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ΘΕΜΑ: Τποσπέωζη ςποβολήρ ηων επγολαβικών ζςμβολαίων, πος ζςνάπηονηαι 

μεηαξύ δικηγόπος και   ενηολέα ηος,  ζηην Δ.Ο.Τ.  ηος δικηγόπος. 

  

      Με αθνξκή δηάθνξα πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ 

ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε  ηα αθόινπζα: 

111...   Με ηελ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 δηαηαγή καο, παξαζρέζεθαλ  δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/2011(ΦΔΚ 66 Α΄), κε ηηο νπνίεο 

πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 52 ηνπ ΚΦΔ θαη ε παξάγξαθνο 5 απηνύ ηνπ 

άξζξνπ αλαξηζκήζεθε ζε 6.  

222...   Δηδηθόηεξα, κεηαμύ ησλ άιισλ, νξίζζεθε όηη νη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη δελ ππνινγίδνπλ θαη 

δελ απνδίδνπλ πξνθαηαβιεηέν θόξν ζηηο  αθόινπζεο πεξηπηώζεηο  α..), β..), γ..), δ) όπνπ 

νη δηθεγνξηθέο ακνηβέο ή ην ύςνο απηώλ ζπλαξηάηαη άκεζα από ην απνηέιεζκα ησλ 

δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο, θαηόπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο, όπσο π.ρ. ησλ 

εξγαηηθώλ, απηνθηλεηηθώλ, θιπ. ππνζέζεσλ όπνπ ν  δηθεγόξνο ακείβεηαη κε εξγνιαβηθό 

ζπκβόιαην, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη  έρνπλ ππνβιεζεί ηα ζηνηρεία ηεο 

έγγξαθεο ζπκθσλίαο  πνπ απνδεηθλύνπλ ην ύςνο ηεο ακνηβήο, θηι., όπσο ηα ζηνηρεία 

απηά ζα θαζνξηζηνύλ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ 

είλαη αξκόδηα γηα ηε  θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθεγόξνπ.  
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333...   Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄  ηεο πξναλαθεξνκέλεο παξαγξάθνπ, άξζξνπ θαη 

λόκνπ νξίδεηαη όηη, ν δηθεγόξνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη θαηάζηαζε όισλ ησλ 

έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνπο εληνιείο ηνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη 

ην νλνκαηεπώλπκν, ε δηεύζπλζε, ν Α.Φ.Μ. ηνπ θάζε εληνιέα ηνπ, ε δηθεγνξηθή ππεξεζία 

πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ζπκθσλεζείζα ακνηβή, ζηε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο 

πεξηθέξεηαο όπνπ βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ έδξα, κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ κελόο 

Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. Με ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

ζα θαζνξίδεηαη ν ηύπνο, ην πεξηερόκελό ηεο, ν ηξόπνο ππνβνιήο ηεο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

444...   Καηόπηλ  ησλ όζσλ εθηέζεθαλ θαη επεηδή ε ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ έγγξαθσλ 

ζπκθσληώλ πνπ ζπλάπηνπλ νη δηθεγόξνη κε ηνπο εληνιείο ηνπο, γηα ηηο ρξήζεηο 2010, 

2011 θαη 2012 έρεη αλαζηαιεί, ιόγσ ηεο έληαμεο ππνβνιήο ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ TAXISnet  ηνπ 2013, θαη ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε, πξνθεηκέλνπ νη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη λα κελ ππνινγίδνπλ θαη λα κελ 

απνδίδνπλ πξνθαηαβιεηέν θόξν ζηηο  πεξηπηώζεηο  ησλ εξγαηηθώλ, απηνθηλεηηθώλ, θιπ. 

ππνζέζεσλ όπνπ ν  δηθεγόξνο ακείβεηαη κε εξγνιαβηθό ζπκβόιαην, απνηειεί ε ππνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο  πνπ απνδεηθλύεη ην ύςνο ηεο ακνηβήο, θηι., γη’ 

απηό ηνλ ιόγν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή αληηγξάθνπ ηνπ εξγνιαβηθνύ ζπκβνιαίνπ, 

πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμύ δηθεγόξνπ θαη   εληνιέα ηνπ, ζηε Γ.Ο.Τ. ηελ αξκόδηα γηα ηελ 

θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθεγόξνπ. 

               

                                                                                Ο    ΓΕΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                       

 

 

 

                                                                                   ΘΕΟΥΑΡΗ  ΘΕΟΥΑΡΗ               

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Ι.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ  

111...   .ΠΗΝΑΚΔ Α΄,Β΄, Γ΄, Σ΄, Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄ θαη ΗΒ΄. 
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222...   Τπεξεζία TAXISnet. Γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 

 

ΙΙ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2.  Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.. 

5. Γξαθείν θ. Αλ/ηε Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 

6. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

7. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία 

8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ. 

9. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (10 αληίγξαθα) 

10. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) (5 αληίγξαθα) 

11. Γ/λζε 12ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο  

     α)  Γξαθείν θ. Γ/ληή 

     β)  Σκήκα Α' (10 αληίγξαθα) 

     γ)  Σκήκα Β' (3 αληίγξαθα) 

     δ)  Σκήκα Γ’ (1 αληίγξαθν)  
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