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 Βεβαιώςεισ Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραςτηριότητα 
Φορολογικοφ Ζτουσ 2021 

 

 

1. Ε 
Είμαι ιδθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω 
θλεκτρονικά τισ βεβαιώςεισ αποδοχών ι ςυντάξεων; 

 Α 
Για τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ δεν απαιτείται διαδικαςία εγγραφισ, αλλά 
ιςχφουν οι κωδικοί πρόςβαςθσ (username και κωδικόσ) που ιδθ χρθςιμοποιοφνται. 
Τα Νομικά Ρρόςωπα που ζχουν εγγραφεί ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μετά τισ 
6/12/2010 ι ζχουν πιςτοποιθκεί εκ νζου, πρζπει να εξουςιοδοτιςουν ζνα φυςικό 
πρόςωπο ωσ εκπρόςωπο ι λογιςτι ι λογιςτικό γραφείο για τθν υποβολι του αρχείου 
βεβαιϊςεων αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα από τθν εφαρμογι των 
εξουςιοδοτιςεων του TAXISnet.  
Τα Φυςικά Ρρόςωπα που ζχουν εγγραφεί ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μετά τισ 
6/12/2010 ι ζχουν πιςτοποιθκεί εκ νζου, εάν επικυμοφν το αρχείο βεβαιϊςεων 
αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα να υποβάλλεται από λογιςτι ι λογιςτικό 
γραφείο, κα πρζπει να εξουςιοδοτιςουν τον λογιςτι ι το λογιςτικό γραφείο από τθν 
εφαρμογι των εξουςιοδοτιςεων του TAXISnet. 

  

 
2. Ε 

Ποιοι υποβάλουν βεβαιώςεισ αμοιβών από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα; 

 Α 
Πςοι παρακρατοφν φόρο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 59,61, 62 και 64 του 
ν.4172/2013, πλθν των ςυμβολαιογράφων κατά τθν υπογραφι του ςυμβολαίου 
μεταβίβαςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, ζχουν υποχρζωςθ να χορθγοφν ςε φυςικά και 
νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ ςτα οποία ζγινε παρακράτθςθ, μοναδικι 
βεβαίωςθ ςτθν οποία αναγράφουν το ςφνολο των αποδοχϊν από μιςκωτι εργαςία και 
ςυντάξεισ, αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ειςοδθμάτων από 
μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα που κατζβαλαν ςτο φορολογικό ζτοσ και το φόρο 
που παρακρατικθκε.  

Ίδια υποχρζωςθ υπάρχει και ςτισ περιπτϊςεισ ειςοδθμάτων για τα οποία δεν προκφπτει 
φόροσ για παρακράτθςθ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 
Υποχρζωςθ υπάρχει και για τα ποςά που ειδικότερα ορίηονται ςτο άρκρο 6 τθσ 
παροφςασ, τα οποία δεν αποτελοφν πλθρωμζσ υποκείμενεσ ςε παρακράτθςθ. Η 
υποχρζωςθ αυτι δεν υπάρχει ςτισ περιπτϊςεισ ειςοδθμάτων από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα που δεν περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα κωδικοποίθςθσ αμοιβϊν από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

  

 
3. Ε 

Πότε πραγματοποιείται θ υποβολι των βεβαιώςεων αμοιβών από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα; 

 Α 
Για το φορολογικό ζτοσ 2021 ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ορίηεται θ 28θ 
Φεβρουαρίου 2022. Διευκρινίηεται ότι ωσ θμερομθνία υποβολισ, κεωρείται θ 
θμερομθνία αποδοχισ και επιτυχοφσ καταχϊρθςθσ αυτϊν ςτο ςφςτθμα υποβολισ των 
ςχετικϊν βεβαιϊςεων του myAADE με αυτόματθ απόδοςθ ςτον αποςτολζα - υπόχρεο 
μοναδικοφ αρικμοφ καταχϊρθςθσ.  
Οι εμπλεκόμενοι φορείσ – επιχειριςεισ, παρακαλοφνται να υποβάλουν το ςχετικό 
αρχείο των βεβαιϊςεων όςο το δυνατόν ςυντομότερα προκειμζνου θ ροι τθσ υποβολισ 
των δθλϊςεων από τουσ φορολογοφμενουσ να ολοκλθρωκεί ομαλά. 
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4. Ε 
Αν οριςτικοποιιςω μια διλωςθ ςτο myAADE και διαπιςτώςω κάποιο λάκοσ, ζχω 
δυνατότθτα διόρκωςθσ μζςω myAADE; 

