
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. Α.1185 
Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 

αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά 

τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβο-

λής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των 

δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδι-

κής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 

ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα 

από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου 

που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 

και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 

του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6, των παραγράφων 

3 και 4 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
18 και των άρθρων 31 και 34 του ν. 4174/2013 (170 Α΄), 
όπως ισχύουν.

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94Α΄) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

γ) Των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 43Α, 59, 60, 
61,της περίπτωσης δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 62 της περίπτωσης δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και 
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 64 καθώς και των 
περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 
69 του ν. 4172/2013 (167 Α΄), όπως ισχύουν.

δ) Των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1031/2014 (261 Β΄), 
ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1048/2014 (417 Β΄ και 775 Β΄) και ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 
1049/2014 (429 Β΄), όπως ισχύουν.

ε) Των Α. 1099/2019 (949 Β΄) και Α. 1101/2019 (948 Β΄) 
αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθώς και της Α.1115/2019 
(1098 Β΄) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών.

στ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(968Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και 
την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

4. Την 1085832/3312/0014/26.7.1989 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για το χρόνο απόδοσης του τέ-
λους χαρτοσήμου, που οφείλεται στις αμοιβές τρίτων.

5. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων ει-
σοδημάτων και παρακρατούμενων ποσών φόρων και 
εισφορών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών 
από μισθωτές υπηρεσίες και στις βεβαιώσεις εισοδη-
μάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα από τους 
καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(A.A.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 της Α. 1099/2019 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης που είναι υπό-
χρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης 
παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθω-
τή εργασία και συντάξεις καθώς και ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, υπο-
βάλλουν δήλωση απόδοσης των ποσών αυτών σύμ-
φωνα με την παρούσα απόφαση κάνοντας χρήση των 
κωδικών 95 και 96».
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2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Α. 1099/2019 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙ-
ΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», συμπληρώνεται με δύο (2) νέους κω-
δικούς 95 και 96 με την ακόλουθη περιγραφή ως προς το 
«Είδος αποδοχών»:

Κωδικός Είδος αποδοχών

95

Πληρωμές μισθών για τις οποίες η από-
δοση του παρακρατούμενου φόρου και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 από τους 
φορείς γενικής κυβέρνησης γίνεται βάσει 
συγκεντρωτικών εγγραφών

96

Πληρωμές συντάξεων για τις οποίες η 
απόδοση του παρακρατούμενου φόρου 
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 από τους 
φορείς γενικής κυβέρνησης γίνεται βάσει 
συγκεντρωτικών εγγραφών

3. Στο Παράρτημα Β της Α.1101/2019 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ο Πίνακας με τίτλο «Κωδικοποίηση 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα», συμπληρώ-
νεται με έναν (1) νέο κωδικό 94 με την ακόλουθη περιγραφή 
ως προς το «Είδος αμοιβής» και τον «Συντελεστή Φόρου».

Κωδικός Είδος αμοιβής Συντελεστής 
Φόρου

94

Αμοιβές από επιχειρηματική 
δραστηριότητα για τις οποίες 
η απόδοση του παρακρατού-
μενου φόρου της περίπτωσης 
δ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 64 του ν. 4172/2013 από 
τους φορείς γενικής κυβέρνη-
σης γίνεται βάσει συγκεντρω-
τικών εγγραφών

20%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2019 
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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