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Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου - Κείμενο νόμου 

1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: 
α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%), 
β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%), 
δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για  ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό 
(20%). 
Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους 
τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο 
συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του 
μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα 
ε) για το ασφάλισμα που ………….  
στ) για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
 
2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια 
κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την 
καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο 
εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με 
συντελεστή ως ακολούθως: 
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, 
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και 
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου: 
αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, 
εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ, 
ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 
τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, 
γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο 
και 
δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες 
ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). 
 
3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση 
που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην 
περίπτωση δ' της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό 
πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα 
με την περίπτωση δ' και που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
 
4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο 
παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από 
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επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων, κατά περίπτωση. 
 
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης. 
 
6. Οι πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των 
τόκων υπερημερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων απαλλάσσονται από την 
παρακράτηση φόρου. 
 
7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο 
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε 
παρακράτηση πληρωμής εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους 
συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την 
υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του 
Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του 
συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η 
διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
 
8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 
1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) 
ευρώ. 
 
9. Ειδικά, το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση δεν 
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1. 
 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του πολυνομοσχεδίου 
23. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
εκτός αν ορίζεται σε αυτές διαφορετικά. 
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