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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μία από τις υποχρεώσεις κάθε πολίτη είναι η υποβολή της δήλωσης εισοδήµατος την 
περίοδο της άνοιξης για τα έσοδα του προηγούµενου έτους. 

Σε αυτό το σηµείωµα θα γίνει µία προσπάθεια αποσαφήνισης των ισχυόντων για την 
φορολογία των µηχανικών και κατ’ επέκταση των (πρώην κατά τον όρο) ελεύθερων 
επαγγελµατιών. 

 

Συνοπτικά οι υποχρεώσεις ενός µηχανικού που ιδιωτεύει χωρίς να έχει υπαλλήλους 
είναι οι εξής: 

1. Υποβολή Ε1 

2. Υποβολή Ε3 

3. Υποβολή Ε2 (κατά περίπτωση) 

4. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 

5. Υποβολή Μηνιαίων Καταστάσεων Πελατών Προµηθευτών και Συναλλαγών 

6. ∆ηλώσεις απόδοσης προκαταβλητέου φόρου 

7. Καταστάσεις συµφωνητικών 

Αν ο µηχανικός απασχολεί προσωπικό, τότε θα πρέπει να υποβάλλει δηλώσεις Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών, ενώ άµα έχει παρακρατήσει φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 
1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. ήτοι το γνωστό 20% τότε θα πρέπει να υποβάλλει και 
δηλώσεις αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα. 

 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η νοµοθεσία για τα θέµατα φορολογίας εισοδήµατος είναι αρκετών σελίδων µε τον 
κύριο κορµό να αφορά το σύνολο των φορολογούµενων. Υπάρχουν όµως και εδάφια 
που αφορούν αποκλειστικά µηχανικούς. 

Τα κύρια νοµοθετήµατα είναι τα παρακάτω: 

 

Ν.3919/2011 (Φ.Ε.Κ. 32/Α’/02.03.2011) 

Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην 

πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων. 

ΠΟΛ. 1003/31.12.2014 

 

Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23.07.2013) 

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 

και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

 

Ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251/Α’/24.11.2014) 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις. 



ΦΦοορροο λλοογγ ίί αα   ΕΕιισσ οοδδ ήήµµαα ττοοςς   ΦΦοορροο λλοογγ ιι κκοούύ   ΈΈ ττ οουυςς   220011 55   

66   

3. ΓΕΝΙΚΑ 

Το σύνολο σχεδόν των µηχανικών ανήκουν στις πολύ µικρές οντότητες όπως αυτές 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του Ν.4308/2014. 

Στον όρο οντότητα περιλαµβάνονται και οι συνήθεις µορφές δραστηριοποίησης 
µηχανικού όπως ετερόρρυθµη εταιρεία, οµόρρυθµη εταιρεία, ατοµική επιχείρηση, §2γ 
άρθρο 2 Ν.4308/2014). Σύµφωνα µε την §3 άρθρο 2 του ίδιου νόµου οι παραπάνω 
µορφές εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων µε µόνη προϋπόθεση 
ο κύκλος εργασιών τους να είναι µικρότερος των 1500000€…. 

Σύµφωνα µε την §8 άρθρο 16 Ν.4308/2014 ο µηχανικός δύναται να καταρτίσει µόνο 
την Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6 εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία. 

Υπόδειγµα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες – Ατοµικές 

καταστάσεις 

  
20xx+1 

 
20xx 

Κύκλος εργασιών 
 

€ 
 

€ 

Άλλα έσοδα 
 

€ 
 

€ 

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, 
ηµικατ/µένα)  

€ 
 

€ 

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών 
 

€ 
 

€ 

Παροχές σε εργαζόµενους 
 

€ 
 

€ 

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 
 

€ 
 

€ 

Άλλα έξοδα και ζηµιές 
 

€ 
 

€ 

Άλλα κέρδη 
 

€ 
 

€ 

Τόκοι (καθαρό ποσό) 
 

€ 
 

€ 

Αποτέλεσµα προ φόρων 
 

€ 
 

€ 

Φόροι 
 

€ 
 

€ 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 
 

€ 
 

€ 
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4. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ 

Ο µηχανικός συνεχίζει να τηρεί το βιβλίο εσόδων εξόδων όπως και τα προηγούµενα 
χρόνια, το οποίο πλέον είναι αθεώρητο. Τηρείται απαραιτήτως στην Ελληνική γλώσσα. 
Χρησιµοποιεί το απλογραφικό σύστηµα. 

Σύµφωνα µε την §12 άρθρο 2 Ν.4308/2014 περιλαµβάνει: 

i. Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από 
πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. 

ii. Τα πάσης φύσεως κέρδη. 

iii. Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές 
εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων. 

iv. Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού 
συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, 
έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. 

v. Τις πάσης φύσεως ζηµίες. 

vi. Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος. 

 

Επειδή η οντότητα (από εδώ και πέρα επιχείρηση) ∆ΕΝ συντάσσει ισολογισµό, 
σύµφωνα µε την §1β άρθρο 6 Ν.4308/2014 το βιβλίο εσόδων – εξόδων ενηµερώνεται 
µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα κάθε τριµήνου. Συνεπώς πάσης φύσεως 
παραστατικά: 

από 01.01 έως 31.03 καταχωρούνται έως 30.04 

από 01.04 έως 30.06 καταχωρούνται έως 31.07 

από 01.07 έως 30.09 καταχωρούνται έως 30.10 

από 01.10 έως 31.12 καταχωρούνται έως 31.01 (του επόµενου έτους). 

 

Η καταχώριση των εσόδων περιλαµβάνει: 

i. Τη χρονολογία έκδοσης του παραστατικού 

ii. Τον αριθµό του παραστατικού 

iii. Επωνυµία πελάτη 

iv. Ποσό και σε ξεχωριστή στήλη τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σε ξεχωριστή στήλη 

 

Η καταχώριση των εξόδων περιλαµβάνει: 

i. Τη χρονολογία έκδοσης του παραστατικού 

ii. Το είδος και τον αριθµό του παραστατικού 

iii. Επωνυµία εκδότη 

iv. Ποσό και σε ξεχωριστή στήλη τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σε ξεχωριστή στήλη 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 7 Ν.4308/2014 το βιβλίο εσόδων – εξόδων διαφυλάσσεται 
υποχρεωτικά 5 έτη ή µεγαλύτερο διάστηµα άµα αυτό ορίζεται από άλλη νοµοθεσία, σε 
οποιαδήποτε µορφή, εφόσον υπάρχει σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης ή 
αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου. Επιπλέον για κάθε 
τιµολόγιο διαφυλάσσονται τα δεδοµένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την 
ακεραιότητα του περιεχοµένου του. 

