ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΙΝ:6977506705

E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του υποβληθζντοσ από την Δ.Ε.Υ.Α. προσ την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2166/20.2.2015 ερωτήματοσ

ΘΕΜΑ: Τπόχρεοι ςε παρακράτηςη φόρου ειςοδήματοσ ςφμφωνα με
την διάταξη τησ παρ. 2 ά.64 Ν.4172/2013
Οι Δ.Ε.Τ.Α. υποχρεοφνται ή όχι να προβαίνουν ςε παρακράτηςη
φόρου ειςοδήματοσ κατά την προμήθεια κάθε είδουσ αγαθών ή
υπηρεςιών από φυςικά ή νομικά πρόςωπα ςφμφωνα με την διάταξη
τησ παρ. 2 ά.64 Ν.4172/2013;

******

Επί του ωσ άνω υποβληθζντοσ ερωτήματοσ ζχω να ςασ επιςημάνω τα
εξήσ:
Στη διάταξη τησ παρ. 2 ά.64 Ν.4172/2013 προβλζπεται ότι: 2. Οι φορείς
γενικής κυβέρνησης «εκτόσ από τισ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ» κατά τθν
προμικεια κάκε είδουσ αγακών ι υπθρεςιών από «φυςικά ι» νομικά
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πρόςωπα, υποχρεοφνται, κατά τθν καταβολι ι τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ
εντολισ πλθρωμισ τθσ αξίασ αυτών, να παρακρατοφν

φόρο

ειςοδιματοσ, ο οποίοσ υπολογίηεται ςτο κακαρό ποςό τθσ αξίασ των
αγακών ι υπθρεςιών με ςυντελεςτι ωσ ακολοφκωσ:
αα) ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%) για τα υγρά καφςιμα και τα προϊόντα
καπνοβιομθχανίασ,
ββ) ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) για τα λοιπά αγακά και
γγ) ποςοςτό οκτώ τοισ εκατό (8%) για τθν παροχι υπθρεςιών.

Εξαιροφνται από τθν παρακράτθςθ φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου
εδαφίου:
αα) όταν προμθκεφονται αγακά ι τουσ παρζχονται υπθρεςίεσ και δεν
απαιτείται ςφμβαςθ, εφόςον θ κακαρι αξία αυτών, κατά ςυναλλαγι,
δεν υπερβαίνει το ποςό των εκατόν πενιντα (150) ευρώ,
ββ) όταν λαμβάνουν υπθρεςίεσ ι προμθκεφονται θλεκτρικό ρεφμα,
τθλεφωνικζσ ςυνδιαλζξεισ, τθλεγραφιματα, γραμματόςθμα, φωταζριο,
νερό και ειςιτιρια γενικά,
γγ) όπου προβλζπεται παρακράτθςθ ι προκαταβολι φόρου από άλλθ
διάταξθ για το ίδιο ζςοδο και
δδ) όταν προμθκεφονται αγακά ι τουσ παρζχονται υπθρεςίεσ από τισ
πολεμικζσ βιομθχανίεσ ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, κακώσ και από το
Κζντρο Επιχειρθματικισ Πολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ (Κ.Ε.Π.Α.) και τθν
Αναπτυξιακι Ενωςθ Μακεδονίασ (ΑΝ.Ε.Μ.).

*** Οι μζςα ςε « » λζξεισ τησ παραγράφου 2 προςτζθηκαν με την
παράγραφο Δ υποπαρ.1 περ.16 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α
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85/7.4.2014. Ιςχφσ, ςφμφωνα με τη περ.23 τησ αυτήσ παραγράφου, από
την από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Από το γράμμα τησ ανωτζρω διάταξησ προκφπτει με ςαφήνεια ότι
μόνον οι φορείσ γενικήσ κυβζρνηςησ υποχρεοφνται να προβαίνουν
ςτην παρακράτηςη φόρου ποςοςτοφ ζνα τοισ εκατό (1%) για τα υγρά
καφςιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίασ, ποςοςτοφ τζςςερα τοισ
εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και ποςοςτοφ οκτώ τοισ εκατό (8%) για
την παροχή υπηρεςιών.
Περαιτζρω, οι Δημοτικζσ Επιχειρήςεισ Υδρευςησ και Αποχζτευςησ δεν
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο επικαιροποιημζνο από επτζμβριο 2014,
ςυγκεντρωτικό μητρώο φορζων γενικήσ κυβζρνηςησ, το οποίο είναι
αναρτημζνο ςτην ιςτοςελίδα τησ Ελληνικήσ τατιςτικήσ Αρχήσ.
Επομζνωσ,

οι

Δ.Ε.Τ.Α.

δεν

οφείλουν

να

προβαίνουν

ςτην

προαναφερθείςα παρακράτηςη φόρου ειςοδήματοσ.

Αθήνα, 26.2.2015
Ο Γνωμοδοτών Δικηγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρησ
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