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ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/ 2011 

(ΦΔΚ 66 Α΄) πεξί απόδνζεο ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηωλ 

δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ θαη ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ επί ηωλ κεξηζκάηωλ.  

 

αο παξέρνπκε δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ.3943/2011(ΦΔΚ 66 Α΄) κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 52 ηνπ 

ΚΦΔ θαη ε παξάγξαθνο 5 απηνύ ηνπ άξζξνπ αλαξηζκήζεθε ζε έμη θαη  ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ  ΠΟΛ.1210/2011 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πνπ εθδόζεθε γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη θαη΄ εθαξκνγή  ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, σο εμήο: 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ απηήο ηεο παξαγξάθνπ απηνύ ηνπ 

άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη,  ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή θόξνπ κε ζπληειεζηή 

δεθαπέληε ηνηο εθαηό(15%) επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, πνπ 

αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά αλαθνξάο επί ησλ 

νπνίσλ ππνινγίδνληαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο πξνθαηαβνιέο 

ππέξ όζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 96 ηνπ λ.δ. 3026/1954 ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ(ΦΔΚ 

235 Α΄), γηα ηηο παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

όπσο νη ακνηβέο απηέο θάζε θνξά ηζρύνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ 
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ίδηνπ θώδηθα. Ζ πξνθαηαβνιή απηή ηνπ θόξνπ ππνρξεσηηθά ππνινγίδεηαη θαη 

απνδίδεηαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο, κε επζύλε ησλ πξνέδξσλ 

ηνπο, εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ ΚΦΔ,  κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ 

δηαδηθηύνπ, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ 

(Γ.Γ.Π..), ππνρξεσηηθά από 1.11.2011 κε βάζε ηελ πξναλαθεξνκέλε ΠΟΛ.1210 

/2011 Α.Τ.Ο. 

Οη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη δελ ππνινγίδνπλ θαη δελ απνδίδνπλ πξνθαηαβιεηέν θόξν 

ζηηο  αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

α) Δπί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ 

γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά αλαθνξάο γηα παξαζηάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαζώο θαη γηα θάζε άιιε λνκηθή 

ππεξεζία πνπ παξέρνπλ νη δηθεγόξνη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνλ εληνιέα ηνπο κε 

ζύκβαζε  έκκηζζεο εληνιήο θαη ακείβνληαη κε πάγηα αληηκηζζία. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζην  νηθείν γξακκάηην πξνθαηαβνιήο, εθηόο από ηελ έλδεημε "πάγηα  

αληηκηζζία", ζα αλαγξάθεηαη θαη ν εληνιέαο ηνπ δηθεγόξνπ. Καη ηνύην θαζόζνλ σο 

εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 

ηνπ Ν.2238/1994, ζεσξείηαη θαη ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ νη  δηθεγόξνη σο πάγηα 

αληηκηζζία γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ, επί ηνπ νπνίνπ  ελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 απηνύ ηνπ  λόκνπ. 

β) Δπί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ 

γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά αλαθνξάο γηα ηελ παξάζηαζε  ηνπ δηθεγόξνπ 

ζε θάζε είδνπο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο δηόηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ακνηβή ηνπ 

δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα κε έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμύ δηθεγόξνπ θαη 

εληνιέα. 

γ) Δπί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ από ηελ αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε αθηλήηνπ πνπ πεξαηώλεηαη κε απόθαζε  Γηθαζηεξίνπ θαζόζνλ ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ επηδηθάδεηαη από ην δηθαζηήξην κε ηελ ίδηα 

απόθαζε, κε ηελ νπνία επηδηθάδεηαη θαη ε απνδεκίσζε ηνπ δηθαηνύρνπ. Σν ίδην ηζρύεη 

θαη γηα ηηο ακνηβέο ηνπ δηθεγόξνπ σο ζπλδίθνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πηώρεπζεο. 