 

Σύµφωνα µε την §1α άρθρο 10 Ν.4308/2014 για έξοδα ως 100€ µπορεί να λαµβάνεται 
ως παραστατικό απόδειξη λιανικής εφόσον φέρει τα παρακάτω: 

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

ii. Προσδιορισµό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

iii. Τον προσδιορισµό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

iv. Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον 
υπολογισµό του. 

v. Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, 
αναφορά στο αρχικό τιµολόγιο και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που 
τροποποιούνται. 

 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1091/14.06.2010 για τις µεµονωµένες (παράδοση από αντλία) 
χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως και τριακόσια (300) ευρώ ανά 
συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. για να διευκολυνθεί 
και η σύνδεση των αντλιών µε φορολογικό µηχανισµό έκδοσης αποδείξεων. Η Α.Λ.Π. 
αυτή δεν αντικαθίσταται µε τιµολόγιο, στο πίσω µέρος δε αυτής τίθεται η σφραγίδα του 
εκδότη της και αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του εφοδιαζόµενου µε καύσιµα 
οχήµατος, οι δε λήπτες - επιτηδευµατίες για τα φορολογικά τους δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις κάνουν χρήση των παραπάνω Α.Λ.Π. οι οποίες επέχουν θέση τιµολογίου. 

 

Χρόνο µε τον χρόνο γίνεται κερδίζει έδαφος η τήρηση του βιβλίου εσόδων εξόδων σε 
ηλεκτρονική µορφή. 
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5. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

5.1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ 

Α. Εκδίδεται αθεώρητο τιµολόγιο. 

 

Ορίζεται στην §1 άρθρο 8 Ν.4308/2014. Στην επόµενη παράγραφο διευκρινίζεται ότι 
κάθε έγγραφο που περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιµολόγιο 
θεωρείται τιµολόγιο µε την προϋπόθεση ότι ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών το 
αποδέχεται. Ενδεικτικά ως τρόπος αποδοχής αναφέρεται η εξόφληση του. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 Ν.4308/2014 το τιµολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

ii. Τον αύξοντα αριθµό για µία ή περισσότερες σειρές τιµολογίων, ο οποίος 
χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο. 

iii. Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βάση τον οποίο ο πωλητής 
πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

iv. Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, µε βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών 
ή η παροχή των υπηρεσιών. 

v. Την πλήρη επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που 
αποκτά τα αγαθά ή λαµβάνει τις υπηρεσίες. 

vi. Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή την έκταση και το 
είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέµπει το 
τιµολόγιο. 

vii. Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή δεν 

συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

viii. Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που 
απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., 
καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συµπεριλαµβάνονται 
στην τιµή µονάδας. 

ix. Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται. 

x. Το ποσό του οφειλόµενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς, 
σύµφωνα µε το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. 

xi. Τον όρο «Αυτο-τιµολόγηση», όταν το τιµολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των 
αγαθών ή των υπηρεσιών. 

xii. Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας (ν. 
2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύµφωνα µε 
την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το 
φόρο αυτόν. 
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xiii. Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη 
επιβάρυνση». 

xiv. Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα 
στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της 
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. 

xv. Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων 
ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία». 

xvi. Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισµένα αγαθά» ή «Καθεστώς 
περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείµενα συλλεκτικής 
και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που 
ισχύουν στον τοµέα των µεταχειρισµένων αγαθών και των αντικειµένων 
καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα. 

xvii. Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια 
της ισχύουσας νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού. 

 

 

Β. Απλοποιηµένο τιµολόγιο, εννοείται αθεώρητο, δύναται να εκδοθεί όταν: 

i. το ποσό του τιµολογίου ∆ΕΝ υπερβαίνει τα 100€ (κανονικά λόγω ποσού η 
διάταξη αυτή ∆ΕΝ έπρεπε να απασχολεί τους µηχανικούς) 

ii. τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναµφισβήτητα σε ένα αρχικό τιµολόγιο 

 

Φέρει υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

ii. Προσδιορισµό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

iii. Τον προσδιορισµό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

iv. Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον 
υπολογισµό του. 

v. Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, 
αναφορά στο αρχικό τιµολόγιο και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που 
τροποποιούνται. 
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Σύµφωνα µε την §1 άρθρο 11 Ν.4308/2014 η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου γεννάται 
κατά την παράδοση (ολοκλήρωση) των υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο ο χρόνος έκδοσης του τιµολογίου καθορίζεται: 

i. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιµολόγιο εκδίδεται το 

αργότερο µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της παράδοσης ή αποστολής 

αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 

Μηχανικός έχει εκπονήσει στα πλαίσια έκδοσης οικοδοµικής άδειας, στατική µελέτη 
για λογαριασµό εταιρείας τουριστικών επιχειρήσεων την οποία ολοκλήρωσε την 21η 
Ιουνίου. Θα πρέπει να τιµολογήσει το αργότερο έως 15 Ιουλίου. 

 

ii. Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το 

τιµολόγιο εκδίδεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την περίοδο στην 

οποία µέρος της σχετικής αµοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το µέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. 

Μηχανικός παρέχει τις υπηρεσίες του για διάστηµα 6 µηνών σε τεχνική εταιρεία µε 
µηνιαία αποζηµίωση. Για τις υπηρεσίες του που θα παράσχει τον Φεβρουάριου θα 
πρέπει να εκδώσει τιµολόγιο το αργότερο ως την 15η Μαρτίου. 

 

iii. Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του 

δικαιώµατος αυτού. 

∆εν αφορά µηχανικούς. 

 

iv. Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το 

συγκεντρωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του επόµενου µήνα 

από το µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνεται στο συγκεντρωτικό 

τιµολόγιο. 

Μηχανικός έχει εκδώσει 2 Π.Ε.Α. για ακίνητα τουριστικής επιχείρησης. Το πρώτο 
εκδόθηκε την 20η Μαρτίου και το άλλο την 5η Απριλίου. Μπορεί να εκδοθεί ένα 
συγκεντρωτικό τιµολόγιο το αργότερο ως την 15η Απριλίου. 

 

v. Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το ∆ηµόσιο ή νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το τιµολόγιο δύναται να εκδίδεται µέχρι το τέλος της 

ετήσιας περιόδου µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή 

η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της 

συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση. 

Μηχανικός συντάσσει για λογαριασµό Ο.Τ.Α. τεχνική έκθεση την 8η Ιουλίου. Μπορεί 
να τιµολογήσει ως 31 ∆εκεµβρίου. 