 Α 
Ναι, ςε περίπτωςθ υποβολισ λάκουσ αρχείου ζχετε τθ δυνατότθτα να υποβάλετε νζο 
αρχείο με τα ςωςτά ςτοιχεία . Σασ εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι το νζο διορκωμζνο 
αρχείο πρζπει αφενόσ να υποβλθκεί από τον ίδιο χριςτθ που υπζβαλε και το αρχικό και 
αφετζρου να περιζχει το ςφνολο των εγγραφϊν και όχι μόνο τισ διορκωμζνεσ εγγραφζσ. 

  

 
5. Ε 

Ποια είναι τα είδθ αποδοχών που καταχωροφνται ςτο αρχείο βεβαιώςεων αμοιβών 
από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα; 

 Α 
Κωδικόσ 

 
υντ/τισ 
παρ/ςθσ 
φόρου 
(%) 

Είδοσ αμοιβών 
 

1. 20 Άρκρο 64§1 περ. δϋ εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβζσ από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και για αμοιβζσ δικθγόρων, πζραν 
τθσ ελάχιςτθσ, που αφοροφν γραμμάτια προείςπραξθσ και 
καταβάλλονται από φορείσ εκτόσ των δικθγορικών ςυλλόγων 

2. 3 Άρκρο 64§1 περ. δϋ εδάφιο 2 του ν.4172/2013  

3. 1 Άρκρο 64§2 υποπερίπτωςθ ααϋ του ν.4172/2013  

4. 4 Άρκρο 64§2 υποπερίπτωςθ ββϋ του ν.4172/2013  

5. 8 Άρκρο 64§2 υποπερίπτωςθ γγϋ του ν.4172/2013  

6. 20 Ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα απαλλαςςομζνων, 
μθ υπόχρεων ςε τιρθςθ βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτζσ ΑΕ, 
ειςθγθτζσ ςεμιναρίων), ςυγγραφείσ δθμόςιοι ι ιδιωτικοί 
υπάλλθλοι (μθ υπόχρεοι ςε τιρθςθ βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με 
δικά τουσ ζξοδα βιβλία και ςτθ ςυνζχει τα διακζτουν ζναντι 
αμοιβισ προσ τουσ φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ) 

7. 15 Ρροκαταβολι φόρου ςτισ ελάχιςτεσ αμοιβζσ των δικθγόρων από 
τουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ (άρκρο 69§5 περ. α του 
ν.4172/2013)  

8. 15 Ραρακράτθςθ φόρου ςτο μζριςμα που καταβάλλεται από τουσ 
οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ(άρκρο 69§5 περ. γ του 
ν.4172/2013)  

9. 0 Ελάχιςτεσ αμοιβζσ από ςυμβόλαια(π.χ. μεταβιβάςεισ ακινιτων) 
που αναγράφονται ςτα γραμμάτια προείςπραξθσ των οικείων 
δικθγορικϊν ςυλλόγων.  

10. 0 Αμοιβι μικρότερθ των 300€ τθσ παραγράφου 8 και των 150€ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 64 §8 ν.4172/2013  

11. 0 Ατομικι εφάπαξ καταβολι ςε δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ ςτον 
Ο.Τ.Ε.  