δ) ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη δηθεγνξηθέο ακνηβέο ή ην ύςνο απηώλ ζπλαξηάηαη άκεζα 

από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο, θαηόπηλ έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο, όπσο π.ρ. ησλ εξγαηηθώλ, απηνθηλεηηθώλ, θιπ. ππνζέζεσλ όπνπ ν  

δηθεγόξνο ακείβεηαη κε εξγνιαβηθό ζπκβόιαην, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη  

έρνπλ ππνβιεζεί ηα ζηνηρεία ηεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο  πνπ απνδεηθλύνπλ ην ύςνο 
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ηεο ακνηβήο, θηι., όπσο ηα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξηζηνύλ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηε  θνξνινγία ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ δηθεγόξνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε:  

      αα) ην Γεκόζην,  

      ββ) ηα  Ννκηθά Πξόζσπα Γεκόζηνπ Γηθαίνπ,  

      γγ) νη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί  θνηλήο σθέιεηαο,  

      δδ) νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη  

      εε) ηα Ννκηθά  Πξόζσπα Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ  

ππνρξενύληαη λα ππνινγίδνπλ πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο κε  ζπληειεζηή 

15% ζην αθαζάξηζην πνζό ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγόξνπ. Οη ππόρξενη απηνί 

ππνβάιινπλ ηελ δήισζε απόδνζεο ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ εληόο ησλ 

πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ 

ΚΦΔ,  κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, ζην 

δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), 

ππνρξεσηηθά από 1.11.2011 κε βάζε ηελ πξναλαθεξνκέλε ΠΟΛ.1210 /2011 Α.Τ.Ο. 

      Δπίζεο, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ θαη αληίγξαθν ή ηα ζηνηρεία ηεο 

απόθαζεο ηνπ νηθείνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε πνπ ζα εθδνζεί. Δπηζεκαίλεηαη όηη, δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε ππνινγηζκνύ θαη απόδνζεο πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ κε ζπληειεζηή 15% 

επί δηθεγνξηθήο ακνηβήο πνπ ζπλαξηάηαη άκεζα από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ 

ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εληνιέαο είλαη ηδηώηεο 

    Γηεπθξηλίδεηαη όηη, νη εηζπξαηηόκελεο δηθεγνξηθέο ακνηβέο απνηεινύλ αθαζάξηζηα 

έζνδα θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ 

πξνθαηαβνιήο γηα παξάζηαζε ζε Γηθαζηήξηα(ελδεηθηηθά γηα ηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν 

Αζελώλ θαη Πεηξαηώο ΔΣΑΑ-ΣΤΓ 5%, ΔΣΑΑ-ΣΔΑΓ 3%, ΓΑ 3%, ΔΓΛΝΓ 1%=12%) 

θαζώο θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ 

πξνθαηαβνιήο γηα παξάζηαζε ζε ζπκβόιαηα (ελδεηθηηθά γηα ηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν 

Αζελώλ ΔΣΑΑ – ΣΑΝ – ΣΔΑΓ 10%, ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 25% =35%) απνηεινύλ 

ακθόηεξα έμνδα θαη εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη 

εηζπξαηηόκελεο δηθεγνξηθέο ακνηβέο είλαη ίζεο ή κεγαιύηεξεο από ηα πνζά αλαθνξάο 

πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο.  

             Δπίζεο, αλ ν εληνιέαο ηνπ δηθεγόξνπ είλαη ππόρξενο θαηά λόκν λα πξνβαίλεη ζε 

παξαθξάηεζε θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ, είλαη δειαδή 

επηηεδεπκαηίαο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ ηεξεί βηβιία Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, 

όηαλ θαηαβάιιεη ακνηβέο ζε δηθεγόξνπο γηα ππνζέζεηο ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζα 
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παξαθξαηεί θόξν κε ζπληειεζηή 20%  ζην αθαζάξηζην πνζό ηεο ακνηβήο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθεγόξν κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο, πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ 

γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο σο πνζό αλαθνξάο θαη εθόζνλ ε θαηαβαιιόκελε επηπιένλ 