∆ιευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για συνεχιζόµενη υπηρεσία 
το κρίσιµο στοιχείο είναι το εάν ο µηχανικός, βάσει σύµβασης δύναται να απαιτήσει / 
διεκδικήσει πληρωµή για το µέρος των υπηρεσιών που έχει προσφέρει. (εδάφιο 11.2.4 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014).  
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5.2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Σύµφωνα µε την §1 άρθρο 12 Ν.4308/2014 για την παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες, 
εκδίδουµε αθεώρητη απόδειξη παροχής υπηρεσίας. 

Μηχανικός αναλαµβάνει την έκδοση 2 Π.Ε.Α., το ένα για το ιατρείο και το άλλο για το 
σπίτι ενός γιατρού. Για το Π.Ε.Α. που αφορά το ιατρείο θα εκδοθεί Τιµολόγιο Παροχής 
Υπηρεσίας, για το σπίτι θα εκδοθεί Απόδειξη Παροχής Υπηρεσίας. 

 

Φέρει υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

ii. Τον αύξοντα αριθµό για µία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, 
ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό µε µοναδικό τρόπο. 

iii. Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βάση τον οποίο ο πωλητής 
πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

iv. Το πλήρες όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή 
υπηρεσιών. 

v. Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται και τη µικτή αξία πώλησης που αυτός 
αφορά. 

 

Για κάθε Α.Π.Υ. άνω των 50€ τηρείται από τον πωλητή αρχείο µε το ονοµατεπώνυµο 
και τη διεύθυνση του πελάτη (§4 άρθρο 12 Ν.4308/2014). 

 

Ο µηχανικός απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. µε χρήση 
φορολογικού µηχανισµού (§11 άρθρο 12 Ν.4308/2014) και εποµένως  

 

Η Α.Π.Υ. εκδίδεται: 

i. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της 

αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούµενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το 

στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την 

παράδοση. 

∆εν αφορά µηχανικό 

 

ii. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, µε την ολοκλήρωση της παροχής της 

υπηρεσίας. 

Μηχανικός εκδίδει ΠΕΑ σε ιδιώτη την 14η Σεπτεµβρίου. Η ΑΠΥ πρέπει να εκδοθεί την 
ίδια µέρα. 

 

iii. Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του 

δικαιώµατος αυτού. 

∆εν αφορά µηχανικό 
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iv. Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το 

παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν µέρος της αµοιβής καθίσταται απαιτητό 

για το µέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε 

περίπτωση µε την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου. 

Μηχανικός έχει αναλάβει καθήκοντα συντονιστή ασφαλείας σε οικοδοµή που ανεγείρει 
ιδιώτης µε µηνιαία αποζηµίωση. Για την εργασία που παρείχε τον Ιούλιου θα εκδώσει 
Α.Π.Υ. ως 15 Αυγούστου. 

∆ιευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης για συνεχιζόµενη υπηρεσία το 
κρίσιµο στοιχείο είναι το εάν ο µηχανικός, βάσει σύµβασης δύναται να απαιτήσει / 
διεκδικήσει πληρωµή για το µέρος των υπηρεσιών που έχει προσφέρει. (εδάφιο 11.2.4 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014). 
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6. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Ο µηχανικός δύναται να αναγνωρίσει ως έξοδο ορισµένες δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται για την λειτουργία της επιχείρησης του. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.4172/2013 επιτρέπεται η έκπτωση των δαπανών οι 
οποίες: 

i. πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 
εµπορικές συναλλαγές της, 

ii. αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 
κατώτερη ή ανώτερη της πραγµατικής, στη βάση έµµεσων µεθόδων ελέγχου, 

iii. εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου 
κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα 
δικαιολογητικά. 

 

Ως κατάλληλο δικαιολογητικό εννοείται: 

i. τιµολόγιο 

ii. απόδειξη µέχρι ποσού 100€ 

iii. απόδειξη µέχρι ποσού 300€ για καύσιµα κίνησης 

 

6.1  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 

Ενδεικτικά: 

i. έξοδα γραφείου 

ii. ασφαλιστικές εισφορές του ίδιου και έµµισθων υπαλλήλων (δες και 6.1.2) 

iii. κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ 

iv. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φαξ, εκτυπωτής, plotter κ.α. και λογισµικό 

v. δαπάνη λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Ε.Ι.Χ. (δες και 6.1.1) 

vi. συσκευές φαξ, εκτύπωσης κ.λπ. 

vii. ενοίκιο 

viii. ασφάλιστρα 

ix. µισθοδοσία 

x. αµοιβές άλλων µηχανικών (εξωτερικοί συνεργάτες) 

xi. πάσης φύσης επαγγελµατικές συνδροµές όπως π.χ. ΤΕΕ 

xii. ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. ύδρευση 

xiii. κοινόχρηστα 

xiv. δαπάνη θέρµανσης 

xv. δαπάνη κινητής τηλεφωνίας 

xvi. ενοικίασης µηχανηµάτων για έργα της επιχείρησης 

xvii. έξοδα παρακολούθησης σεµιναρίων 

και άλλες πολλές παρόµοιες δαπάνες. 
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6.1.1 ∆απάνες που αφορούν Ε.Ι.Χ. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο θέµα της έκπτωσης της δαπάνης καυσίµου, 
συντήρησης και κυκλοφορίας για επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που χρησιµοποιούνται 
από ιδιώτη µηχανικό για την ατοµική του επιχείρηση. 

Η µόνη προϋπόθεση που θέτει ο νόµος πέρα φυσικά από την απόδειξη καταβολής της 
δαπάνης µέσω παραστατικού, είναι η χρησιµοποίηση του Ε.Ι.Χ. για τις ανάγκες της 
επιχείρησης. Η διαπίστωση υπάγεται στην δικαιοδοσία του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. 
που ανήκει ο φορολογούµενος. 

 

6.1.2 Ασφαλιστικές εισφορές 

Εκπίπτει το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί για ασφαλιστικές εισφορές 
ΤΣΜΕ∆Ε. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο ∆12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015: 

i. ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα που αφορούν την περίοδο 1.1-31.12.2014 και τα 
οποία καταβάλλονται µέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα από 1.1.2015 και µέχρι 
τη νόµιµη προθεσµία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή µέχρι την 
τυχόν παράτασή της, µπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του 
φορολογικού έτους 2014. 

ii. από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/2013 
προκύπτει, ότι ειδικά για τις εισφορές που αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 
και µετά και που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση θα εκπίπτουν στο έτος που 
πραγµατικά καταβάλλονται. 
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6.2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 

Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 23 του Ν.4172/2013. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε παραστατικά άνω των 500€. 

Για να αναγνωριστεί µία δαπάνη άνω των 500€ θα πρέπει η εξόφληση της να γίνει 
υποχρεωτικά µε χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής, όπως µε επιταγή, πιστωτική 
κάρτα, µε έµβασµα µεταξύ τραπεζικών λογαριασµών κ.α.. 

