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      ΠΟΛ:1029 

 

 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

 

 

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα 

αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που 

λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή 

μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.  

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά 

με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 

12 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση 

υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, 

εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την 

εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι 
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διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 

εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από 

μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του 

παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να 

προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι 

αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης. 

2. Με την ΠΟΛ.1109/2017 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι από τη 

γραμματική διατύπωση των ως άνω διατάξεων δεν προκύπτει ότι οι 

αντισυμβαλλόμενοι που ορίζει η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 12 του ν.4172/2013 (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία κ.λ.π.) πρέπει να ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα και συνεπώς, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα (ιδιώτες). 

3.  Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της περ. στ΄ 

της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 δεν επιβάλλονται περιορισμοί ως 

προς την έδρα των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων 

που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή 

και στην περίπτωση που τα ως άνω αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα ή 

οντότητες έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.  

  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  

                         ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

        

                       Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Αποδέκτες πίνακα  Γ΄ 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 

3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Αποδέκτες πινάκων Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Β΄(εκτός των 

αριθμών 1 και 2 αυτού),  Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Η΄(εκτός 

των αριθμών 4,10 και 11 αυτού) 

4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές  Διευθύνσεις του 

5. Συνήγορος του Πολίτη – Χαλκοκονδύλη 17, 104 32  ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 

3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και 

Επικοινωνίας  

4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της ΑΑΔΕ  

5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  – Τμήμα Α’ (10)  

    


