
TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α΄μέρος ) 

Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. 

   Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 ( Προφανώς θα εκδοθεί εγκύκλιος, διότι στο ν. 4172 / 2013 δεν φαίνεται καθαρά 

αυτό ). 

  

Έως 28 Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ( ΠΟΛ 

1039/3.2.14 ) 

   Υποχρεωτικά όλοι οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα υποβάλλουν στο 

taxisnet όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι εκδιδόμενες από αυτούς  

βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή 

εμπορικές επιχειρήσεις. ( Οι χρήστες του προγράμματος μισθοδοσία 

ANACONDA μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία αφού κατεβάσουν τη version 

3.39 που είναι ήδη έτοιμη ). 

  Στη Δ.Ο.Υ. με μαγνητικό μέσο μπορούν να υποβάλλουν τα ανωτέρω στοιχεία, 

μόνο οι κληρονόμοι αποβιώσαντος εντός του 2013, υπόχρεου φυσικού 

προσώπου. 

  Εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών ( ΔΕΣ Γ 1013171/ ΕΞ 2014/ 21.1.14  ). 

    Οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1068/19.3.2001, ΠΟΛ 1028/21.2.2003 και ΠΟΛ 

1071/28.5.2009, που αφορούν τη διακοπή εργασιών των Φ.Π., Ν.Π. και νομικών 

οντοτήτων πέραν του έτους, με ημερομηνία διακοπής τον πραγματικό χρόνο 

διακοπής των εργασιών τους, θα ισχύουν μέχρι 31 Μαρτίου 2014. 

   Ως εκ τούτου όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ασκούν δραστηριότητα πέραν 

του έτους και πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στις εν λόγω εγκυκλίους, 

μπορούν για τη διακοπή των εργασιών τους με βάση τον πραγματικό χρόνο 

διακοπής, να υποβάλλουν τη δήλωση διακοπής εργασιών μέχρι 31 Μαρτίου 2014. 

 

 Φορολογούμενος που αποκτά φορολογηθέν εισόδημα στην αλλοδαπή… 

 … και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, προκειμένου να έχει  μείωση 

φόρου εισοδήματος, πρέπει μαζί με τη φορολογική δήλωση να υποβάλλει 

βεβαίωση της ξένης φορολογικής αρχής όπου θα φαίνεται ο καταβληθείς φόρος 



   Η βεβαίωση υποβάλλεται με επίσημη μετάφραση και με τη σφραγίδα της « 

Χάγης». ( ΠΟΛ 1026/ 22.1.14 ). 

 

 Έκδοση στοιχείων Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής ( 

Υπ. Οικ. 4258 / 6.2.14 ) 

  Οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή, Λογοπαθολόγου, 

Λογοπεδικού, Ψυχολόγου, Φυσιοθεραπευτή, Ψυχοθεραπευτή, κλπ., εκδίδουν τις 

αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, με αναγραφή του 

ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με χρήση φορολογικής 

ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). 

Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σημαίνονται 

υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 

Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της διάταξης που αναφέρει ότι δεν είναι 

θεωρημένες οι αποδείξεις. 

 

Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών ( ΠΟΛ 

1025/4.2.14 ) 

   4 % είναι ο προκαταβλητέος φόρος στη συμβατική αμοιβή για εκπόνηση 

μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και 

υδραυλικών έργων, για διεύθυνση εκτέλεσης έργου και για μελέτη- επίβλεψη 

τοπογραφικών έργων. 

   10 % είναι ο προκαταβλητέος φόρος στη συμβατική αμοιβή για την επίβλεψη 

της εκτέλεσης έργων της προηγούμενης περίπτωσης, για την εκτέλεση 

πραγματογνωμοσύνης και για μελέτες, σχέδια και επίβλεψη οιονδήποτε άλλων 

έργων. 

 

    Ο φόρος από 3 Ιανουαρίου 2014  καταβάλλεται με ταυτότητα οφειλής που 

παράγεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης απόδοσης του 

προκαταβλητέου φόρου. 

 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, υποβάλλεται στη 

Δ.Ο.Υ. με συνημμένο  το αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας υποβολής.   



 

 Από 22 Φεβρουαρίου θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή από τους Δικηγορικούς 

συλλόγους… 

…της δήλωσης απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου ( 15% ) επί των 

ακαθαρίστων δικηγορικών αμοιβών που αναγράφονται στα γραμμάτια 

προκαταβολής ως ποσά αναφοράς, καθώς και του παρακρατούμενου φόρου επί 

των μερισμάτων . 

 

   Η δήλωση υποβάλλεται με ευθύνη των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, 

το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής 

της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. 