ηνπ γξακκαηίνπ ακνηβή μεπεξλά ην πνζό ησλ 300€. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζό αλαθνξάο 

πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ 

ηνπ δηθεγόξνπ "Υ" γηα παξάζηαζή ηνπ ζην  Σξηκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν, γηα 

ππόζεζε ηεο ΟΔ "Α", αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 250€. Ζ εηαηξία "Α" γηα ηηο ππεξεζίεο 

απηέο θαηαβάιιεη ζην  δηθεγόξν ακνηβή ύςνπο 700€. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πην πάλσ 

εηαηξία θαηά ηνλ ρξόλν θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ζα  πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε 

ζπληειεζηή 20% επί ηνπ πνζνύ ησλ 450€( 700€ - 250€), κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

πξνζθόκηζεο από ην δηθεγόξν θσηναληηγξάθνπ επηθπξσκέλνπ από ηνλ ίδην ηνπ 

αληίζηνηρνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο. 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ απηνύ ηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ  

ΠΟΛ.1210/2011 Α.Τ.Ο. νξίδεηαη όηη επί νπνηνπδήπνηε πνζνύ θαηαβάιιεηαη σο κέξηζκα 

ζε δηθεγόξνπο από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο ή ηακεία ζπλεξγαζίαο ή 

δηαλεκεηηθνύο ινγαξηαζκνύο ππνρξεσηηθά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε 

ζπληειεζηή 15% ζην αθαζάξηζην πνζό ηνπ κεξίζκαηνο θαη ν θόξνο απνδίδεηαη κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, από ηνπο νηθείνπο 

δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο κε επζύλε ησλ πξνέδξσλ ηνπο, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..). 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄ απηνύ ηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη, ν δηθεγόξνο 

ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη θαηάζηαζε όισλ ησλ έγγξαθσλ ζπκθσληώλ πνπ έρεη 

ζπλάςεη κε ηνπο εληνιείο ηνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν, ε 

δηεύζπλζε, ν Α.Φ.Μ. ηνπ θάζε εληνιέα ηνπ, ε δηθεγνξηθή ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε θαη 

ε ζπκθσλεζείζα ακνηβή, ζηε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο όπνπ 

βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ έδξα, κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ θάζε 

έηνπο. Με ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζα θαζνξίδεηαη ν 

ηύπνο, ην πεξηερόκελό ηεο, ν ηξόπνο ππνβνιήο ηεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ απηνύ ηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη, νη 

δηθεγνξηθνί ζύιινγνη ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ θαηάζηαζε ησλ γξακκαηίσλ 

πξνθαηαβνιήο αλά δηθεγόξν, πνπ εθδόζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θάζε εληνιέα ηνπ, ε 

δηθεγνξηθή ππεξεζία ηελ νπνία αθνξά ε πξνθαηαβνιή θαη ην πνζό αλαθνξάο επί ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίζηεθε απηή. Γηεπθξηλίδεηαη όηη κε ηελ ίδηα πην πάλσ θαηάζηαζε ζα 

ππνβάιινληαη θαη ηα γξακκάηηα πξνθαηαβνιήο επί ησλ νπνίσλ δελ ππνινγίδεηαη 
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πξνθαηαβνιή θόξνπ(π.ρ. γηα παξάζηαζε ζε ζπκβόιαηα) θαζώο θαη ηα κεξίζκαηα κε ηνλ 

παξαθξαηεζέληα επί απηώλ θόξν. Ζ θαηάζηαζε απηή ππνβάιιεηαη ζηε Γεκόζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο όπνπ βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή  έδξα ηνπ θάζε 

ζπιιόγνπ κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο. Σελ επζύλε γηα ηελ ππνβνιή απηή θέξεη ν 

πξόεδξνο ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ. Με ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζα θαζνξίδεηαη ν ηύπνο, ην πεξηερόκελό ηεο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ππνβνιή απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ. 