 

Συνοψίζοντας την νοµοθεσία περί εξόφλησης παραστατικών: 

Συναλλαγές µεταξύ επαγγελµατιών 

α/α 
Ποσό παραστατικού 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
Τρόπος εξόφλησης 

1 Έως 500€ Η εξόφληση µπορεί να γίνει ΚΑΙ µε µετρητά 

2 Από 500€ ως 3000€ 
Αν η εξόφληση γίνει µε µετρητά, τότε ∆ΕΝ 

αναγνωρίζεται η δαπάνη χωρίς να υπάρχουν άλλες 
κυρώσεις 

3 Άνω των 3000€ 
Αν η εξόφληση γίνει µε µετρητά, τότε ∆ΕΝ 

αναγνωρίζεται η δαπάνη και κινείται η διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν.2523/1997. 

 

Συναλλαγές µεταξύ επαγγελµατία και ιδιώτη 

α/α 
Ποσό παραστατικού 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
Τρόπος εξόφλησης 

1 Έως 1500€ Η εξόφληση µπορεί να γίνει ΚΑΙ µε µετρητά 

2 Άνω των 1500€ 
Αν η εξόφληση γίνει µε µετρητά, κινείται η 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του 
Ν.2523/1997 εναντίον του επαγγελµατία. 

 

Η εξόφληση µέσω τράπεζας απαιτείται όταν το παραστατικό είναι άνω των ορίων που 
αναφέρονται παραπάνω ανεξαρτήτως αν η εξόφληση γίνει τµηµατικά µε επιµέρους 
πληρωµές µικρότερες των ορίων αυτών. 
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παράγραφο ιγ του άρθρου 23 του 
Ν.4172/2013 όπου αναφέρει: 

∆εν εκπίπτουν: 

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική 

οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή που υπόκειται σε 

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν 

πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών 

ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του 

προηγούµενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος 

− µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νοµική βάση για την ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους − µέλους. 

 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1277 –ΦΕΚ B 2905 – 31.12.2015 στα κράτη µε προνοµιακό 
φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2015 είναι: 

 

1. Άγιος Ευστάθιος St Eustatius  2. Άγιος Μαρίνος San Marino 

3. Αλβανία Albania    4. Ανδόρα Andorra 

5. Ανγκουίλα Anguilla   6. Βανουάτου Vanuatu 

7. Βερµούδες Bermuda   8. Βοσνία -Ερζεγοβίνη Bosnia-Herzegovina 

9. Βουλγαρία Bulgaria    

10. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands 

11. Γιβραλτάρ Gibraltar   12. Γκέρνσεϋ Guernsey 

13. Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα United Arab Emirates 

14. Ιορδανία Hashemite Kingdom of Jordan 

15. Ιρλανδία Ireland    16. Κατάρ Qatar 

17. Κύπρος Cyprus    18. Λίχνενσταϊν Liechtenstein 

19. Μακάο Macau    20. Μαλδίβες Republic of Maldives 

21. Μαυροβούνιο Montenegro  22. Μολδαβία Republic of Moldova 

23. Μονακό Monaco   24. Μονσεράτ Montserrat 

25. Μπαχάµες the Bahamas  26. Μπαχρέϊν Bahrain 

27. Μπελίζ Belize    28. Μποναίρ Bonair 

29. Ναουρού Nauru    30. Νήσοι Κέϋµαν Cayman Islands 

31. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands 32. Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος Turks and Caicos 

33. Νήσος του Μάν Isle of Man  34. Οµάν Oman 

35. Παραγουάη Paraguay   36. ΠΓ∆Μ FYROM 

37. Σαουδική Αραβία Saudi Arabia 38. Σεϋχέλλες Seychelles 

39. Τζέρσεϋ Jersey 
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς η αλλαγή χώρας για εύρεση 
εργασίας. 

Ζούµε καθηµερινά την φοροεπιδροµή στα εισοδήµατα των επιτηδευµατιών, ελέω 
δογµατικών αγκυλώσεων και ιδεολογηµάτων. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να παρατηρείται αύξηση των εισοδηµάτων Ελλήνων 
πολιτών που αποκτώνται σε άλλες χώρες είτε λόγω µετανάστευσης είτε λόγω 
µεταφοράς έδρας στο εξωτερικό. 

Ο Ν.3943/2011 στο άρθρο 12 αναφέρει ότι: «Σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του 

υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του 

στην Ελλάδα. 

Σε φόρο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, 

ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του. 

Ως συνήθης θεωρείται η διαµονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα 

τρεις ηµέρες συνολικά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η διαµονή τεκµαίρεται ως 

συνήθης, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει διαφορετικά.» 

 

Παρατηρείται τον τελευταίο καιρό µία αύξηση των οχλήσεων από εταιρίες που 
υπόσχονται σε όλους τους επιτηδευµατίες έναρξη επαγγέλµατος σε χώρα του 
εξωτερικού. Πριν την όποια απόφαση θα είναι καλό να γνωρίζουµε τις λεπτοµέρειες. Η 
έναρξη σε άλλη χώρα ενός γραφείου παροχής υπηρεσίας µε µοναδικό σκοπό την 
ελάφρυνση της φορολογίας εντός της χώρας που παρέχεται η υπηρεσία, είναι κάτι που 
κατά πάσα πιθανότητα θα δηµιουργήσει προβλήµατα. 

8. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Η απόσβεση των παγίων τα οποία καταχωρούνται στο µητρώο παγίων, γίνεται βάσει 
του άρθρου 24 του Ν.4172/2013. 

Οι κατηγορίες που κυρίως αφορούν τον µηχανικό έχουν ποσοστό απόσβεσης ανά 
φορολογικό έτος όπως φαίνεται παρακάτω. 

α/α Κατηγορία Ποσοστό 

1 Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού 10 

2 Κύριος και περιφερειακός εξοπλισµός Η/Υ και λογισµικό 20 

Εάν η αποσβέσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι µικρότερη 
από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο µπορεί να αποσβεστεί εξ 
ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. 
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9. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.1 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Βάσει του άρθρου 15 του Ν.4172/2013. 

α/α Φορολογητέο εισόδηµα Συντελεστής 

1 ≤25000€ 22% 

2 25000,01€ έως και 42000€ 32% 

3 >42000€ 42% 

Η µείωση του φόρου γίνεται βάσει του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 ήτοι 2100€ για 
εισόδηµα 21000€ µειούµενη κατά 100€ για κάθε 1000€ επιπλέον εισόδηµα. Σε 
περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των 2.100€ τότε το ποσό 
µείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 

 

9.2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Ο.Ε., Ε.Ε.). 

Βάσει των άρθρων 29 και 58 του Ν.4172/2013. 

