παξαθξάηεζε θόξνπ.
5.

Με βάζε ηα άξζξα 49 θαη 56 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

(ΛΔΔ), ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο ησλ
ππεθόσλ ελόο θξάηνπο-κέινπο ζηελ επηθξάηεηα ελόο άιινπ θξάηνπο-κέινπο θαη ησλ
πεξηνξηζκώλ ηεο ειεύζεξεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην εζσηεξηθό ηεο Έλσζεο, αληίζηνηρα, δελ
είλαη ζπκβαηή κε ην ελσζηαθό δίθαην ε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε πνπ επηβάιιεηαη
ζηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
κέζσ κόληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα
θνξνινγηθνύο θαηνίθνπο ηεο ρώξαο καο, ηα νπνία δελ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ γηα
ηηο ίδηεο ακνηβέο (ζρεηηθή θαη ε επηζηνιή πξνθαηαξθηηθήο δηεξεύλεζεο ζεκάησλ εθαξκνγήο
ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο EU PILOT 9079/2016/ΣΑΥU/19.12.2016 ηεο Δ.Δ.).
6.

Όπσο έρεη απνθαλζεί ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ) ζηηο

ζπλεθδηθαδόκελεο ππνζέζεηο C-53/13 θαη C-80/13, αληηηίζεηαη ζην άξζξν 56 ηεο πλζήθεο γηα
ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί ειεύζεξεο παξνρήο ππεξεζηώλ ξύζκηζε,
δπλάκεη

ηεο

νπνίαο,

νη

εγθαηεζηεκέλεο

ζε

νξηζκέλν

θξάηνο-κέινο

εηαηξίεο

πνπ

ρξεζηκνπνηνύλ εξγαδνκέλνπο, ηνπο νπνίνπο απαζρνινύλ θαη έρνπλ ζέζεη ππό απόζπαζε
επηρεηξήζεηο πξνζσξηλήο απαζρνιήζεσο πξνζσπηθνύ, νη νπνίεο είλαη κελ εγθαηαζηεκέλεο
ζε άιιν θξάηνο-κέινο, αιιά δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πξώην θξάηνο κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο,
νθείινπλ λα παξαθξαηνύλ ζηελ πεγή θαη λα απνδίδνπλ ζην πξώην θξάηνο πξνθαηαβνιή επί
ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ησλ ελ ιόγσ εξγαδνκέλσλ, ελώ ε ππνρξέσζε απηή δελ πξνβιέπεηαη
γηα ηηο εγθαηεζηεκέλεο ζην πξώην θξάηνο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο
πξνζσξηλήο απαζρνιήζεσο πξνζσπηθνύ εγθαηεζηεκέλσλ ζην ελ ιόγσ θξάηνο.
7.

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο

δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ή θαη ακνηβέο γηα παξόκνηεο ππεξεζίεο
πνπ ιακβάλεη, μέζω ηης μόνιμης εγκαηάζηαζής ηοσ ζηην Δλλάδα, νομικό πρόζωπο ή
νομική ονηόηηηα, θορολογικός κάηοικος κράηοσς – μέλοσς ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης ή
ηοσ Δσρωπαϊκού Οικονομικού Υώροσ, δελ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ.
Από ηελ σο άλσ απαιιαγή εμαηξνύληαη νη ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ηα σο άλσ λνκηθά
πξόζσπα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 64 θαη σο εθ ηνύηνπ, ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε κε ζπληειεζηέο 1%, 4% ή 8%, θαηά
πεξίπησζε, θαζώο θαη νη ακνηβέο γηα ηερληθά έξγα, πνπ ιακβάλνπλ ηα ππόςε λνκηθά
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πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο, νη νπνίεο ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή
3%, βάζεη ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64.
8.

Από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο, θάζε άιιε εγθύθιηνο κε αληίζεην πεξηερόκελν παύεη

λα ηζρύεη σο πξνο ηε θνξνινγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ελ ιόγσ δεηήκαηνο.
Σπρόλ παξαθξαηεζέληα πνζά ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1120/2014 εγθύθιην δελ επηζηξέθνληαη
αιιά ν παξαθξαηεζείο θόξνο ζα ζπκςεθηζζεί κε ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ
νηθείσλ θνξνινγηθώλ εηώλ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β’

4.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ)

5.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ-Σκήκα Δ’ (Με ηελ παξάθιεζε
λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’,

ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξηώλ & Γ.Δ.ΜΖ. Πι. Κάληγγνο 101 81 ΑΘΖΝΑ
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3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ

3.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

5.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

6.

Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ.

7.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

8.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (2), Β’ (10), Γ’ (2), Γ’ (2)