 

   Οι αποδοτέοι φόροι καταβάλλονται με  ταυτότητα οφειλής. ( ΠΟΛ 1031/11.2.14 

) 

 Παρακράτηση και απόδοση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών ( ΠΟΛ 1027 / 

4.2.14 ) 

Από 3 Ιανουαρίου 2014 ο φόρος με συντελεστή 3% που παρακρατείται στην 

καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους 

τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων, 

αποδίδεται με προσωρινή ηλεκτρονική δήλωση, έως το τέλος του δεύτερου μήνα 

από την ημερομηνία καταβολής των εισοδημάτων. Η καταβολή του φόρου θα 

γίνει με ταυτότητα οφειλής που θα εκδοθεί με την υποβολή της δήλωσης. 

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται όλες οι δηλώσεις : εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, 

αρχικές και τροποποιητικές. Η παρούσα ισχύει για εισοδήματα που 

καταβάλλονται το φορολογικό έτος 2014 και μετά. 

 

 Ειδικά όσοι παρακράτησαν φόρο εντός του Δεκεμβρίου, θα τον αποδώσουν με 

τον ανωτέρω νέο τρόπο, αλλά στην προθεσμία που ίσχυε.     

 

   Υποχρέωση παρακράτησης φόρου κατά τα ανωτέρω, έχουν όσοι ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι 

φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με μόνιμη εγκατάσταση 

αλλά χωρίς φορολογική κατοικία και οι φορείς της γενικής κυβέρνησης. 



 

 Διαγραφή και επαναβεβαίωση φόρων των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ( ΠΟΛ 

1036/22.1.14 ) 

   Φόροι και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν μέχρι 31.10.2010 θα διαγραφούν στις 

κάτωθι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση: σε αμιγώς δημοτικές 

επιχειρήσεις, σε κοινωφελείς επιχειρήσεις, σε αστικές μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις των ΟΤΑ, καθώς και σε επιχειρήσεις των τέως νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες. 

 

   Στη συνέχεια τα ποσά των κύριων οφειλών θα βεβαιώνονται στους οικείους 

Ο.Τ.Α. και θα εξοφλούνται είτε με συμψηφισμό είτε με προγράμματα τμηματικής 

καταβολής χρεών.   

 

 ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ ( ΠΟΛ 1032 και 1035/30.1.14 ) 

 

   Αρμόδιος για ζητήματα ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ ( απαλλαγές, μειώσεις κλπ ), είναι ο 

προϊστάμενος ΔΟΥ που ήταν αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του 

υπόχρεου σε ΕΕΤΗΔΕ ή ΕΕΤΑ, κατά τα έτη βεβαίωσης αυτών. 

   Σε περίπτωση ακινήτου με πολλούς κύριους ή επικαρπωτές, εάν το ΕΕΤΗΔΕ 

των ετών 2011 και 2012 δεν εξοφλήθηκε μέσω λογαριασμών ρεύματος, αλλά 

βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, μπορεί αυτός να ζητήσει τον επιμερισμό 

του ποσού σε όλους. 

   Ο επιμερισμός θα γίνει αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει έγγραφα απ’ τα 

οποία προκύπτουν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και οι ΑΦΜ όλων των άλλων 

κυρίων ή επικαρπωτών. 

   Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν από μία παροχή ρεύματος 

ηλεκτροδοτούνται πολλές αυτοτελείς ιδιοκτησίες 

 

 Καταργείται από 1.1.2014 η χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων ( 

Δ12Α 1015993 /24.1.14.) 



   Η γνωστή διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών και η εν συνεχεία έκδοση 

βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για ακίνητα με άδεια οικοδομής μετά την 31.12.1994, 

καταργείται. 

  Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις για όσες οικοδομές προσκομίστηκαν στις ΔΟΥ 

τελικοί πίνακες, μέχρι 31.12.2013. 

 

 Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ( ΠΟΛ 1044 / 3.2.14 ) 

   Δεν δύναται η Μ.Ε.Π.Ε. να εκδώσει εταιρικά μερίδια υπέρ το άρτιον και να τα 

διαθέσει σε τρίτο πρόσωπο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μετατραπεί σε 

πολυπρόσωπη και να ακολουθήσει τις διατυπώσεις της αύξησης κεφαλαίου. 

   Σε Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου υπάγεται τόσο η μέχρι το άρτιον τιμή 

διάθεσης του μεριδίου, όσο και η υπέρ το άρτιον διαφορά. Τέλος χαρτοσήμου δεν 

επιβάλλεται στην υπέρ το άρτιον διαφορά. 

 

  


