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ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε 

είδους τεχνικών έργων». 
 
Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα 
ακόλουθα: 
 
1. Με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του ν. 
4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), 
συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, που 
έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόµου. Εποµένως η υποπ. β' της παρ. 1 
του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (....Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το ∆ηµόσιο 
γενικά και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για 
τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε 
αυτός αποδίδεται µε δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 60) δεν ισχύει για εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών 
έργων κλπ. που αποκτώνται από 1-1-2014 και µετά». 
 
2. Επίσης διευκρινίζεται µε το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1027/20.1.2014 απόφαση Γ.Γ.∆.Ε, 
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 167 Α) 
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. 
 
3. Σύµφωνα από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής 
κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών ή 
λιµενικών προσόδων γίνεται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή τρία τις εκατό (3%). 
Το ∆ηµόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διενεργεί εκκαθάριση ή 



καταβολή της αξίας για τις πιο πάνω περιπτώσεις υποχρεούται να παρακρατεί το 
φόρο. 
 
4. Από την κείµενη νοµοθεσία δεν παρέχεται η δυνατότητα ο παρακρατούµενος 
φόρος να αποδίδεται µε δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής και εποµένως η 
τροποποίηση της ΠΟΛ.1027/20.1.2014 δεν είναι σύννοµη. 
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