12. 0 Ρρομικειεσ αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν  

  13. 0 Ελάχιςτεσ αμοιβζσ δικθγόρων που αφοροφν γραμμάτια 
προείςπραξθσ και καταβάλλονται από φορείσ εκτόσ των 
δικθγορικών ςυλλόγων (υποβάλλεται από φορείσ εκτόσ των 
δικθγορικϊν ςυλλόγων) 

  14. 3 Άρκρο 64§1 περ. δ’ εδάφιο 4 και επόμενα του ν.4172/2013 
αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα(υποβάλλεται 
αποκλειςτικά από τον αρχικό ανάδοχο 



 

 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενθμζρωςθ: 21/1/2022 1:51 μμ ςελ. 3/7 
Βεβαιϊςεισ Αμοιβϊν από Επιχειρθματικι 
Δραςτθριότθτα Φορολογικοφ Ζτουσ 2021 

 
 

  15  Ακακάριςτα ζςοδα ιατρϊν Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία 
νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλικθκαν ςτο ζτοσ 2021 και 
αφοροφν τα φορολογικά ζτθ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019,2020 (υποβάλλεται τροποποιθτικι διλωςθ για τα ζτθ αυτά) 

  16 20 Ειςόδθμα από ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ – ςυνεδριάςεισ ΕΦΚΑ που 
βάςει τθσ Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ δεν ειςφοροδοτοφνται 

  17  Επίδομα κατάρτιςθσ που καταβάλλεται ςε επιςτιμονεσ 
πλθττόμενουσ από τον COVID-19 και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ 
ςκοποφ που χορθγικθκαν ςε μθ ζχοντεσ εξαρτθμζνθ εργαςία ςτα 
πλαίςια αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ 
του COVID-19 

  18  Αμοιβζσ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν ςε 
επιτθδευματίεσ ςτα πλαίςια αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του 
κινδφνου διαςποράσ του COVID, θ αποηθμίωςθ που καταβάλλεται 
ςε αςκοφντεσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα εξαιτίασ τθσ 
μίςκωςθσ τουριςτικϊν καταλυμάτων που 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν προςωρινι διαμονι 
φυςικϊν προςϊπων ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου 
μετάδοςθσ του COVID-19, θ αποηθμίωςθ πιςτοποιθμζνων 
επαγγελματιϊν για τθν ςφμπραξθ ςτθ διαδικαςία απονομισ 
παροχϊν e-ΕΦΚΑ 

  19  Αμοιβζσ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χορθγικθκαν ςε 
επιτθδευματίεσ ςτα πλαίςια αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του 
κινδφνου διαςποράσ του COVID που δεν προςμετρϊνται ςτα 
ειςοδθματικά κριτιρια για τθν χοριγθςθ λοιπϊν παροχϊν  

  Παρατιρθςθ: Εφόςον ο δικαιοφχοσ ζχει αμοιβζσ που αντιςτοιχοφν ςε περιςςότερουσ 
από ζναν κωδικοφσ κα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιοφχο τόςεσ φορζσ 
όςοι είναι οι κωδικοί . 

  

 
6. Ε 

Ζχουμε κάποια αλλαγι ςτισ προδιαγραφζσ του αρχείου; 

 Α 
Ναι. Θα χρειαςτεί να κατεβάςετε από τθ ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. τθν επικαιροποιθμζνθ 
εφαρμογι του φορολογικοφ ζτουσ 2021. Σασ υπενκυμίηουμε ότι το αρχείο απαιτείται να 
είναι ςυμπιεςμζνο. 

  

 
7. Ε 

Πώσ μπορώ να δθμιουργιςω το αρχείο με τα ςτοιχεία των βεβαιώςεων αμοιβών από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα; 

 Α 
Για τθ δθμιουργία του αρχείου, υπάρχει διακζςιμθ εφαρμογι  ςτο πεδίο «Υπθρεςίεσ 
προσ επιχειριςεισ», επιλζγοντασ «Φορολογικζσ Υπθρεςίεσ», ςτθν ενότθτα «Δθλϊςεισ 
παρακρατοφμενων και προκαταβλθτζων φόρων» είναι διακζςιμθ θ επιλογι «Υποβολι 
Διλωςθσ Βεβαίωςθσ Αποδοχϊν ι ςυντάξεων, Βεβαίωςθσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα, Βεβαίωςθσ από μερίςματα-τόκουσ-δικαιϊματα». Στο ίδιο ςθμείο τθσ 
ιςτοςελίδασ υπάρχουν και ςχετικζσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
εφαρμογισ. 

