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Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
183 46, Μοσχάτο
ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και
τρόπος απόδοσης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του
Υπουργείου Οικονομικών.
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Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) περί

2.

προκαταβλητέου φόρου μηχανικών, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4223/2013(ΦΕΚ 287 Α΄).
Τις διατάξεις του των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.4174/2013(ΦΕΚ

3.

170 Α΄)σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 41του ίδιου νόμου.
Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των υπόχρεων για τον τρόπο απόδοσης του φόρου

4.

της προηγουμένης παραγράφου.
Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

5.

προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των
αμοιβών αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013.
1. Το ποσό του προκαταβλητέου φόρου υπολογίζεται:
α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών
και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για
διεύθυνση εκτέλεσης έργου καθώς και για μελέτη επίβλεψη τοπογραφικών έργων
β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων
που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης
αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας
πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.
Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της αμοιβής, τη
διεύθυνση του, τη συμβατική αμοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρμόδια για τη
φορολογία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη
σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την
ανάθεση έκανε το Δημόσιο
2. Οι

δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου

φορολογικού έτους 2014

φόρου μηχανικών – αρχιτεκτόνων

υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr
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3.

Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010,
ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία
αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

4. Η υποβολή της

δήλωσης απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των αμοιβών

αρχιτεκτόνων και μηχανικών φορολογικού έτους 2014, με την χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται
από 03.01.2014.
5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της
δήλωσης, αυτή υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το εκτυπωμένο
αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας υποβολής της.
Άρθρο 2
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την
«Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Οι υπόχρεοι μηχανικοί με την οριστικοποίηση της δήλωσης, θα εκτυπώνουν «Βεβαίωση
προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών» η οποία αποτελεί
έγκυρη βεβαίωση βάσει της με αριθμ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β) απόφασης
και αποτελεί το αποδεικτικό που θα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη
θεώρηση των σχεδίων ή των μελετών ή τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
3. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας, αποδεικτικό
υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η υποβληθείσα δήλωση
σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική
επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου.
Άρθρο 3
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται, ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή
των δηλώσεων απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη
καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα Τaxis .
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2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων
αυτών.
Άρθρο 4
Ισχύς της Απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 2014 για αμοιβές αρχιτεκτόνων
– μηχανικών που εισπράττονται κατά το τρέχον φορολογικό έτος και μετά.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο

Ο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Ένα (1) φύλλο, η βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων –
μηχανικών άρθρου 69 παράγραφος 4 του ν. 4172/2013.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1.ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄- ΚΓ΄
2.Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
3. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (2 αντίγραφα)
5. Δ/νση 12η Φορολογίας Εισοδήματος
α) Γραφείο κ. Δ/ντή
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β) Τμήμα Α' (10 αντίγραφα)
γ) Τμήμα Β' (2 αντίγραφα)
δ) Τμήμα Γ’ (1 αντίγραφα)
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(10 αντίγραφα)
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