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Σελίδα 2 

 

 

 

Νέος τρόπος υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 

 

 
Με σημερινό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ γνωστοποιείται ότι αναμένεται να εκδοθούν αποφάσεις 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με το νέο ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής δηλώσεων απόδοσης 
παρακρατούμενων φόρων (αρχικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων, καθώς και 
τροποποιητικών). 

 

Ειδικότερα, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των 
δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς: 

 

• Η μηνιαία δήλωση απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
(χρεωστική, πιστωτική ή και μηδενική), που αφορά το εισόδημα από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις. 

 

Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον εργοδότη για το 
σύνολο των εργαζομένων που απασχολούσε και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου 
που είχε παρακρατηθεί. 

 

• Η μηνιαία δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος 
τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, για αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων.  

Προαιρετικά, η μηνιαία δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και για περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου για απόδοση. 

Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον καταβάλλοντα 
για το σύνολο των αμοιβών που είχε καταβάλει και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου 
που είχε παρακρατηθεί. 

 

• Η δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για το εισόδημα από μερίσματα, 
τόκους και δικαιώματα. 

Μέχρι σήμερα, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονταν έγχαρτα στις αρμόδιες ΔΟΥ. 

 

Από το έτος 2019 και εξής, με την αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και 
του φόρου που παρακρατήθηκε, θα συμπληρώνονται αυτόματα και οι αντίστοιχες ετήσιες 
Βεβαιώσεις Αποδοχών/Συντάξεων, Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, και 
Εισοδημάτων από Τόκους, Μερίσματα, Δικαιώματα. 

 

Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων και οι 
Πίνακες Κωδικοποίησης για την καταχώρηση αναλυτικά των στοιχείων ανά ΑΦΜ δικαιούχου, 
έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. 

  



 
Σελίδα 3 

 

 

 

New method for the submission of withholding tax returns 

 

 
According to a press release issued today by AADE, official Decisions setting the new 
electronic submission of withholding tax returns (initial, in time, delayed and modifying) are 
expected to be issued shortly. 

 

Specifically, the following categories of returns will be filed electronically with a detailed 
registration of the data of the beneficiaries and the tax withheld for each one of them: 

 

• The monthly income and special solidarity contribution return (debit, credit or null) for 
income from employment and pensions. 

To date the said return was submitted collectively by the employer for its entire 
personnel and the total tax withheld was stated. 

 

• The monthly return for payment of the tax withheld and the applicable stamp duty for 
fees for consulting services and other fees for similar services, lawyers’ fees and 
lawyers’ dividends.  

Optionally the monthly return may be filed also in cases where no tax or stamp duty is 
imposed. 

To date this return was filed collectively for the total of the fees paid and with reference 
of the total tax withheld. 

 

• The withholding tax return for income from dividends, interests and royalties. 

To date the said returns were filed to the competent tax offices in hard-copy form. 

 

As of 2019 and onwards through the detailed registration of the data of beneficiaries and the 
tax withheld, the relevant annual attestations for salaries / pensions/ fees from business 
activity and income from interests, dividends and royalties will be filled in automatically. 

 

The type and content of the withholding tax returns and the codifying tables for the recording 
of all data per beneficiary’s tax registration number have been uploaded in AADE website.  
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