  

 
8. Ε 

Μπορώ να υποβάλω τισ βεβαιώςεισ αμοιβών από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 
φορολογικοφ ζτουσ 2021 με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίςχυε για το 
φορολογικό ζτοσ 2020 – χριςθ 2020); 
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 Α 
Πχι, πρζπει απαραιτιτωσ θ δθμιουργία του αρχείου βεβαιϊςεων αμοιβϊν από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα να γίνει με το καινοφριο πρόγραμμα φορολογικοφ ζτουσ 
2021. 

  

 
9. Ε 

Ζχω κάνει διακοπι πριν τθ λιξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου. Πότε πρζπει να 
υποβάλλω τισ θλεκτρονικζσ βεβαιώςεισ αμοιβών από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα; 

 Α 
Για τουσ μινεσ του ζτουσ που είχατε δραςτθριότθτα (μζςα ςτο 2021), τισ βεβαιϊςεισ 
αμοιβϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φορολογικοφ ζτουσ 2021 κα τισ υποβάλετε 
εντόσ του 2022 μζςα ςτισ προκεςμίεσ που ορίηει θ Α.1275/2021. Ανεξάρτθτα από τθν 
θμερομθνία διακοπισ ωσ περίοδοσ χριςθσ ορίηεται όλο το διαχειριςτικό ζτοσ. 

  

 
10. Ε 

Ποιοσ είναι ο χρόνοσ διενζργειασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ του φόρου και κατ’ 
επζκταςθ αποςτολισ του ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αρχείου; 

 Α 
Ρροκειμζνου για το χρόνο διενζργειασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ του φόρου για τισ 
αμοιβζσ διοίκθςθσ και τισ αμοιβζσ για ςυμβουλευτικζσ και άλλεσ παρόμοιεσ υπθρεςίεσ 
των διατάξεων των περ. δ’ των παρ. 1 των άρκρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, κακϊσ 
και για τισ αμοιβζσ για τα αγακά που προμθκεφονται και τισ υπθρεςίεσ που λαμβάνουν 
οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο με αρικ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 
1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 ζγγραφο. 

  

 
11. Ε 

Πώσ κα υποβλθκεί το αρχείο των βεβαιώςεων αμοιβών για τισ περιπτώςεισ που ζχει 
παρακρατθκεί φόροσ με τα οριηόμενα τθσ υπό ςτοιχεία ΠΟΛ.1027/2014, από υπόχρεο 
φυςικό πρόςωπο – επιτθδευματία που ζχει αποβιώςει; 

 Α 
Τα ςτοιχεία των βεβαιϊςεων αμοιβϊν από υπόχρεο φυςικό πρόςωπο που ζχει 
αποβιϊςει, για τισ περιπτϊςεισ που ζχει παρακρατθκεί φόροσ με τα οριηόμενα τθσ υπό 
ςτοιχεία ΡΟΛ. 1027/2014, υποβάλλονται με ψθφιακό μζςο ςτθ Δ.Ο.Υ. από τουσ 
κλθρονόμουσ του.  

  

 
12. Ε 

Σο πεδίο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικό ι προαιρετικό ςτθ βεβαίωςθ αμοιβών από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα; 

 Α 
Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά για δικαιοφχουσ αμοιβϊν από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα. 

