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Θέµα : Παρακράτηση Φόρου 20% επί των προµηθειών  

 

 

Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστηµα Μέλη σας προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των προµηθειών των 

Ασφαλιστικών Πρακτορείων, επικαλούµενα το άρθρο 62 παρ. 1 του Ν.4172/2013. 

 

Επιθυµούµε επ΄ αυτού να  σας επισηµάνουµε τα ακόλουθα : 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 62 του Ν. 4172/2013 «Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση» 

 

1. Οι ακόλουθες πληρωµές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου: 

α) ………………,  

δ) αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για 

παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, 

2. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαµβάνουν 

αµοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, 

µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.» 

 

Σύµφωνα εξάλλου µε το Άρθρο 2  του Ν. 4172/2013  «Ορισµοί» 
 

«Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:  

δ) ≪ νοµική οντότητα ≫: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας και 

κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, 

υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε µορφής καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή 

οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα ή σωµατείο ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, 

κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, 

κάθε µορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε 
φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,….» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως διερευνήσετε εάν η παρακράτηση φόρου επί των προµηθειών των Ασφαλιστικών 

Πρακτορείων τυγχάνει νόµιµη ή αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις του Ν.4172/2013.         

 

 

Για το ∆Σ της ΠΟΑ∆ 
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