α/α Φορολογητέο εισόδηµα Συντελεστής 

1 ≤50000€ 26% 

2 >50000€ 33% 

Για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 
2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός 
συντελεστής 26% µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο 
ακαθάριστο εισόδηµά τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση η συµπλήρωση του κωδικού 017 ή/και 
018 του Ε1. ∆ΕΝ εφαρµόζεται κλιµακωτά σε περίπτωση εσόδων >10000€. 

Η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήµατα του 2015 είναι 75% και θα αυξηθεί στο 100% 
για τα έσοδα της χρήσης του 2016. 

 

9.3 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 

Βάσει του άρθρου 58 του Ν.4172/2013. 

α/α Φορολογητέο εισόδηµα Συντελεστής 

1 Οποιοδήποτε ποσό 29% 

Η προκαταβολή φόρου είναι στο 100%. 
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10. "ΜΠΛΟΚΑΚΗ∆ΕΣ" 

Οδηγίες για τον τρόπο φορολόγησης των µηχανικών (και όχι µόνο φυσικά) που 
παρέχουν υπηρεσία µε δελτίο παροχής υπηρεσίας, δίνει η ΠΟΛ.1047/12.02.2015.  

Η §2στ του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί ορίζει ότι ως 
µισθωτός θεωρείται ο µηχανικός (και κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας) που 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 διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρµόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούµενος αποκτά εισόδηµα από µισθωτή 
εργασία, σύµφωνα µε µία από τις περιπτώσεις α � έως ε � του άρθρου 12 του Ν.4172/2013.  

 

Συνεπώς βασική προϋπόθεση η έδρα της επιχείρησης να είναι ίδια µε την κατοικία του 
µηχανικού. Η ΠΟΛ.1047/12.02.2015 διευκρίνισε στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
5 ότι καλύπτονται και οι περιπτώσεις φιλοξενουµένων στους οποίους έχει παραχωρηθεί 
µέρος του ακινήτου για την άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, για την 
οποία προκύπτει τεκµαρτό µίσθωµα για τον παραχωρητή. 

 

Τέλος η ΠΟΛ.1047/12.02.2015 διευκρινίζει ότι αν κάποιος αµείβεται ως φοιτητής ή 
υποψήφιος διδάκτορας από ερευνητικό ή από περιστασιακή απασχόληση π.χ. έρευνα 
αγοράς ή έχει αµειφθεί από επιδοτούµενο σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επιµόρφωσης (περιπτώσεις α’-ε’ του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 και παράλληλα αποκτά 
εισόδηµα που εµπίπτει στην περίπτωση της §2στ του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, τότε 
το µεν πρώτο εισόδηµα θα φορολογηθεί βάσει κλίµακας µισθωτών, το δε δεύτερο µε 
την κλίµακα των ελεύθερων επαγγελµατιών (ο όρος έχει καταργηθεί) ήτοι 26% για 
ποσό από 0,01€ έως 50000€ και 33% για το υπερβάλλον ποσό. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ. 

Μηχανικός απασχολήθηκε από Φεβρουάριο ως και Ιούνιο 2014 σε τεχνική εταιρία στα 
πλαίσια επιδοτούµενου σεµιναρίου επαγγελµατικής κατάρτισης. Έλαβε αµοιβή 3000€. 
Στη συνέχεια έκανε έναρξη επαγγέλµατος την 01 Ιουλίου 2014 και συνέχισε 
αποκλειστικά στην ίδια εταιρία µε σύµβαση παροχής υπηρεσίας από τον Ιούλιο έως το 
τέλος του έτους µε αµοιβή 6000€. Του έγινε παρακράτηση 1200€ και πλήρωσε 
ΤΣΜΕ∆Ε 1500€. 

Θα φορολογηθεί για τα µεν 3000€<10000€<21000€ µε την κλίµακα της §8.1 ήτοι 
660€<2100€ εποµένως 0€, ενώ για τα (6000€-1500€) θα του καταλογιστεί φόρος 
4500€*0,13 (λόγω έναρξης µετά την 01.01.2013 και  έσοδο<10000€ αφού επιλεγεί ο 
κωδικός 017/018 στο Ε1)=585€ σύµφωνα µε την κλίµακα της §8.2. Έχοντας ήδη 
παρακρατηθεί ποσό 1200€ θα του επιστραφούν 615€. 
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Η συγκεκριµένη περίπτωση περιγράφεται στην περίπτωση στ’ παράγραφος 2 άρθρο 12 
Ν.4172/13. 

Στο Ε1 συµπληρώνονται εκτός των άλλων οι κωδικοί: 

• 019 (ή 020 για την σύζυγο) 

• 307 (ή 308 για την σύζυγο) συµπληρώνεται το καθαρό εισόδηµα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα αφαιρουµένων των ασφαλιστικών εισφορών 

• 605 (ή 606 για την σύζυγο) παρακρατούµενοι φόροι που θα συµπληρωθούν 
αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών ∆ΕΝ αφαιρούνται τα έξοδα των βιβλίων 

αλλά αναµορφώνονται στο 100%/ Αφαιρούνται µόνο οι καταβληθείσες εισφορές στα 
ασφαλιστικά ταµεία (κωδικός 517 στο Ε3). 

∆ηλώνουν αποδείξεις µέχρι 10% του εισοδήµατος και φορολογούνται µε τη κλίµακα 
των µισθωτών. 

 

Στο Ε3 συµπληρώνονται εκτός των άλλων οι κωδικοί: 

• 591 (στην πρώτη σελίδα) 

• 597 συµπληρώνουµε την ένδειξη ΟΧΙ (όχι συµπληρώνει και ο µηχανικός που θα 
φορολογηθεί µε την κλίµακα του 26%) 

• στον πίνακα Στ' στις δαπάνες από παροχή υπηρεσίας θα συµπληρωθεί ο κωδικός 
517 που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και στους υπόλοιπους κωδικούς τα 
υπόλοιπα έξοδα, τα οποία (υπόλοιπα έξοδα) θα αναµορφωθούνε πλήρως στον 

κωδικό 565. 

• στον πίνακα Ζ' θα συµπληρωθεί ο κωδικός 348. 

 

Αµοιβές που δεν έχουν την έννοια της εµπορικής ιδιότητας είναι οι αµοιβές του ιατρού, 
οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, 

συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, 

µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, 

περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, διερµηνέα, ξεναγού, 
µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή 
χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή µουσικών έργων ή µουσουργού, καλλιτεχνών των 
κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 
ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή ή 
συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, 
κοινωνικού λειτουργού, εµπειρογνώµονα, οµοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, 
ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αµοιβές 
που καταβάλλονται σε πραγµατογνώµονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές 
Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονοµιών και κηδεµόνες σχολάζουσας 
κληρονοµίας. 
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11. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ 

Για το τέλος επιτηδεύµατος ισχύει το άρθρο 31 του Ν.3986/2011 όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί. 

