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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν 
περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά 
με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιο μας, σχετικά με τη φορολογική 
μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές 
διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες, 
κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
62, καθώς και της περ. δ' της παρ. 1 , των παρ. 2  και 8 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013 και δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. 
 
2. Με την πιο πάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ως φορείς 
γενικής κυβέρνησης, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
β4 του πιο πάνω νόμου, νοούνται οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995.  
 
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης 
φόρου, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013, υφίσταται για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πιο πάνω 
Μητρώο. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο αυτό, όπως για παράδειγμα η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Π. Φαλήρου, το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, το Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, κ λπ. δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
διενέργειας παρακράτησης φόρου, αλλά διενεργούν παρακράτηση φόρου 
σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις των άρθρων 62 και 64 και τις οδηγίες που 
έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιο μας. 
 
4. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο χαρακτηρισμός ενός προσώπου ως φορέα 
γενικής κυβέρνησης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.  
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