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ απηνύ ηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη, κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, θαζνξίδεηαη εθάζηνηε ν ηύπνο, ην πεξηερόκελν, 

ν ηξόπνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαη ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο 

ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ην πεξηερόκελν απηώλ, θαζώο θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 

ηνπ ΚΦΔ. Ζ ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ έσο θαη ε΄ απηήο ηεο παξαγξάθνπ 

απηνύ ηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ έρνπλ εθαξκνγή από 1.7.2011, κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

ηζρύνο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ.1210/2011 Α.Τ.Ο. 

Β. ΚΩΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

1. Έθδνζε γξακκαηίωλ πξνθαηαβνιήο δηθεγνξηθώλ ζπιιόγωλ 

Όηαλ γηα ηε δηελέξγεηα δηθνλνκηθώλ πξάμεσλ ή ηελ παξάζηαζε ηνπ δηθεγόξνπ ζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε απαηηείηαη ε έθδνζε γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο, από ηνλ 

νηθείν δηθεγνξηθό ζύιινγν, δελ εθδίδεηαη απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ, 

δεδνκέλνπ όηη ην πνζό αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ππόςε γξακκάηην θαιύπηεη 

αλάγθεο ππνινγηζκνύ  θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ (δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο, ηακεία 

θ.ιπ.) θαη δελ απνηειεί αθαζάξηζηε ακνηβή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

 

2. Πεξηερόκελν απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3919/2011 (ΦΔΚ 32 Α΄) θαηαξγήζεθε ε 

ειάρηζηε ακνηβή ησλ δηθεγόξσλ θη έηζη από 2.7.2011, ηα ηεο ακνηβήο ησλ δηθεγόξσλ, 

θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ ππόςε άξζξνπ, πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ, δειαδή ε 

ακνηβή απηή πιένλ θαζνξίδεηαη, είηε κε βάζε έγγξαθεο ζπκθσλίεο κε ηνπο εληνιείο 

ηνπο, είηε κε βάζε ηηο λόκηκεο ακνηβέο όπσο ηζρύνπλ. 
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Αθόκε, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3943/2011 

(ΦΔΚ 66 Α΄), κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Κ.Φ.Δ., 

νξίζηεθε όηη, επί ησλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ νθείιεηαη πξνθαηαβνιή θόξνπ 15%. 

Δπίζεο, όπσο πξνθύπηεη από ην Κεθάιαην Α΄ ηεο παξνύζαο, νη ππόρξενη 

παξαθξάηεζεο θόξνπ 20%, γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάινπλ ζε δηθεγόξνπο, 

δηελεξγνύλ ηελ ππόςε παξαθξάηεζε ζην αθαζάξηζην πνζό ηεο ακνηβήο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθεγόξν κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο πνπ αλαγξάθεηαη επί 

ηνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο σο πνζό αλαθνξάο θαη εθόζνλ ε θαηαβαιιόκελε 

επηπιένλ ηνπ γξακκαηίνπ ακνηβή μεπεξλά ην πνζό ησλ 300€. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζην πεξηερόκελν ησλ απνδείμεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα ηα εμήο πνζά: 

α) Ζ αθαζάξηζηε ακνηβή, 

β) Ο Φ.Π.Α. (23%) πνπ αλαινγεί ζηελ αθαζάξηζηε ακνηβή, 

γ) Ζ παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (20%) από ηνπο ππόρξενπο ζε 

παξαθξάηεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, όηαλ εθδίδεηαη ρεηξόγξαθε Α.Π.Τ. ε αμία ηεο ακνηβήο,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., αλαγξάθεηαη θαη νινγξάθσο. 

Αθόκε, δηεπθξηλίδεηαη όηη, ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Κ.Β.., πεξί αλαγξαθήο ζηελ απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ, κεηαμύ άιισλ, ηεο 

έλδεημεο «ΔΠΗ ΠΗΣΩΔΗ», από ηνλ επηηεδεπκαηία πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο 

θαη παξέρεη ππεξεζίεο κε πίζησζε, κπνξεί λα εθαξκνζηεί, πξναηξεηηθά θαη από 

ηνπο δηθεγόξνπο πνπ ηεξνύλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο. 