Ο υπολογισµός του τέλους επιτηδεύµατος για τα εισοδήµατα του 2014 γίνεται βάσει 
του παρακάτω πίνακα. 

α/α Μορφή Ποσό 

1 
Νοµικά πρόσωπα µε έδρα τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή 
χωριά µε πληθυσµό έως 200000 

800,00€ 

2 Νοµικά πρόσωπα µε έδρα πόλεις µε πληθυσµό άνω των 200000 1000,00€ 

3 Ατοµικές επιχειρήσεις 650,00€ 

4 Για κάθε υποκατάστηµα 600,00€ 

5 Μπλοκάκηδες 500,00€ 

 

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας µέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύµατος 
περιορίζεται ανάλογα µε τους µήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του 
επαγγέλµατος. Χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως 
µήνας. 

 

Από το τέλος επιτηδεύµατος εξαιρούνται: 

1. Τα πρόσωπα που ασκούν ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα 
και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή µεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%). 

2. Οι εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν τη 
δραστηριότητά της σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και 
σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους εκτός εάν πρόκειται 
για τουριστικούς τόπους. 

3. Οι ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και η ατοµική άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλµατος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη 
εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρήσεων εφόσον για τον 
επιτηδευµατία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. 
Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας. 

 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1043/2014 και την ΠΟΛ 1051/2014 για την διαπίστωση των 
πληθυσµιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος και προκειµένου 
για την εξεύρεση του πραγµατικού πληθυσµού της Ελλάδας, λαµβάνεται υπόψη η 
τελευταία επίσηµη Απογραφή Μόνιµου Πληθυσµού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 
9ης Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε µε την υπ' αριθµ. 11247/28.12.2012 απόφαση της 
Ελληνικής Στατιστικής αρχής (ΦΕΚ 3465 Β'). 
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12. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Σύµφωνα µε την §1 του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 η αµοιβή του µηχανικού 
καθορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία. 

Αρχικά επί της παραγράφου υπήρχε και 2ο εδάφιο που καταργήθηκε µε την §8 του 
άρθρου 5 του Ν.4038/2012 που προέβλεπε ότι η ∆.Ε. του ΤΕΕ µπορούσε να καλέσει 
εγγράφως µηχανικό για να δικαιολογήσει ασυνήθιστα χαµηλή κατά την άποψη της 
αµοιβή. 

Η σύµβαση κατατίθεται από τον µηχανικό στο Τ.Ε.Ε.. Από 15/02/2012 το σύστηµα 
διαχείρισης αµοιβών του Τ.Ε.Ε. προσαρµόσθηκε έτσι ώστε να δέχεται τις 
συµφωνηθείσες αµοιβές και την ηλεκτρονική κατάθεση του ψηφιοποιηµένου 
αντιγράφου της έγγραφης συµφωνίας. 

Ως παράρτηµα της έγγραφης συµφωνίας προσαρτάται υποχρεωτικά η αναφορά 
υπολογισµού νοµίµων αµοιβών. 

Η µη υποβολή ηλεκτρονικά της έγγραφης συµφωνίας έχει ως αποτέλεσµα η 
συµφωνηθείσα αµοιβή να ταυτίζεται µε την νόµιµη. 

Οδηγός εισαγωγής ψηφιοποιηµένων συµφωνητικών, εδώ. 

 

Η εισφορά 2% επί της αµοιβής υπέρ Τ.Ε.Ε. έχει καταργηθεί. 

 

Καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 2% και υπέρ ΕΜΠ 1% και επιπλέον 
χαρτόσηµο 2,4% (επί των εισφορών) ήτοι 3,072% επί της συµφωνηθείσας αµοιβής όταν 
αυτή είναι µεγαλύτερη της νόµιµης, άλλως επί της νόµιµης. 

Η πληρωµή µπορεί να γίνει µε την συµπλήρωση κατάλληλου εντύπου είτε της 
Ε.Τ.Ε.(έντυπο) είτε της Attica Bank (έντυπο). 

Ο κωδικός πόρου που συµπληρώνεται είναι ο υπ’ αριθµ. 12. 

 

Υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε: §1ε του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940 όπως ισχύει σήµερα: 

ε) Εκ ποσοστού 2% επί της αµοιβής διά την εκπόνησιν οιασδήποτε µελέτης τεχνικής 

φύσεως, ως και την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν του σχετικού έργου, του πληρωτέου ποσού 

των αµοιβών υπολογιζοµένου πάντοτε βάσει των κειµένων εκάστοτε διατάξεων περί των 

αµοιβών των ιδιωτών Μηχανικών κλπ. Επί τυχόν συµφωνηθείσης µείζονος αµοιβής το 

καταβλητέον υπέρ του Ταµείου ποσοστόν υπολογίζεται βάσει του ποσού της συµφωνίας. 

"Κατά πάσαν περίπτωσιν η ως άνω ποσοστιαία εκ 2% κράτησις, η βαρύνουσα τους 

δικαιούχους των αµοιβών ιδιώτας, ησφαλισµένους αυτού, καταβάλλεται προς το Ταµείον 

ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδοτήσεως της µελέτης του έργου". 

 

Υπέρ Ε.Μ.Π. §1α του άρθρου ΜΟΝΟ του Α.Ν. 546/1943 όπως ισχύει σήµερα: 

α) ∆ι' επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρου 7 

παρ. 1 υπό στοιχ. β,γ,ε,στ,ζ,η,ια,ιβ,ιγ,ιε και ιστ, του Α.Ν. 2326/1940, οριζοµένων όµως 

εις το ήµισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεποµένων. 
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Εποµένως οι εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ καταβάλλονται για την µελέτη, την 
κατασκευή και επίβλεψη οποιουδήποτε έργου τεχνικής φύσης. 

 

Από 02.07.2011 µε την ψήφιση της §13 του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 καταργήθηκαν 
οι §1 §2 §3 του άρθρου 2 του Β.∆./30.05.1956 (ΦΕΚ 134/Α/31.05.1956) που όριζαν ότι 
η καταβολή της αµοιβής του µηχανικού έπρεπε να γίνει από τον αναθέτοντα στο ΤΕΕ (η 
γνωστή διαδικασία µέσω της Ε.Τ.Ε.). Πλέον η αµοιβή µπορεί να καταβάλλεται 
απευθείας στον δικαιούχο (µηχανικό). Θα πρέπει φυσικά να τηρούνται τα της §6.2 του 
παρόντος περί εξοφλήσεως των παραστατικών. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόµα υπηρεσίες δόµησης που απαιτούν!!!!! την προσκόµιση 
του ειδικού γραµµατίου είσπραξης. 

