
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 417
20 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1048
  Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φό−

ρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές 
υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβου−
λευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτω−
σης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
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 του άρθρου 61 και της περίπτωσης δ 

της παραγράφου 1 των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α΄) περί παρακράτησης φόρου κατά την πλη−
ρωμή αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκη−
σης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες 
αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου τις 
διατάξεις των άρθρων 31 και των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 41 του ίδιου νόμου. 

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1 

Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του 
φόρου που παρακρατείται κατά την πληρωμή αμοιβών 
για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για πα−
ρόμοιες υπηρεσίες.

1. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσι−
κό 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 πληρωμή αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές 
διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με 

τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και να αποδίδει 
τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις 
ως εξής: 

Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροπο−
ποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρα−
κρατηθέντα φόρου, φορολογικού έτους 2014, υποβάλλο−
νται 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 εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα 
με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, 
ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για 
τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε 
εφαρμογή. 

3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπό−
λογοι χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου γενικά 
και οι διαχειριστές χρηματικού που παρακρατούν 
φόρο στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές 
διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 64 του ν.4172/2013 και δεν δύνανται να 
αποδώσουν τον παρακρατηθέντα φόρο μέσω του κε−
ντρικού τους φορέα υποβάλλουν προσωρινή δήλωση 
στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους από όπου εκδίδεται 
η ταυτότητα οφειλής και ο φόρος αποδίδεται μέσω 
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω 
υπόχρεους δύνανται να αποδίδουν τον φόρο μέσω 
του κεντρικού τους φορέα, η υποβολή της προσωρινής 
δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο 
www.gsis.gr 

4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης 
φόρου που παρακρατείται κατά την πληρωμή αμοιβών 
για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές 
για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για 
παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) φορολογικού έτους 2014, με την 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται 
από 20.02.2014. 
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5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας 
ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης, αυτή υπο−
βάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το 
εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας 
υποβολής της. 

 Άρθρο 2

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του 
φόρου που παρακρατείται κατά την πληρωμή αμοιβών 
για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για πα−
ρόμοιες υπηρεσίες.

1. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά 
και τον παρακρατηθέντα φόρο.

2.  Ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης 
του φόρου που παρακρατείται κατά την πληρωμή αμοι−
βών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές 
για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για 
παρόμοιες υπηρεσίες, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, 
το οποίο δύναται και να εκτυπώνεται. 

 Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβο−
λής 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 δή−
λωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η υπο−
βληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλ−
ληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημείωση για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας οφειλής του φόρου. 

Άρθρο 4
Προθεσμία υποβολής δήλωσης 

και απόδοσης του φόρου

Οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου με συντελεστή 
είκοσι (20%) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν 
προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του 
δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της 
υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία πε−
ριλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί 
και τον παρακρατηθέντα φόρο.

 Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αμέσως 
μετά την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων απόδο−
σης του φόρου που παρακρατείται κατά την πληρωμή 
αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, 
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοι−
βές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη 
καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και 
πληρωμής στο σύστημα Τaxis .

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης και 
εκτύπωσης των προσωρινών αυτών δηλώσεων. 

 Άρθρο 6
Ισχύς της Απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 
2014 για πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, 
αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπη−
ρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) 
που πραγματοποιούνται από 1.1.2014 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ     
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004172002140004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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