  

 
13. Ε 

ε περίπτωςθ αμοιβών χαμθλότερων των 300 ευρώ, για τισ οποίεσ ζχει παρακρατθκεί 
φόροσ τι πρζπει να κάνω; 

 Α 
Οι αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για τισ οποίεσ ζχει γίνει παρακράτθςθ 
φόρου 20% από φορείσ που υπάγονται ςτισ υποπεριπτϊςεισ i και ii τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 
10 του άρκ. 5 τθσ Α.1275/2021, ζςτω και εάν ιταν χαμθλότερεσ των 300 ευρϊ, πρζπει 
να δθλωκοφν ςτον κωδικό 1. Πςον αφορά τισ αμοιβζσ που είναι χαμθλότερεσ των 300 
ευρϊ και για τισ οποίεσ δεν ζχει παρακρατθκεί φόροσ, κα καταχωροφνται ςτον κωδικό 
10. 
Επιςθμαίνεται ότι αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που για το μινα 
απόκτθςισ τουσ υποχρεωτικά ζπρεπε να υποβλθκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
υπό ςτοιχεία Α.1101/2019 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ ιςχφει, και δεν 
υποβλικθκαν, υποβάλλονται μόνο με διλωςθ (αρχικι ι τροποποιθτικι) για το μινα 
αυτό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν τελευταία αυτι απόφαςθ. Οι αμοιβζσ αυτζσ δεν 
υποβάλλονται με ετιςιο αρχείο. 
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14. Ε 
Σα ποςά χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου, ςυμμετζχουν ςτον προςδιοριςμό των 
κακαρών αμοιβών ; 

 Α 
Τα ποςά χαρτοςιμου και ΟΓΑ χαρτοςιμου αφοροφν κρατιςεισ υπζρ τρίτων και 
επομζνωσ δεν αφαιροφνται από το ποςό των ακακαρίςτων αμοιβϊν για τον 
προςδιοριςμό των κακαρϊν αμοιβϊν. 

  

 
15. Ε 

ε ποιον κωδικό κα καταχωρθκεί ο παρακρατοφμενοσ φόροσ από προείςπραξθ 
γραμματίων; 

 Α 
Ο προκαταβλθτζοσ φόροσ που παρακρατείται από τουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ από 
προείςπραξθ γραμματίων «Ρροκαταβολι φόρου ςτισ ελάχιςτεσ αμοιβζσ των δικθγόρων 
από τουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ Άρκρο 69§5 περ. αϋ του ν.4172/2013» αποςτζλλεται 
με τα οριηόμενα τθσ Α.1101/2019. 

  

 
16. Ε 

Επιτθδευματίεσ που πλθρώνουν δικθγόρουσ και ζχει γίνει  παρακράτθςθ του φόρου 
από τον δικθγορικό ςφλλογο - προείςπραξθ, πώσ κα ςτείλουν το αρχείο βεβαιώςεων; 

 Α 
Σε περίπτωςθ επιτθδευματία ο οποίοσ ζχει καταβάλει τθν ελάχιςτθ νόμιμθ αμοιβι ςε 
δικθγόρο και θ παρακράτθςθ του φόρου ζχει διενεργθκεί από το δικθγορικό ςφλλογο, 
καταχωρεί τθν αμοιβι ςτον κωδικό 13. 
Εφόςον θ αμοιβι του δικθγόρου είναι μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ προβλεπόμενθσ και 
ςυνεπϊσ ζχει γίνει παρακράτθςθ φόρου από τον επιτθδευματία, θ επιπλζον αμοιβι, 
πζραν τθσ ελαχίςτθσ, κα αποςταλεί με τα οριηόμενα τθσ Α.1101/2019. 

  

 
17. Ε 

Πώσ αποςτζλλεται θ αμοιβι που ειςπράττεται από εργολιπτεσ καταςκευισ κάκε 
είδουσ τεχνικών ζργων ςτθν περίπτωςθ ειςφοράσ όλου ι μζρουσ δθμόςιου τεχνικοφ 
ζργου από τον αρχικό ανάδοχο ςε κοινοπραξία ι εταιρεία ςτθν οποία ςυμμετζχει και 
ο ίδιοσ; 
 

 Α 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ  των τεςςάρων τελευταίων εδαφίων τθσ περίπτωςθσ δ’ τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 64 του ν.4172/2013 ο αρχικόσ ανάδοχοσ καταχωρεί το ποςό 
τθσ ακακάριςτθσ αμοιβισ και τον φόρο που παρακρατικθκε από τον κφριο του ζργου 
ςτον κωδικό 14. 