εκεηώλεηαη όηη, αλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο νη απνδείμεηο παξνρήο 

ππεξεζηώλ έρνπλ εθδνζεί κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγθύθιην ΠΟΛ. 1208/ 

29.12.2010, νη απνδείμεηο απηέο ζεσξνύληαη σο λόκηκα εθδνζείζεο, εθόζνλ νη  

θνξνινγηθέο δειώζεηο ππνβιεζνύλ κε ηα πνζά πνπ πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ.     

Καησηέξσ παξαηίζεηαη ππόδεηγκα Απόδεημεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ ησλ 

δηθεγόξσλ, κε ηε δηεπθξίληζε όηη, ν ηξόπνο απεηθόληζεο ζ’ απηήλ ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ελδεηθηηθόο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο ηξόπνο είλαη απνδεθηόο (π.ρ. 

δηαθνξεηηθή ζεηξά απεηθόληζεο θ.ιπ.), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη εκθαλίδνληαη ηα 

δεδνκέλα απηά. 

Απηνλόεην είλαη όηη, κπνξεί λα αλαγξάθεηαη θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

πιεξνθνξία (π.ρ. θξαηήζεηο ηακείσλ θ.ιπ.).   
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ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

 Δπξώ Υ.ΥΥΥ,ΥΥ 

 (αναγπάθεηαι ηο ποζό ηηρ αμοιβήρ

 ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. )  

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΥΥ,ΥΥ 

Φ.Π.Α. 23%                                         ΥΥΥ,ΥΥ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΥΥΥ,ΥΥ 

 

Σσνολικό ποσό ολογράφως* _____________________________ 

(* όηαν εκδίδεηαι σειπόγπαθη απόδειξη) 

 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (από  ςπόσπεοςρ ζε παπακπάηηζη) 

(20% x (ακαθάπιζηη αμοιβή – ποζό αναθοπάρ γπαμμαηίος πποκαηαβολήρ), εθόζον η διαθοπά 

 ςπεπβαίνει ηο ποζό ηων 300€) ΥΥ,ΥΥ 

 

 

3. Σξόπνο θαηαρώξεζεο ζηα ηεξνύκελα βηβιία ηνπ Κ.Β.. 

Ζ θαηαρώξεζε ζηα βηβιία ηνπ Κ.Β.. ησλ Α.Π.Τ. ησλ δηθεγόξσλ, ελόςεη θαη 

ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο 1 θαη 2, δηελεξγείηαη σο 

εμήο: 

 

α) Βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο (εζόδωλ - εμόδωλ) 

ην βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ πνπ ηεξείηαη από ην δηθεγόξν θαηαρσξνύληαη ζε 

ηδηαίηεξεο ζηήιεο ζην ζθέινο ηωλ εζόδωλ, κε δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ηελ Α.Π.Τ., 

σο αθαζάξηζην έζνδν από παξνρή ππεξεζηώλ, ε αθαζάξηζηε αμία ηεο ακνηβήο (πξηλ 

ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θόξνπ) θαη, μερσξηζηά, ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζ’ απηή. Οη 

ηπρόλ θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο 

θαηαρσξνύληαη ζην ζθέινο ηωλ εμόδωλ, κε δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ην γξακκάηην 

πξνθαηαβνιήο πνπ εθδίδεηαη από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο.  

εκεηώλεηαη αθόκε όηη, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζην 

ζθέινο ηωλ εμόδωλ, θαηαρσξνύληαη νη δαπάλεο θαη αλάινγα αλ παξέρεηαη ή δελ 

παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. θαζώο θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζ’ απηέο 

(δαπάλεο κε δηθαίσκα έθπησζεο / δαπάλεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο).  
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Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη, δελ απαηηείηαη λα θαηαρσξνύληαη δηαθεθξηκέλα ν 

θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη, είηε από ην δηθεγνξηθό ζύιινγν είηε από ηνπο ινηπνύο 

ππόρξενπο ζε παξαθξάηεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ακνηβέο ησλ δηθεγόξσλ είλαη 

κηθξόηεξεο από ηα πνζά αλαθνξάο πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ 

πξνθαηαβνιήο, ε ζρεηηθή Α.Π.Τ. εθδίδεηαη κε ηα κηθξόηεξα απηά πνζά. 