Το θέµα έχει απαντηθεί και από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού Αττικής µε το υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου ΠΕ.ΧΩ. Φ16/2301/14 έγγραφο της 
προς την Υ.∆ΟΜ. του ∆ήµου Αθηναίων στις 08/10/2014. 
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Η νοµική υπηρεσία του ΤΕΕ-ΤΚΜ έχει συντάξει πίνακα 6 περιπτώσεων µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις "απαλλαγής από την προκατάθεση της 

αµοιβής µελέτης και επίβλεψης µηχανικών". 

Περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις µελέτης ή/και επίβλεψης: 

1. Ανέγερση οικοδοµής επί ιδιόκτητου οικοπέδου 

2. Ανέγερση οικοδοµής επί οικοπέδου συγγενικών προσώπων 

3. Αντιπαροχή 

4. Ανέγερση οικοδοµής από εταιρία (ο µελετητής ή/και επιβλέπων µέλος της 
εταιρίας) 

5. Ανέγερση οικοδοµής από εταιρία (ο µελετητής ή/και επιβλέπων υπάλληλος της 
εταιρίας) 

6. Ανέγερση οικοδοµής από ∆ηµόσιο φορέα (ο µελετητής ή/και επιβλέπων 
δηµόσιος υπάλληλος) 

 

Συνοψίζοντας: 

1. η αµοιβή του µηχανικού ∆ΕΝ χρειάζεται να κατατίθεται στην Ε.Τ.Ε. 

2. η εξόφληση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην §6.2 του 
παρόντος 

3. η συµφωνηθείσα αµοιβή πρέπει να αποτυπώνεται σε ιδιωτικό συµφωνητικό. 
Ελλείψει συµφωνητικού ως αµοιβή θεωρούµε την νόµιµη. 

4. το ιδιωτικό συµφωνητικό κατατίθεται στην ψηφιακή πλατφόρµα του Τ.Ε.Ε. όταν 
υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αµοιβής αυτής στο ΤΕΕ (έκδοση άδειας, 
διαδικασία 4178, Π.Ε.Α. κ.λπ.) 

 

Ένα τοπογραφικό που σήµερα θα χρησιµοποιηθεί για µία αγοραπωλησία, αύριο µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για έκδοση άδειας.... 
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13. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ 

Οι έγγραφες συµφωνίες µεταξύ µηχανικού και επιτηδευµατία ή ιδιώτη, πέρα από την 
πιθανή ανάρτηση τους στην σελίδα αµοιβών του Τ.Ε.Ε., απαιτείται να γνωστοποιηθούν 
και στην εφορία. 

Πλέον από 01.01.2015 υπάρχει ειδική σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. για κατάθεση των 
συµφωνητικών που προβλέπονται στην §16 άρθρο 8 του Ν.1882/1990. 

Υπόχρεος για την υποβολή της κατάστασης συµφωνητικών της παρ. 16, άρθρου 8 του 
Ν. 1882/1990 είναι κάθε επιτηδευµατίας φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που καταρτίζει 
συµφωνητικά µε συµβαλλόµενο επιτηδευµατία ή τρίτο και για οποιαδήποτε συναλλαγή 
για την οποία δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία υποβολής. 

Υποβάλλονται µέχρι την 20η ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, 
Οκτωβρίου εκάστου έτους και συµπεριλαµβάνουν τα συµφωνητικά που καταρτίστηκαν 
το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. 

 

Για εργασίες εκτός συστήµατος αµοιβής του Τ.Ε.Ε. ∆ΕΝ απαλλάσσεται ο µηχανικός 
από τυχόν υποχρέωση υποβολής του καταρτισθέντος συµφωνητικού στην Γ.Γ.Π.Σ.. 

 

∆ΕΝ θεωρούνται συµφωνητικά που καταρτίζονται µε το  ∆ηµόσιο, τις τράπεζες, τους 
Οργανισµούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τους ∆ήµους και τις 
Κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες 
συναλλαγών, καθώς και τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

∆εν προκύπτει από πουθενά ότι τα συµφωνητικά µε ιδιώτες πρέπει να φέρουν το γνήσιο 
της υπογραφής. Αυτό µπορεί να γίνει στην περίπτωση που ο µηχανικός έχει υποψίες για 
µελλοντική δυστροπία του ιδιοκτήτη ως προς την εξόφληση του...... 

 

Επίσης συµφωνητικά για εκτέλεση τεχνικών έργων µε κόστος άνω των 6000€ 
κατατίθεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

 

Η εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία ∆ΕΝ 
προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, έχει πρόστιµο 100€ σύµφωνα µε την §2α του 
άρθρου 54 του Ν.4174/2013. Σε περίπτωση υποτροπής εντός 5ετίας το πρόστιµο 
διπλασιάζεται και µετά την δεύτερη υποτροπή εντός του ίδιου χρόνου (πενταετία) 
τετραπλασιάζεται σύµφωνα µε την την §3 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.  

Υπό αναστολή τελεί βάσει της ΠΟΛ 1053/2013 (χρήση 2012) και της ΠΟΛ 1056/2014 
(χρήση 2013)  η υποχρέωση υποβολής από τον µηχανικό προς την ΓΓΠΣ των έγγραφων 
συµφωνιών που έχει συνάψει εντός έτους έως τις 20 Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. 
(ΠΟΛ 1193/2011). Προφανώς αναµένουµε νέα παρόµοια ΠΟΛ για το φορολογικό έτος 
2014. 
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∆εν υπάρχει κάποιο επίσηµο πρότυπο συµφωνητικό. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να 
προκύπτουν ξεκάθαρα τα στοιχεία των αντισυµβαλλόµενων, των εργασιών που 
ανατίθενται, της αµοιβής και του τρόπου εξόφλησης όπως αυτά περιγράφονται στις §1 
και §2 του άρθρου 1 του Β.∆.30/31.05.1956 (ΦΕΚ/Α/134). Πέρα δηλαδή από τα 
προφανή, ένα συµφωνητικό µπορεί να περιέχει οποιαδήποτε πληροφορία συµφωνηθεί 
µεταξύ των δύο αντισυµβαλλόµενων. 

 

Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι ένα ιδιωτικό συµφωνητικό πρωτίστως εξασφαλίζει 

τον µηχανικό ως προς το ύψος της αµοιβής που έχει συµφωνηθεί και ότι 

ουσιαστικά του έχει ανατεθεί το έργο. Επίσης αποτυπώνεται η υποχρέωση του 

µηχανικού ως επιστήµονα να φέρει εις πέρας κατά τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήµης την εργασία που του ανατέθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει µέρος του 

τρόπου λειτουργίας µας η σύνταξη του συµφωνητικού ανεξαρτήτως αν απαιτείται ή 

όχι από το Τ.Ε.Ε. ή από το Υπ.Οικ. κ.λπ.. 

