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 Φόρος εισοδήματος εργοληπτών  

 

1. Ε 
Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω 
δήλωση εργολάβων - εργοληπτών; 

 Α 
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά 
ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης που ήδη χρησιμοποιούνται.  
Οι νέοι χρήστες πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet 
σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ. 1178/07-12-2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ 
Β/9.10.12) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

  

 
2. Ε 

Ποιοι υποβάλλουν Δήλωση εργολάβων - εργοληπτών; 

 Α 
Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά 
δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να 
παρακρατεί φόρο κατά την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, 
κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1δ του άρθρου 
64 του Ν.4172/13. 

  

 
3. Ε 

Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση εργολάβων-εργοληπτών ηλεκτρονικά; 

 Α 
Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης 
παρακρατηθέντος φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών υποβάλλονται υποχρεωτικά 
μέσω διαδικτύου. 

  

 
4. Ε 

Πόσες αρχικές δηλώσεις μπορώ να υποβάλω τον ίδιο μήνα; 

 Α 
Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αρχική δήλωση ανά μήνα και πολλές τροποποιητικές.  

  

 
5. Ε 

Πώς συμπληρώνω τη φόρμα υποβολής; 

 Α 
  Η καταχώριση των ποσών γίνεται στη 2η σελίδα της φόρμας, στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Στην 1η σελίδα μεταφέρονται αυτόματα τα αθροίσματα των ποσών 
που καταχωρήθηκαν στη 2η σελίδα.  

 Η υποβολή της δήλωσης γίνεται από τη 2η σελίδα. 
  

 
6. Ε 

Μπορώ να βάλω τον ίδιο Α.Φ.Μ. και στην 1η σελίδα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) και στη 2η σελίδα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ); 

 Α 
ΟΧΙ. Υπάρχει έλεγχος που δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση τέτοιων δηλώσεων. Πρέπει 
να καταχωρηθεί ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου. 

  

 
7. Ε 

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης; 
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 Α 
 Για περίοδο παρακράτησης Δεκεμβρίου του 2013 η προθεσμία ήταν μέχρι τις 15 

Ιανουαρίου 2014.  

 Για περίοδο παρακράτησης από 01/01/2014 και μετά η υποβολή και πληρωμή 
γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης (δηλ. του 
Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κ.λπ.). 

 Για περιόδους παρακράτησης Νοεμβρίου 2013 και πριν οι δηλώσεις θα 
υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ.  

 Αν το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης είναι Σάββατο-Κυριακή 
ή αργία, η ημερομηνία πληρωμής μετατίθεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.  

  

 
8. Ε 

Πώς καταβάλλεται ο φόρος; 

 Α 
Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης παράγεται Ταυτότητα Οφειλής η οποία 
πληρώνεται στις τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και στα 
ΕΛΤΑ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από 
την πληρωμή της. Άρα, η μη πληρωμή μιας δήλωσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της 
(και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής). 

  

 
9. Ε 

Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (που αναγράφεται 
στην Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα; 

 Α 
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 
βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του 
υπόχρεου στη παρακράτηση. Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής 
του βεβαιωθέντος φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 
4174/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία 
Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση. 

  

 
10. Ε 

Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω 
δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet; 

 Α 
Ναι, είτε με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω TAXISnet, είτε με κατάθεση 
τροποποιητικής σε Δ.Ο.Υ. 
Σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που μεταβάλλουν το ποσό του φόρου που 
βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση, διευκρινίζουμε ότι υπάρχουν 2 περιπτώσεις: 
Α) Η τροποποιητική δήλωση αυξάνει το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση. 

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται κανονικά μέσω TAXISnet. Με την 
οριστικοποίηση της υποβολής η Ταυτότητα Οφειλής που θα εκδοθεί θα βεβαιώνει τη 
διαφορά του φόρου μεταξύ αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ: 
Έστω ότι με την αρχική δήλωση καταχωρήθηκαν στη 2η σελίδα της φόρμας 
υποβολής: 
Αξία 1000 ευρώ 
Φόρος που αναλογεί (3%) = 30 ευρώ. 
Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στον Α.Φ.Μ. του 
υποβάλλοντος η οφειλή των 30 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής για 30 ευρώ. 
Αν ο εργολάβος-εργολήπτης έκανε λάθος στην αρχική δήλωση και ήθελε να 
καταχωρήσει τα εξής ποσά:  
Αξία 5.000 ευρώ. 
Φόρος που αναλογεί (3%) = 150 ευρώ. 
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ΤΟΤΕ: υποβάλει τροποποιητική δήλωση με τα παραπάνω ποσά (αξία 5.000 ευρώ και 
φόρος 150 ευρώ) και με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητα 
Οφειλής για 120 ευρώ (30-150) και ο φόρος των 120 ευρώ θα βεβαιωθεί στο Α.Φ.Μ. 
του μηχανικού. 

Β) Η τροποποιητική δήλωση μειώνει (έως και μηδενίζει) το φόρο που βεβαιώθηκε με 
την αρχική δήλωση. 
Αυτή η τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω TAXISnet. Θα πρέπει 
να την υποβάλετε στη Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η 
υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή της. Άρα, η μη πληρωμή της δήλωσης δεν 
συνεπάγεται τη διαγραφή της (και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής). 

  

 
11. Ε 

Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση εργολάβων-εργοληπτών με αρχείο? 

 Α 
Ναι, από 09/04/2019 είναι πλέον διαθέσιμη η υποβολή παρακρατούμενου φόρου 
εργοληπτών με αρχείο . Οδηγίες για τη γραμμογράφηση του αρχείου περιέχονται στον 
παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδας της  Α.Α.Δ.Ε.: 
(https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/grammografisi.pdf). 
 

  
 Α 

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 
βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του 
υπόχρεου στη παρακράτηση. Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής 
του βεβαιωθέντος φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 
4174/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία 
Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση. 
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