Αθόκε, επηζεκαίλεηαη όηη, αλ νη εγγξαθέο ζηα βηβιία έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηνλ 

ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγθύθιην ΠΟΛ. 1208/29.12.2010 θαη εθόζνλ δελ είλαη 

εμαηξεηηθά δύζθνιν, κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζπκπιεξσκαηηθή ζπγθεληξσηηθή 

δηνξζσηηθή εγγξαθή  ζηα βηβιία, κέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ (ρξήζε 2011) θαη κε εκεξνκελία 

εγγξαθήο ην αξγόηεξν ηελ 31.12.2011. ε θάζε πεξίπησζε, όκσο, νη δειώζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο παξνύζαο.    

 

 

β) Βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο (ινγηζηηθά βηβιία) 

Σα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, γηα ηα βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο, εθαξκόδνληαη 

αλαιόγσο θαη γηα ηα βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο. 

 

 

4. Σξόπνο εμόθιεζεο απνδείμεωλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα νξηζκέλεο 

ζπλαιιαγέο. 

ηηο πεξηπηώζεηο επαγγεικαηηθώλ ζπλαιιαγώλ, όηαλ ε αθαζάξηζηε ακνηβή 

ηνπ δηθεγόξνπ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 3.000 επξώ, ε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ απηνύ 

από ην ιήπηε ηεο Α.Π.Τ., γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή κε επηηαγή. 

Αθόκε, νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ εθδίδνληαη από δηθεγόξνπο, 

γηα παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηδηώηεο, εμνθινύληαη από ηνπο ιήπηεο απηώλ (ηδηώηεο) 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηξαπέδεο, κε ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ηνπ ιήπηε ησλ 

ππεξεζηώλ ή κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή κε επηηαγέο, όηαλ  ην πνζό ηεο 

ζπλαιιαγήο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ γηα ην έηνο 2011 ή 

ην πνζόλ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ από 1.1.2012 θαη εμήο (ζρεη. Α.Τ.Ο. 

ΠΟΛ. 1027/ 9.2.2011). 
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5. Σειηθά 

Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη, ηα αλαθεξόκελα ζηελ εγθύθιην ΠΟΛ. 1208/29.12.2010 πνπ 

δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα (ηδίσο νη παξάγξαθνη 2.2, 2.3, 2.4, 5, 8 θαη 9) 

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ. 

 

          Αθξηβέο  Αληίγξαθν                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ                   

Η  Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο                       ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 Ι.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  

1. ΠΗΝΑΚΔ Α΄,Β΄, Γ΄, Σ΄, Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄ θαη ΗΒ΄. 

2. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Γ30 

3. Τπεξεζία TAXISnet. Γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 

4. Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). 

ΙΙ.  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2.  Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν  Γελ. Γξακκαηέα θ. Ζιία Πιαζθνβίηε 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ ζεκάησλ 

5. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.. 

6. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 

7. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

8. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία 

9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ. 

10. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα) 

11. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) (20 αληίγξαθα) 

12. Γ/λζε 12ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο  

     α)  Γξαθείν θ. Γ/ληή 

     β)  Σκήκα Α' (20 αληίγξαθα) 

     γ)  Σκήκα Β' (7 αληίγξαθα) 

     δ)  Σκήκα Γ’ (5 αληίγξαθα)                                                                                               

13. Γ/λζε 15ε Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ  Σκήκα Α' (αληίγξαθα) 

14. Γ/λζε 14ε Φ.Π.Α. Σκήκα Α' (αληίγξαθα) 
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