  

 
18. Ε 

Πώσ αποςτζλλονται οι αμοιβζσ από απογευματινά ιατρεία νοςοκομείων του ΕΤ που 
καταβάλλονται ςτουσ ιατροφσ του ΕΤ; 

 Α 
Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ΡΟΛ. 1178/2017 εγκφκλιο, τα ειςοδιματα που 
αντιςτοιχοφν ςε υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςτα φορολογικά ζτθ 2014, 2015, 
2016,2017, 2018, 2019, 2020 φορολογοφνται ςτα ζτθ αυτά και δθλϊνονται ςτον κωδικό 
15. Αν τα εν λόγω ειςοδιματα των ιατρϊν του ΕΣΥ που καταβλικθκαν ςτο φορολογικό 
ζτοσ 2021 αφοροφν υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ςτα οικονομικά ζτθ 2014 και 
προθγοφμενα (χριςεισ ετϊν 2013 και προθγοφμενεσ) φορολογοφνται ςυνολικά ςτο ζτοσ 
είςπραξθσ ιτοι ςτο φορολογικό ζτοσ 2021. Οι αμοιβζσ που φορολογοφνται ςτο 
φορολογικό ζτοσ 2021 αποςτζλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου ειςοδθμάτων από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Ο φόροσ 20% που παρακρατείται επί του ςυνόλου των 
ακακαρίςτων αμοιβϊν που καταβάλλονται, ανεξάρτθτα από τα οικονομικά ι 
φορολογικά ζτθ που παραςχζκθκαν οι εν λόγω υπθρεςίεσ των ιατρϊν του ΕΣΥ, εκπίπτει 
από τον φόρο που αναλογεί ςτο ειςόδθμα που αποκτοφν οι εν λόγω ιατροί κατά το 
φορολογικό ζτοσ μζςα ςτο οποίο ζγινε θ καταβολι ι ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εντολισ 
πλθρωμισ, ιτοι ςτο φορολογικό ζτοσ 2021. 
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19. Ε 
Απαςχόλθςα  πρόςωπα που παρείχαν υπθρεςία με ςφμβαςθ από τθν οποία 
προζκυπτε υποχρζωςθ ζκδοςθσ Δελτίου Παροχισ Τπθρεςιών (Δ.Π.Τ.) και απζδωςα τισ 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ  ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.).Οι 
αμοιβζσ τουσ κα αποςταλοφν ωσ αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι ωσ 
αποδοχζσ από μιςκωτι εργαςία; 

 Α 
Η κατθγορία – πθγι προζλευςθσ του ειςοδιματοσ φυςικοφ προςϊπου που ζχει κάνει 
ζναρξθ  και εκδίδει Δ.Ρ.Υ. εξακολουκεί να είναι από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 
ανεξάρτθτα από το αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ περ. ςτϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 
12 του ν.4172/2013 (ΡΟΛ.1072/2015) και ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι ο ΕΦΚΑ ορίηει 
για τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που βαρφνουν το φυςικό αυτό πρόςωπο να 
παρακρατοφνται και να αποδίδονται από τον πελάτθ – εργοδότθ του. 