 

 

14. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ (Φ.Ε.Μ.) 

Οι µηχανικοί υποχρεούνται σε καταβολή προκαταβλητέου φόρου σύµφωνα µε την §4 
του άρθρου 69 του Ν.4172/2011 και συγκεκριµένα: 

1. Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και 
σχεδίων χωροταξικών, πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και 
για διεύθυνση εκτέλεσης έργου καθώς και για µελέτη επίβλεψη τοπογραφικών 
έργων 

2. Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και 
σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της 
εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και 

της ενέργειας πραγµατογνωµοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά. 

ανεξαρτήτως ποσού (δεν υπάρχει το όριο των 300€ που υπάρχει στον παρακρατούµενο). 
Σχετική η ΠΟΛ 1025/2014 

Πλέον η διαδικασία γίνεται µέσω της σελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. µε έκδοση ταυτότητας 
πληρωµής για την εξόφληση του ποσού. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι η καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησης είναι 
η ίδια µε την µέρα υποβολής της δήλωσης!!! Έτσι, σε περιπτώσεις που η εντολή 
πληρωµής µέσω π.χ. e-banking δοθεί µετά την ώρα ηµερήσιας εξυπηρέτησης των 
τραπεζικών ιδρυµάτων (συνήθως 18:00) η εξόφληση θα γίνει την επόµενη µέρα µε 
αποτέλεσµα τον καταλογισµό προσαύξησης λόγω εκπρόθεσµης εξόφλησης!!!! 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης και εξόφλησης του προκαταβλητέου φόρου 
ανακτώνται από της συγκεκριµένη εφαρµογή της Γ.Γ.Π.Σ.. 
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15. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Σε εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα παρακρατείται φόρος 20% στο 
καθαρό ποσό εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα παρακάτω: 

1. η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300€ άνευ Φ.Π.Α. 

2. ο λήπτης της υπηρεσίας είναι επιτηδευµατίας ή εταιρία 

Για το 2ο σηµείο διευκρινίζονται τα εξής µέσω παραδειγµάτων: 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1ο 

Ιατρός αναθέτει σε µηχανικό την αρχιτεκτονική αποτύπωση του ιδιόκτητου ιατρείου 
του για να κατατεθεί στον σύλλογο του για την έκδοση άδειας λειτουργίας έναντι 
αµοιβής 400€+ΦΠΑ 

Ο µηχανικός θα εκδώσει Τ.Π.Υ. και θα του γίνει παρακράτηση 20%. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2ο 

Ιατρός αναθέτει σε µηχανικό την αρχιτεκτονική αποτύπωση της οικείας του έναντι 
αµοιβής 400€+ΦΠΑ 

Ο µηχανικός θα εκδώσει Α.Π.Υ. και ∆ΕΝ θα του γίνει παρακράτηση. 

 

Προφανώς όταν πληρώνεις Φ.Ε.Μ. ∆ΕΝ παρακρατείται και το 20%. 

Επί παραδείγµατι, ο µηχανικός που έχει αναλάβει την διαδικασία έκδοσης άδειας σε 
εταιρεία εκµετάλλευσης τουριστικών καταλυµάτων, θα πληρώσει Φ.Ε.Μ. κατά την 
έκδοση της άδειας και θα εκδώσει το νόµιµο παραστατικό ΧΩΡΙΣ να γίνει από την 
εταιρεία παρακράτηση 20%. 
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16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

Για τα φυσικά πρόσωπα η υποβολή των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 για το φορολογικό έτος 
2015 θα γίνει ως την 30η Ιουνίου. 

Τα φετινά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3. 

Κυκλοφορούν και θα κυκλοφορήσουν αρκετά προγράµµατα υπολογισµού του φόρου. 
Τα περισσότερα από αυτά είναι αξιόπιστα. 

 

Πριν την υποβολή του Ε1 είναι απαραίτητη η υποβολή του Ε2 και του Ε3. 

Ξεκινούµε µε την συµπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης όπου 
υπολογίζονται τα έξοδα που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων εξόδων αλλά ∆ΕΝ 
αποτελούν έξοδο για την επιχείρηση µας. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι τα έξοδα για την 
βενζίνη του Ε.Ι.Χ. του µηχανικού. Μέχρι πέρυσι υπήρχαν καθορισµένα ποσοστά για την 
αναµόρφωση αυτών των δαπανών αναλόγως των κυβικών εκατοστών. Πλέον δεν 
υπάρχουν καθορισµένα ποσοστά. 

Η εξόφληση του φόρου που θα καταλογιστεί µπορεί να γίνει είτε εφάπαξ (υπάρχει 
πιθανότητα να επανέλθει η έκπτωση) είτε σε δόσεις (τρεις στον αριθµό). 

 

Γενικά η συµπλήρωση των εντύπων από τον µηχανικό είναι εφικτή εφόσον αυτός έχει 
ασχοληθεί και έχει µελετήσει το αντικείµενο. 

Σε περίπτωση αµφιβολιών για τις ενέργειες του θα πρέπει να απευθυνθεί σε 
επαγγελµατία. 

 

Τέλος να υπενθυµίσουµε ξανά ότι οι συνάδελφοι που εργάζονται πλέον στο εξωτερικό, 
καλό είναι να απευθυνθούν σε ένα οργανωµένο λογιστικό γραφείο αφού οι περιπτώσεις 
είναι διαφορετικές (ποικίλουν και από χώρα σε χώρα). Μία καλή αρχή όµως είναι να 
συµβουλευτούν τον οδηγό εδώ. Αναφερθήκαµε αναλυτικά στις παραγράφους 6 και 7. 

Επίσης πρέπει να απευθυνθούν στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ για ενηµέρωση σε 
σχέση µε τις ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ χωρών λόγω 
πιθανών διµερών συµφωνιών κ.λπ. ∆είτε σχετικά και εδώ. Για χώρες εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει και η ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων βάσει 
κοινοτικής οδηγίας. 

 

Κλείνοντας είναι απαραίτητο να τονισθεί ξανά ότι το σηµείωµα αυτό δίνει πληροφορίες 
για τα καθηµερινά θέµατα φορολογίας µηχανικών και όχι µόνο και ότι δεν αποτελεί 
φορολογικό οδηγό, ούτε οδηγό συµπλήρωσης των εντύπων της φορολογίας 
εισοδήµατος. 

Οι συνάδελφοι που δεν έχουν εξοικειωθεί µε τις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 

απευθυνθούν σε λογιστικό γραφείο. 
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