 Για τθν παρακράτθςθ φόρου ζχουν εφαρμογι τα οριηόμενα ςτθν ΡΟΛ.1120/2014 και 
ςτθν περίπτωςθ αμοιβϊν ςυμβουλϊν, διοίκθςθσ ορίηεται ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ 
20%. Ο φόροσ παρακρατείται ςτο ακακάριςτο – μικτό ποςό (προ των αςφαλιςτικϊν 
κρατιςεων που βαρφνουν το φυςικό πρόςωπο). Το φυςικό πρόςωπο υποβάλλει Ε3 και 
οι αςφαλιςτικζσ  κρατιςεισ που αφοροφν τον ίδιο και οι οποίεσ ζγιναν από τον πελάτθ 
του, εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδά του. Οι αμοιβζσ αυτζσ του φυςικοφ 
προςϊπου αποςτζλλονται ςφμφωνα με το αρχείο βεβαιϊςεων από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα. 

  

 
20. Ε Ζχω υποβάλλει δθλώςεισ απόδοςθσ παρακρατουμζνου φόρου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ Α.1101/2019 .Θα πρζπει να υποβάλλω ετιςιο αρχείο ςφμφωνα με τθν 
Α.1275/2021; 

 Α Σφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 10 του άρκρου 5 τθσ Α.1275/2021 απόφαςθσ για τουσ 
κωδικοφσ αμοιβϊν του Ραραρτιματοσ 2 που αφοροφν το ειςόδθμα από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα, υπάρχει υποχρζωςθ για υποβολι ετιςιου αρχείου, από τουσ: 

i) καταβάλλοντεσ αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που δεν είναι υπόχρεοι ςε 
υποβολι προςωρινισ διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με αναλυτικζσ 
εγγραφζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία Α.1101/2019 απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ  ΑΑΔΕ, όπωσ ιςχφει, κακϊσ και ιδιαίτερα από φορείσ Δθμοςίου και λοιποφσ 
φορείσ που εποπτεφονται από ΕΑΡ μζχρι και τθν 31.12.2021, ακόμα και ςτισ 
περιπτϊςεισ που ζχουν υποβάλει προςωρινζσ δθλϊςεισ απόδοςθσ παρακρατοφμενου 
φόρου με αναλυτικζσ εγγραφζσ για αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, οι 
οποίοι ζχουν τθν υποχρζωςθ υποβολισ ετιςιου αρχείου 

ii) φορείσ που εποπτεφονταν για οριςμζνο διάςτθμα μζςα ςτο 2021 από τθν ΕΑΡ, οι 
οποίοι υποβάλλουν τα ςτοιχεία τθσ παρ.1 (ετιςιο αρχείο) για το διάςτθμα αυτό 
(1.1.2021 ζωσ θμερομθνία ενθμζρωςθσ τθσ ΕΑΡ για τθν παφςθ εποπτείασ), ενϊ για το 
υπόλοιπο διάςτθμα ζτουσ 2021 δεν κα υποβάλλουν τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1(ετιςιο 
αρχείο), κακόςον για το τελευταίο αυτό διάςτθμα υποβάλλουν μόνο δθλϊςεισ 
απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με αναλυτικζσ εγγραφζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
με τθν υπό ςτοιχεία Α.1101/2019 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 

iiI) καταβάλλοντεσ αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που υποβάλλουν 
προςωρινι διλωςθ απόδοςθσ παρακρατοφμενου φόρου με ςυγκεντρωτικζσ εγγραφζσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία Α.1101/2019 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, 
όπωσ ιςχφει, 

iv) καταβάλλοντεσ αμοιβζσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για τισ οποίεσ εκ του 
νόμου δεν προκφπτει φόροσ ι τζλοσ χαρτοςιμου προσ απόδοςθ και οι οποίεσ δεν 
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υποβλικθκαν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία Α.1101/2019 απόφαςθ 
Διοικθτι ΑΑΔΕ, όπωσ ιςχφει. 

Οι λοιποί υπόχρεοι ςε υποβολι προςωρινισ διλωςθσ απόδοςθσ παρακρατοφμενου 
φόρου με αναλυτικζσ εγγραφζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία 
Α.1101/2019 απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, όπωσ ιςχφει, δεν υποβάλλουν ετιςιο αρχείο. 

 

 


